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Yargıtay Kararları'nın Önemi
Av. E. Erdal Üner’i kaybettik. 

Avukatlık hayatı boyunca yalnız 
mesleğe yaptığı katkı ve hukuk yo-
lundaki başarılarıyla değil Baronun 
Staj Eğitim Merkezi başta olmak 
üzere diğer birimlerine sunduğu 
emekleriyle de hafızlarda yer etmiş 
bir meslektaşımızı yitirdik. 

Karşılık gözetmeden yeni kuşak 
avukatlara yıllar boyunca dene-
yimlerini aktarmakta bir an olsun 
geri kalmadı. Uygulamada avukat-
ların karşılaşabilecekleri sorunları 
alabildiğine sürüp giden bir yüce 
gönüllükle genç meslektaşlarına 
gerek Baromuzdaki eğitimlerde ge-
rekse de kendi bürosundaki çalış-
ma arkadaşlarına aktarmayı görev 
bildi. 

Bu dev meslek çınarını saygıyla 
anıyor, ailesine ve tüm sevenlerine 
başsağlığı diliyoruz.

*** 

Geçtiğimiz sayı yayın kurulu ya-
zısı, Yargıtay’ın yayımladığı karar-
ları internet sitesinden kamuoyuna 
açmasını ele almıştı. Meslektaşları-
mızın bu siteyi yoğun biçimde kul-
lanmaya başladığını ve bu kararın 
avukatlar arasında coşkuyla karşı-
landığını bir kez daha söyleme ge-
reksinimi duyuyoruz. 

Yüksek Mahkeme’nin hukuki 
uyuşmazlıklar konusunda ne dü-
şündüğünü ne tür içtihatlar oluştur-
duğunu en son ve güncel kararlara 
ulaşarak tespit etmek gerçekten de 
uygulamacı hukukçuların işini bü-
yük ölçüde kolaylaştıracaktır. 

Kararlara ulaşmamızda bugüne 
değin mesleki dayanışma önemli 
bir kaynaktı bizim için. 

Bu kaynağımıza bundan sonrası 
için asıl kaynağın da eklenmiş ol-
ması Dergimiz adına da önemli bir 
adımdır. 

***

Ülkemiz başta olmak üzere tüm 
dünyada bir terör tehdidi kol ge-
ziyor. Güvenlik konusunda dünya 
ülkeleri yeni önlem arayışlarına gir-
miş gözüküyorlar. Bizler yıllarca te-
rör tehdidiyle yaşamış bir ülkeyiz. 
Bu konuda çoğu zaman da komşu 
ve dost ülkelerin bizlere destek ol-
duklarına da ne yazık ki tanıklık 
edemedik.

Bugün de terörün en çok acısını 
yaşayan yine bizleriz.  

Hukuk kurallarından ayrılma-
dan mücadelenin kesintisiz sürdü-
rülmesi hem bizim için hem de çağ-
daşlık iddiasındaki Avrupa devlet-
leri için oldukça önem arz ediyor. 

Bu yolda Atatürk’ün her zaman-
ki gibi yolumuzu aydınlatan “Yurtta 
Sulh Cihanda Sulh” ilkesine riayet 
etmekte de yarar olduğunu düşü-
nüyoruz.  

*** 

Yeni yayınlarda ve huzur dolu 
güzel günlerde görüşebilmek umu-
duyla… 

Yayın Kurulu 
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ÇEVRESEL ETKİ DEğERLEnDİRME 
SÜRECİnDE MUAFİYETLER

(2015 TARİHLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
ÇERÇEVESİNDE BİR ANALİZ)

Prof. Dr. Aynur AYDIn1 - Yrd. Doç. Dr. Y. Özhan TÜRKER1

I. GİRİŞ

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) çevre hukukunun önemli ilkele-
rini bünyesinde barındıran, işlevsel hale getiren, dünya ölçeğinde yaygın 
kabulü olan ve karar verme sürecinin önemli parçası olan teknik bir araç, 
idari bir süreçtir (Turgut, 2001; Güneş ve Coşkun, 2004; Saygılı, 2004; 
Saygılı, 2007; Turgut, 2009; Güneş, 2010; Güneş, 2013).2Gelişmiş ve ge-
lişmekte olan ülkelerin mevzuatında benimsenmesinin yanı sıra uluslara-
rası hukukta da yerini bulmuştur.

En kapsamlı anlamıyla ÇED, çevre üzerinde olumsuz etkilere sahip 
olabilecek faaliyetlere ilişkin projelerin, planlama aşamasından başlaya-
rak, inşaat, işletme ve tamamlanmasından sonra ortaya çıkabilecek etki-
lerinin; karar verme sürecinden önce bilimsel yöntemlerle incelenmesi; 
ortaya çıkabilecek olumsuz etkilerinin giderilebilmesi için alınacak ön-
lemlerin belirlenmesi ve tüm bu sürecin denetlenmesi işidir. ÇED, kesin 
projelendirme ve planlama kararlarının oluşturulduğu son aşama değil-
dir. Bir ÇED çalışması, karar mercilerine, kararlarını sağlıklı bir şekilde 
verebilmeleri için seçenek üreten ve bu seçeneklerin olumlu ve olumsuz 
yönlerini sergileyen bir yaklaşım, planlama aracıdır. Bu sürecin tüm fak-
törler dikkate alınarak işletilebilmesi, karar aşamasından önce muhte-
mel olumsuz etkilerin ilgili idare/idareler tarafından tespit edilebilmesi 
sağlıklı karar vermeyi sağlayacaktır. Bütünsel bir yaklaşımla alınan bu 
karar, ekonomik kalkınmaya engel olmaksızın, çevre değerlerini koruyu-
cu mahiyette olacaktır. Nitekimbu dengenin ve kavramlar arası uzlaşının 
sağlanması, tüm bu sürecin bir özetidir. 

Çevrenin iktisadi faaliyetteki rolünü ilk kez sistematik biçimde 18. 

1 İ.Ü. Orman Fakültesi
2 Ayrıntılı bilgi için bkz. Turgut, Çevre Hukuku,s.465; Turgut Çevre Hukuku ve Politika-

sı.s.209; Saygılı, Çevre Hukuku Açısından Çevresel etki Değerlendirmesi; Güneş, s.39; 
Güneş, Coşkun,s.121., Saygılı, s.68 vd,Güneş, Ş. S.108.
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yy’da “Fizyokratların” ele aldığını söylemek mümkündür. Doğayı üretim 
için gerekli birfaktör olarak ifade edenler, bütün iktisadi fazlanın, doğal 
kaynakların üretkenliği sonucunda meydana geldiğini savunmuştur. Bu 
bakımdan doğal kaynaklar, maddi refahın asıl kaynağı olarak değerlendi-
rilmiştir (Aslan, 2010). Kimi zaman farklılaşarak, genişleyerek hatta yön 
değiştirerek devam eden bu iktisadi büyüme ve çevre ilişkisi tartışmaları, 
1980’lerden itibaren “sürdürülebilir kalkınma” kavramı çerçevesinde ko-
nuşulmaya devam etmiştir. 

Sürekli tekrarlandığı üzere, çevrenin kirlendikten veya bozulduktan 
sonra eski hale getirilmesinin çok külfetli olması, hatta kimi durumlarda 
olanaksız bulunması nedeniyle, kirlenen çevreyi temizleme veya bozulan 
çevreyi onarma yerine, olumsuz etkileri baştan önlemenin yöntemleri son 
derece önemlidir. ÇED, kalkınma ve ekonomik gelişme için yapılacak ya-
tırım ve faaliyetlerin, doğayı tahrip etmeden ve çevreyi kirletmeden gerçek-
leştirilmesinde kullanılan yöntemlerden en önemlisidir. Sürdürülebilir 
kalkınmanın ana teması, çevrenin korunması ile kalkınma kavramlarının 
birbirleriyle çatışmaması tam tersine bu aynı etimolojik kökenden gelen 
ve beslenen iki kavramın birbirlerini tamamlamasıdır. Zira, Dünyada ar-
tık hiç bir ekonomik sistem, ekolojiyi özümlemeden ve ekolojik düşünceyi 
ekonomiye işlemeden hareket edemeyecektir (Erdin, 1992).3 Bu bağlam-
da, ÇED, ekonomi ve ekoloji arasında uzlaştırıcı rolü ile sürdürülebilir 
kalkınma ilkesinin somutlaşmış halidir.

Ülkemizde 20 yılı aşkın bir süredir uygulamada olan ÇED süreci, çok 
önemli aşamalardan geçmiş olup sıklıkla yapılan güncellemeler ile Avru-
pa Birliği (AB) ÇED Direktifine önemli ölçüde uyum sağlamıştır. 1983 yı-
lında Çevre Kanunu’nun 10. Maddesi4 ile mevzuatımıza dahil olan ÇED ve 

3 Erdin, E. 1992. Ekonomiye Ekolojik Yaklaşım, Panel ve Ekoloji.
4 Çevre Kanunu Madde 10 (İlk Hali)
 “ Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek 

kurum, kuruluş ve işletmeler bir “Çevresel Etki Değerlendirme Raporu” hazırlarlar. 
Bu raporda çevreye yapılabilecek tüm etkiler göz önünde bulundurularak çevre 
kirlenmesine sebep olabilecek atık ve artıkların ne şekilde zararsız hale getirilebileceği 
ve bu hususta alınacak önlemler belirtilir. “Çevresel Etki Değerlendirme Raporu”nun; 
hangi tip projelerde isteneceği, ihtiva edeceği hususlar ve hangi makamca onaylanacağına 
dair esaslar yönetmelikle belirlenir.

 (Ek fıkra: 5177 - 26.5.2004 / m.28) Petrol, jeotermal kaynak ve maden arama faaliyetleri, 
çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) kapsamı dışındadır.

 (Ek fıkra: 5177 - 26.5.2004 / m.28) Madenlerin işletilmesi ile ilgili hususlar Maden 
Kanununun 7 nci maddesine göre yürütülür. 

 Çevre Kanunu Madde 10 (Güncel Hali) 
 Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek 

kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje 
tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdürler. Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu 
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10 yıl sonra çıkarılabilen ÇED Yönetmelikleri, yapılan sık değişikliklerle 
sürekli gündemde kalmış ve tartışma konusu olmuştur.

Bu çalışmada öncelikle ÇED Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ele 
alınarak, Kanun değişikliğine kadar uzanan sürecin tarihsel seyri veri-
lecektir. Çevre Kanunu 10. Maddesinde değişiklik yapan Kanun’un Ana-
yasa Mahkemesi tarafından kısmi iptaline yönelik karar gerekçesi ve bu 
gerekçede öne çıkan kavramlar değerlendirilmek suretiyle ÇED sürecinde 
gelinen son nokta açıklanmış olacaktır. 

II. ÇED Yönetmeliği ve Muafiyetlere İlişkin Yapılan Değişiklikler

Çevresel Etki Değerlendirmesi kavramı, 1983 tarihli 2872 sayılı Çevre 
Kanunu’nun 10. maddesi ile çevre mevzuatına girmiş ancak Kanunun 31. 
maddesi uyarınca, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 5 
ay içerisinde çıkarılmasını emrettiği Yönetmelik, uzun bir gecikme sonu-
cu ancak 1993 tarihinde yayımlanabilmiştir.5 Kanun’dan 10 yıl sonra yü-
rürlüğe giren Yönetmelik, günümüze gelinene dek çok sayıda değişikliğe 
uğramıştır. Yapılan bu değişiklikler, kamuoyunda tartışma konusu olmuş 
ve özellikle son dönemde büyük projelerin de gündemde olması ile bu 
tartışmalar daha da belirgin hale gelmiştir.

Şüphesiz hukuk, durağan, bulunduğu durumu koruyan ve daima sür-
düren bir bilim dalı değildir ve hukuk kuralları da çeşitli zamanlarda, 
farklı etken ve nedenlerle değişebilir. Bu değişimler sırasında önemli 
olan, hukuk kurallarını değiştirirken, mevcut hukuki durumun ve oluş-
muş istikrarın zedelenmemesidir. Hukuk kurallarının olması gerekenden 
sık değişmesi, hukuki belirliliği ortadan kaldırır veya şüpheli hale geti-
rirken “hukuki güvenlik ilkesi”nin zedelenmesine de yol açabilir.Hukuki 
güvenlik ilkesi, temel haklarda korunan ortak bir değerdir, hukuk dev-
leti ilkesinin olmazsa olmaz koşuludur ve Anayasa’nın bütününe egemen 
olan temel bir ilke görünümündedir.6 Hukuk devleti de, Hayek’in en basit 
anlamıyla “devletin önceden belirlenmiş ve ilan edilmiş kurallara bağlı 

Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça bu 
projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma 
başlanamaz ve ihale edilemez.

 (...) Madde 10’un üçüncü fıkrası, Anayasa Mahkemesi’nin 8.7.2009 tarih ve 27282 sayılı 
R.G.’de yayımlanan, 15.1.2009 T., 2006/99 E. ve 2009/9 K. sayılı Kararı ile yayımından 
6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiştir

 Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeler ve Stratejik Çevresel Değerlendirmeye 
tabi plan ve programlar ve konuya ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak 
yönetmeliklerle belirlenir.

5 07.2.1993 tarih ve 21489 sayılı Resmi Gazete yayımlanmıştır.
6 Altundiş,M.2008. hukuki Güvenlik İlkesi,YasamaDergisi,Sayı 10,s.61vd
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olması” olarak ifade edilir ve hukukun öngörülebilirlik vurgusu üzerine 
inşa edilen bir şekilde tanımlanmıştır. Sınırları çizilmiş ve belirlenmiş 
olan kurallar, bireylere devletin zorlayıcı gücünü belli durumlarda nasıl 
kullanacağını öngörme ve kendi hayatlarını buna göre planlama imkânı 
verecektir.7

Tüm bunlardan hareketle, normlar hiyerarşisinin alt basamağında yer 
alan yönetmeliklerin farklılaşan toplumsal ihtiyaçlar ve uluslararası mev-
zuat karşısında ilgili idareler tarafından değiştirilmesi doğal akışa uygun-
dur. Bu noktada dikkat edilmesi gereken unsur bu değişiklikler sırasında 
kullanılan yetkilerin hukuki istikrar ve belirliliği yok etmemesi, idareden 
beklenen açık ve güvenilir olma yükümlülüğünü zedelememesidir. Do-
layısıyla tartışmaları, ilgili düzenlemelerdeki yapılan değişiklik sayısına 
odaklamak doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Burada dikkat edilmesi ve/
veya üzerinde dikkatle durulması gereken, yapılan değişikliklerin ÇED 
amacı, ilkeleri ve ruhuna uygun olarak gerçekleştirilmesidir.

ÇED Yönetmeliklerinde yapılan değişikliklerin tartışma konusu olma-
sı, söz konusu değişikliklerin ”Kapsam Dışı Projeler” ve muafiyetler üze-
rinde yoğunlaşması ve böylelikle ÇED amacına uygun bulunmaması ne-
deniyledir. Bazı proje ve faaliyetleri ÇED süreci dışına çıkarmak, istisna 
teşkil etmek üzere yapılan düzenlemeler Çevre Yasası’nın 10.maddesinin 
lafzına ve ruhuna, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinden beklenen 
hedef ve amaçlarına aykırı olduğu gerekçesi ile eleştirilmiş, gerek uygula-
mada gerekse de akademide birçok tartışmayı da beraberinde getirmiştir. 
Bu değerlendirmeyi yapmadan önce, son 22 yılda yapılan değişiklikler ele 
alınacaktır.

II. I. İlk ÇED Yönetmeliği ve Muafiyet Konusu

1983 tarihli Çevre Kanunu’nun yürürlük tarihinden itibaren 5 ay içe-
risinde çıkarılması gereken ilk ÇED Yönetmeliği, 07.02.1993 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir8. ÇED muafiyetine ilk kez ÇED Yönetmeliğinin geçici 
1. maddesinde yer verilmiştir. Buna göre;

“Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce, çevre mevzuatı ve di-
ğer ilgili mevzuat uyarınca yetkili mercilerden izin ve/veya onay alın-
mış faaliyetlere bu Yönetmelik hükümleri uygulamaz” hükmü getiril-
miştir. Dolayısıyla, ÇED Yönetmeliği yürürlüğe girmeden önce uygulama 

7 Çağlar, S. 2013, Hukuk Devleti Açısından Hukuki Belirlilik ve Hukuk Güvenliği 
Üzerinden Değerlendirilmesi,Beta 2. Baskı

8 7.2.1993 günlü 21489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED 
Yönetmeliği
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projeleri onaylanmış veya Çevre Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat uyarınca 
yetkili mercilerden izin, ruhsat veya onay ya da kamulaştırma kararı alın-
mış veya ilgili mevzuat gereğince yer seçimi yapılmış veya yatırım progra-
mına alınmış veya mevzi imar planları onaylanmış faaliyetler çevresel etki 
değerlendirmesi sürecinden muaf tutulmuştur. 

II. II. 1997 Tarihli Yönetmelik Değişikliği

ÇED muafiyeti ile ilgili ikinci düzenleme 1997 yılında9, geçici 1 ve geçi-
ci 2. maddelerde gerçekleşmiştir. Buna göre;

“Geçici Madde I- 07 Şubat 1993 tarihinden önce uygulama projele-
ri onaylanmış veya Çevre mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat uyarınca 
yetkili mercilerden izin, ruhsat veya onay ya da kamulaştırma kararı 
alınmış veya ilgili mevzuat gereğince yer seçimiyapılmış veya yatırım 
programına alınmış veya mevzi imar planları onaylanmış faaliyetlere 
bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”

“Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yayımından önce güzergah belir-
lenmesini gerektiren faaliyetlerden ilgili mevzuat gereğince güzergahı 
belirlenen veya yatırım programına alınan petrol ve gaz boru hatları, 
enerji nakil hatları, otoyollar, ekspres yollar, devlet yolları ve il yolları 
faaliyetlerine bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz.“

1997 tarihli Yönetmelik değişikliği 2 madde olarak görülmekle birlikte 
ÇED muafiyetinin kapsamı geçici 1. Madde uyarınca 1993 tarihli ÇED 
Yönetmeliği ile aynıdır. Düzenlemeye eklenen geçici 2. Madde ile muafiyet 
kapsamı genişletilmiştir. Güzergahı belirlenen veya yatırım programına 
alınan petrol ve gaz boru hatları, enerji nakil hatları, otoyollar, ekspres 
yollar, devlet yolları ve il yolları faaliyetleri açısından ÇED muafiyeti tarihi 
1997 yılına çekilmiştir. 

II. III. 2000 Tarihli Yönetmelik Değişikliği

ÇED muafiyeti ile ilgili üçüncü düzenleme 2000 yılında,10 geçici 6. 
Madde ile gerçekleşmiştir. Buna göre;

“Geçici Madde 6. Mobil ve yüzer elektrik santralları ve bu santralla-
rın enterkonnekte şebekeye bağlantısını sağlayacak enerji iletim hatla-
rı, santrallarda kullanılacak petrol, petrokimyasal veya kimyasal ürün 

9 23.6.1997 tarih ve 23028 sayılı Resmi Gazete’de Geçici 1. Madde ve 2. Madde olarak 
yayımlanmıştır.

10 29 Eylül 2000 ÇED Yönetmeliğine Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Yönetmelik
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depoları ile limanlar, iskeleler ve rıhtımlara ilişkin faaliyetlere bu Yö-
netmelik hükümleri 31/12/2002 tarihine kadar uygulanmaz.”

Bu düzenlemede, hem faaliyete konu alanlar hem de tarih açısından 
muafiyet kapsamının genişlemesi söz konusudur. 

II. Iv. 2002 Tarihli Yönetmelik Değişikliği

ÇED muafiyeti ile ilgili dördüncü düzenleme 2002 yılında,11 geçici 4-5-
6. Madde ile gerçekleşmiştir. Buna göre;

Geçici Madde 4- 07/02/1993 tarihinden önce uygulama projeleri 
onaylanmış veya çevre mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yetki-
li mercilerden izin, ruhsat veya onay ya da kamulaştırma kararı alın-
mış veya yatırım programına alınmış veya mevzi imar planları onay-
lanmış projelere ve bu tarihten önce üretim ve/veya işletmeye başladığı 
belgelenen faaliyetlere bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. 

Geçici Madde 5- 23/06/1997 tarihinden önce ilgili mevzuatı gere-
ğince güzergahı belirlenen veya yatırım programına alınan petrol ve 
gaz boru hatları, enerji nakil hatları, otoyollar, ekspres yollar, devlet 
yolları ve il yolları projelerine bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. 
Geçici Madde 6- Mobil ve yüzer elektrik santralleri ve bu santrallerin 
enterkonnekte şebekeye bağlantısını sağlayacak enerji iletim hatları, 
santrallerde kullanılacak petrol, petrokimyasal veya kimyasal ürün de-
poları ile limanlar, iskeleler ve rıhtımlara ilişkin faaliyetlere 31/12/2002 
tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

II. v. 2003 Tarihli Yönetmelik Değişikliği

ÇED muafiyeti ile ilgili beşinci düzenleme 2003 yılında,12 geçici 3. mad-
de ile gerçekleşmiştir. Buna göre;

Geçici Madde 3- 7/2/1993 tarihli ve 21489 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinden önce uy-
gulama projeleri onaylanmış veya çevre mevzuatı ve ilgili diğer mev-
zuat uyarınca yetkili mercilerden izin, ruhsat veya onay ya da kamu-
laştırma kararı alınmış veya yatırım programına alınmış veya mevzi 
imar planları onaylanmış projelere ve bu tarihten önce üretim ve/veya 
işletmeye başladığı belgelenen faaliyetlere bu Yönetmelik hükümleri 
uygulanmaz. 

11 06 Haziran 2002 ÇED Yönetmeliği 

12 16 Aralık 2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazete
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Geçici Madde 4- 23/6/1997 tarihli ve 23028 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinden önce ilgili 
mevzuatı gereğince güzergahı belirlenen veya yatırım programına alı-
nan petrol ve gaz boru hatları, enerji nakil hatları, otoyollar, duble yol-
lar, ekspres yollar, demir yolları, devlet yolları ve il yolları projelerine 
bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. 

Bu düzenleme ile ÇED muafiyetinin kapsamı 2002 tarihli düzenleme-
deki şekli ile aynen korunmuştur.

II. vI. 2004 Tarihli Yönetmelik Değişikliği

ÇED muafiyetine ilişkin altıncı düzenleme, 2004 yılında,13 geçici 3. 
madde olarak yayımlanmıştır.

Geçici Madde 3- 7/2/1993 tarihli ve 21489 sayılı Resmi Gazete ‘de 
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinden önce uy-
gulama projeleri onaylanmış, çevre mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat 
uyarınca yetkili mercilerden izin, ruhsat veya onay ya da kamulaştır-
ma kararı alınmış, yatırım programına alınmış, mevzi imar planları 
onaylanmış projelere, bu tarihten önce üretim ve/veya işletmeye başla-
dığı belgelenen faaliyetlere 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanu-
nu ve ilgili diğer yönetmeliklerde alınması gereken izinler saklı kalmak 
kaydıyla bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. 

Bu düzenleme ile ÇED muafiyetinin kapsamı, 2002 tarihli düzenleme-
deki şekli ile aynen korunarak, bu faaliyetlere ÇED yönetmeliği hüküm-
lerinin uygulanmayacağı hükmüne ek olarak ilk kez getirilen düzenleme 
ile bu faaliyetler açısından 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu 
ve ilgili diğer yönetmeliklerde alınması gereken izinler saklı tutulmuştur.

II. vII. Çevre Kanunu’nda Yapılan Değişiklik

ÇED sürecini tanımlayan Çevre Kanunu 10. Maddede 2006 yılında de-
ğişiklik14 yapılmıştır. 

“MADDE 10 – Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çev-
re sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel 
Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamak-
la yükümlüdürler. Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya 

13 16/12/2004 tarih ve 25672 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.

14 13 Mayıs 2006 Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5491 Nolu 
Kanun) 
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Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça bu 
projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; 
proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez. Petrol, jeotermal 
kaynaklar ve maden arama faaliyetleri, Çevresel Etki Değerlendirmesi 
kapsamı dışındadır. Çevresel Etki Değerlendirmesine tâbi projeler ve 
Stratejik Çevresel Değerlendirmeye tâbi plân ve programlar ve konuya 
ilişkin usûl ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle belirle-
nir.”

Yapılan Kanun değişikliğinde, ÇED sürecine yönelik olarak yönetmelik 
düzenlemesinin sınırlarını çizmek açısından yapılan tadil göze çarpmak-
tadır. İlk düzenlemede yer almayan “proje tanıtım dosyası” ve projelerin 
izin, ruhsat süreçlerinde ÇED karar sürecinin tamamlanmış olması ifa-
desi de kanun maddesi içerisine alınmıştır. Bu olumlu, idarenin takdir 
yetkisinin sınırlarını çizmek açısından yerinde düzenlemenin yanı sıra, 
ilgili değişiklik “maden arama faaliyetlerini kapsam dışında bırakması 
ile” önemli tartışmaları da beraberinde getirmiştir.15 

“Petrol, jeotermal kaynaklar ve maden arama faaliyetleri, Çevresel Etki 
Değerlendirmesi kapsamı dışındadır” hükmü Anayasa Mahkemesi kararı 
ile16kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır

II. vIII. Yönetmelik Değişikliği

ÇED muafiyetine ilişkin sekizinci düzenleme, 2008 tarihinde17 geçici 3. 
madde olarak yayımlanmıştır.

Geçici Madde 3- (1) 7/2/1993 tarihli ve 21489 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinden önce uy-
gulama projeleri onaylanmış veya çevre mevzuatı ve ilgili diğer mev-
zuat uyarınca yetkili mercilerden izin, ruhsat veya onay ya da kamu-
laştırma kararı alınmış veya yatırım programına alınmış veya mevzi 
imar planları onaylanmış projelere veya bu tarihten önce üretim ve/
veya işletmeye başladığı belgelenen projelere Çevre Kanunu ve ilgili 
diğer yönetmeliklerde alınması gereken izinler saklı kalmak kaydıyla 
bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

ÇED Yönetmeliği’nin Geçici 3. Maddesinin yürütmesi, Danıştay İdari 

15 Aydın, A. Maden kanunu Değişiyor. Yine Yeni Yeniden,2010
16 Esas Sayısı: 2006/99 Karar Sayısı: 2009/9 Karar Günü :15.1.2009) 08.07.2009 

tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
17 17/7/2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete ’de Geçici 3 üncü madde olarak 

yayınlanmıştır
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Dava Daireleri Kurulu’nun 7.10.2010 tarihli ve 2010/968 itiraz numaralı 
kararı ile düzenlemenin “7.2.1993 tarihli ve 21489 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinden önce uygula-
ma projeleri onaylanmış, çevre mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca 
yetkili mercilerden izin, ruhsat veya onay ya da kamulaştırma kararı alın-
mış, yatırım programına alınmış, mevzi imar planları onaylanmış projeler 
” yönünden durdurulmasına, “üretim ve/veya işletmeye başlandığı belge-
lenen projeler’’ yönünden ise yürütmenin durdurulması talebinin reddine 
karar verilmiştir.Bu kararın ardından Danıştay 6. Dairesi’nin 02.02.2011 
tarihinde 2008/8999 E., 2011/165 K. Kararı ile geçici 3. madde ile ilgili 
düzenleme, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 7.10.2010 tarihli ve 
2010/968 itiraz numaralı kararı doğrultusunda kısmen iptal edilmiştir.

Danıştay 6. Dairesi’nin 02.02.2011 tarihinde E. 2008/8999 ve K. 
2011/165 sayılı Kararı ile reddedilmiştir. “bu tarihten önce üretim ve/veya 
işletmeye başladığı belgelenen projelere” hükmü yürürlükte kalmıştır.

II. IX. 2010 Tarihli Genelge ile Yapılan Düzenleme

8. Aralık 2010 tarihli ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu hakkındaki 
Genelge18 uyarınca; “Proje ve projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan 
malzeme ocakları, bağlantı yolları, enerji nakil hatları, depo alanları, 
hazır beton tesisleri, asfalt plenti ile alt ve üst yapı imalatları için gere-
ken üretim tesisleri v.b. diğer tesislerin çevresel etki değerlendirmeleri 
yapılırken projenin 7 Şubat 1993 tarihinden önce yatırım programına 
alınmış olması durumu dikkate alınacak ve Çevresel Etki Değerlendir-
mesi Yönetmeliğinden muafiyet hususu buna göre değerlendirilecektir”.

Bu Genelge, Danıştay 14. Dairesi’nin 28/1/2011 tarihinde E., 
2011/15826 sayılı Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.

II. X. 2012 Tarihli Genelge İle Yapılan Düzenleme

04. Nisan 2012 tarihli ve Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santral (HES) 
Projesi hakkındaki Genelge19 uyarınca “Projenin gerçekleştirilmesi için 
gerekli olan bütün altyapı ve üstyapı inşaatları için gereken tesislerin 
çevresel etki değerlendirmeleri yapılırken projenin, 7 Şubat 1993 tari-
hinden önce yatırım programına alınmış olması durumu dikkate alına-
cak ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinden muafiyet husu-
su buna göre değerlendirilecektir. Proje için çevre mevzuatı uyarınca 
alınması gereken izinlere ilişkin talepler ile bu taleplere dayanılarak 

18 GENELGE: 2010/24
19 GENELGE: 2012/10
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gerçekleştirilecek işlemler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bu hususta 
görevli diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca ivedilikle sonuçlandırıla-
caktır.”

Bu Genelge, Danıştay 14. Dairesi’nin 18.10.2012 tarihinde E., 
2012/3269 sayılı Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.

II. XI. 2011 Tarihli Yönetmelik Değişikliği

ÇED muafiyetine ilişkin on birinci düzenleme 2011 tarihinde20 geçici 
3. Madde ileyürürlüğe girmiştir. Danıştay’ın 7.2.1993 tarihinden önceki 
muafiyetlerin geçersiz olduğuna dair tespiti dikkate alınmaksızın, bu dü-
zenleme ile muafiyet kapsamı 2013 ve 2015 tarihlerine kadar genişletil-
miştir.

Geçici Madde 3- 7/2/1993 tarihli ve 21489 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinden önce;

a) Üretime ve/veya işletmeye başladığı belgelenen projelere,

 b) Uygulama projeleri onaylanmış veya çevre mevzuatı ve ilgili di-
ğer mevzuat uyarınca yetkili mercilerden izin, ruhsat veya onay ya da 
kamulaştırma kararı alınmış veya yatırım programına alınmış veya 
mevzi imar planları onaylanmış projelerden

1)Bu Yönetmeliğin EK-I Listesinde yer alan projeler için 17/7/2015 
tarihine,

2)EK-II Listesinde yer alan projeler için 17/7/2013 tarihine kadar 
yatırımına başlanmış projelere,Çevre Kanunu ve ilgili diğer yönetme-
liklerde alınması gereken izinler saklı kalmak kaydıyla bu Yönetmelik 
hükümleri uygulanmaz. ”

Yönetmeliğin 1. maddesinin b bendi, Danıştay 14. Dairesi’nce21 bir kez 
daha iptal edilmiştir. Dairenin karar gerekçesinde, “2872 sayılı Çevre 
Kanunu’nun 1983 yılında yürürlüğe girmesine karşın, Çevresel Etki De-
ğerlendirmesi kriterlerinin on yıl boyunca belirlenmemiş olması, ardın-
dan 1993 yılında yayımlanan Yönetmeliğin geçici 1. maddesiyle; 1993 
’ten önce yatırım programına alınmış projelere Yönetmelikten muafiyet 
tanıyan düzenleme getirilmesi ve bu muafiyetin sonraki yönetmelikler-
de de devam ettirilerek 2008 yılına kadar anılan projelerin, 2872 sa-

20 14 Nisan 2011 tarih 27905 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
21  Danıştay 14. Dairesi 10/01/2013 tarihinde 2011/13522 E., 2013/4 K. sayılı ve 

2011/11139 E., 2013/8 K. Kararı
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yılı Kanuna rağmen ÇED süreci dışında tutulmuş olması ve 17.7.2008 
tarihli Yönetmeliğin geçici 3. maddesine karşı açılan davada verilen 
yargı kararının gerekçesi göz önüne alındığında, 7.2.1993 tarihinden 
önce yatırım programına alınmış, ancak yatırımına başlanmamış pro-
jeler için ileriye dönük olarak tekrar ÇED sürecinden muafiyet sağla-
yan Yönetmeliğin dava konusu 1/b. maddesinde yer alan düzenleme-
nin, Anayasa’nın 56., maddesine, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 10. 
maddesine, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin amacına ve 
yargı kararında yer verilen gerekçelere aykırı olduğu sonucuna varıl-
dığına dikkat çekilerek 2872 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinin üze-
rinden yaklaşık otuz yıl, ilk yönetmeliğin yürürlük tarihinin üzerinden 
ise yirmi yıl gibi çok uzun bir süre geçmiş ve aradan geçen süre içinde 
yatırıma başlanmamış projelere yeniden ve tekrar ÇED sürecinden bel-
li süreyle muafiyet sağlayan düzenlemenin çevrenin korunması ilkesi 
açısından hukuki bir dayanağı da bulunmadığına vurgu yapılarak uy-
gulama projeleri onaylanmış veya çevre mevzuatı ve ilgili diğer mevzu-
at uyarınca yetkili mercilerden izin, ruhsat veya onay ya da kamulaş-
tırma kararı alınmış veya yatırım programına alınmış veya mevzi imar 
planları onaylanmış projelerden bu Yönetmeliğin EK-I Listesinde yer 
alan projeler için 17/7/2015 tarihine, EK-11 Listesinde yer alan proje-
ler için 17/7/2013 tarihine kadar yatırımına başlanmış projelere Çevre 
Kanunu ve ilgili diğer yönetmeliklerde alınması gereken izinler saklı 
kalmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümleri uygulanmayacağına dair 
düzenlemenin iptaline karar verildiği”kaleme alınmıştır.

II. XII. 2013 Tarihli Yönetmelik Değişikliği

ÇED muafiyetine ilişkin on ikinci düzenleme, 2013 tarihinde22geçici 3. 
madde olarak yayımlanmıştır.

Geçici Madde 3- (1) 23.6.1997 tarihinden önce yatırım programına 
alınmış olup 5/4/2013 tarihi itibarıyla planlama aşaması geçmiş olan 
veya ihalesi yapılmış olan veya üretim veya işletmeye başlamış olan 
projeler ile bunların gerçekleştirilmesi için zorunlu olan yapı ve tesisle-
re, Çevre Kanunu ve ilgili diğer yönetmeliklerde alınması gereken izin-
ler saklı kalmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. ” 

Bu düzenleme ile ÇED muafiyetinin kapsamı 1993 ten bu yana yapılan 
Yönetmelik değişikliklerine göre farklılık arzetmektedir. Zira daha önce 
muafiyet başlangıcı olarak belirlenen 1993 yılı bu kez 1997’ye çekilmiştir. 
Yönetmelikte “ihalesi yapılmış olan” ifadesi ilk kez getirilmiştir. Üretim 

22 05/04/2013 tarih 27905 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
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veya işletmeye başladığı belgelenmesi istenilen projelerde belgelenme şar-
tı kaldırılmıştır. Bu projeler ile bunların gerçekleştirilmesi için zorunlu 
olan yapı ve tesisler ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında bırakılmıştır. An-
cak, yukarıda belirtilen Genelgelerin iptali konusundaki Danıştay karar-
larına aykırı olarak, bu tesislerin ÇED Yönetmeliğinin kapsamının dışına 
çıkarılarak “1983 senesinden bugüne bu tesisler açısından daha önce hiç 
olmayan muafiyetlerin 40 yıl geriye taşınması” tartışmaları da beraberin-
de getirmiştir.

II. XIII. 2013 Tarihli Kanun Değişikliği

29 Mayıs 2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına DairKanun23 ’un 12. maddesi ile 
09.08.1983 tarihli ve 2872 sayılı “Çevre Kanunu”na Geçici 3 üncü mad-
desi olarak aşağıdaki şekilde torba kanuna eklenmiştir. Bu tarihe dek yö-
netmelik değişiklikleri ile yapılmaya çalışılan düzenlemeler, Kanun kap-
samında yapılmıştır. Bu düzenleme biçimini, Danıştay karşısında alınan 
iptal kararlarından korunmak olarak adlandırmak mümkün olabileceği 
gibi, yapılan düzenlemenin hukuki istikrarı sağlamak adına kanun çatısı 
altında gerçekleştirilmesi olarak yorumlamak da mümkündür.

Bu konuda başka bir tartışma da torba yasa içinde bu düzenlemeye 
yer verilmiş olmasıdır.“Torba yasa” kavramı, Türkiye’ye özgü gayrı-resmi 
bir kavramdır. Hukuk sisteminde bu isim altında bir yasa türü bulunma-
maktadır. Fakat kavram o kadar yerleşmiştir ki, bilimsel çalışmalarda, 
dava dilekçelerinde ve elbette basındaki kullanımıyla, çok sayıda yasanın 
aynı yasal düzenlemeyle değiştirildiği yasalara verilen ad olarak genel-ge-
çer bir isim olmuştur. Bu kullanım haksız da değildir. Çünkü değişiklik 
tek bir yasaya ilişkin olmadığı için değişiklik yapan tasarıya bir ad verile-
memekte, “torba yasa” dendiğinde ise, bu nitelikte güncel olan hangi dü-
zenleme varsa, onun kastedildiği anlaşılmaktadır. Tanımlamak gerekirse 
torba yasa, konu yönünden birbiriyle ilgisi olmayan ve çok fazla sayıda 
yasada ek ve değişiklik yapan yasalara verilen isimdir.24 Söz konusu torba 
yasa ile Çevre Kanunu’na geçici 3. madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3 – 23/6/1997 tarihinden önce kamu yatırım prog-
ramına alınmış olup, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 
planlama aşaması geçmiş ve ihale süreci başlamış olan veya üretim 
veya işletmeye başlamış olan projeler ile bunların gerçekleştirilmesi 

23 29/05/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun No. 6486 Kabul 
Tarihi: 21/5/2013

24  Şeref İba, “Ülkemizde Temel Kanun ve Torba Kanun Uygulamaları”, s. 199.
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için zorunlu olan yapı ve tesisler Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsa-
mı dışındadır.”

II. XIv. 2013 Tarihli Yönetmelik Değişikliği

ÇED muafiyetine ilişkin on dördüncü düzenleme, 2013 tarihinde25 Ge-
çici 2 ve 3. maddeler olarak yayımlanmıştır.

GEÇİCİ MADDE 2 -23/6/1997 tarihinden önce kamu yatırım progra-
mına alınmış olup; 29/5/2013 tarihi itibariyle planlama aşaması geç-
miş ve ihale süreci başlamış olan veya üretim veya işletmeye başlamış 
olan projeler ile bunların gerçekleştirilmesi için zorunlu olan yapı ve 
tesisler Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamı dışındadır. 

Diğer kapsam dışı projeler 

GEÇİCİ MADDE 3 - Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin ilk 
yayım tarihi olan 7/2/1993 tarihinden önce üretime ve/veya işletmeye 
başladığı belgelenen projeler Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamı 
dışındadır.

II. Xv. 2014 Tarihli Yönetmelik Değişikliği

ÇED Yönetmeliğine ilişkin son değişiklik ise 2014 yılında26 yürürlüğe 
girmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce, ÇED 
Başvuru Dosyası/Proje Tanıtım Dosyası Valiliğe ya da Bakanlığa sunul-
muş projelere bu Yönetmeliğin lehte olan hükümleri ve/veya başvuru 
tarihinde yürürlükte olan Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Kapsam dışı projeler

GEÇİCİ MADDE 2- Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin ilk 
yayım tarihi olan 7/2/1993tarihinden önce üretime ve/veya işletmeye 
başladığı belgelenen projeler Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamı 
dışındadır.

Kanuni kapsam dışı projeler

GEÇİCİ MADDE 3 - 23/6/1997 tarihinden önce kamu yatırım prog-
ramına alınmış olup, 29/5/2013 tarihi itibariyle üretim veya işletmeye 
başlamış olan projeler ile bunların gerçekleştirilmesi için zorunlu olan 

25 05.04.2013 tarih 27905 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
26 25.12.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
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yapı ve tesisler Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamı dışındadır.

Yukarıda verilen tarihsel seyir incelendiğinde, ÇED muafiyetlerinin ilk 
kez ÇED Yönetmeliğinin çıkarıldığı 07.02.1993 tarihinde Çevre Kanunun-
da çerçevesi çizilmemiş bir düzenleme olarak yayımlanmış olduğu, ÇED 
Yönetmeliği değiştikçe, geçici maddelerinde de sürekli şekilde korunduğu 
görülmektedir. Bu değişiklikler, sivil toplum kuruluşlarınca açılan dava-
larda, Anayasa ’nın 2. maddesinde tanımlanan ve Anayasa Mahkemesi-
nin içtihatları ile yorumlanan hukuk devleti ilkesine; sınırları yasalarla 
belirlememiş konularda, idareye yönetmelik çıkarma yetkisi verilmesi, 
Anayasa’nın yasama yetkisinin devredilemeyeceğine ilişkin 7. maddesine; 
yürütme yetkisinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılacağına 
ilişkin 8. maddesine ve idarenin kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını 
sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak koşuluyla, yönetmelikler çı-
karabileceğine ilişkin 124. maddesine aykırılık açılarından sürekli olarak 
tartışılmıştır. Bu davalar sonucunda çeşitli iptal kararları verilmiş ve ip-
tallerin ardından çok kısa sürede yeni yönetmelikler yürürlüğe girmiştir. 
Danıştay’ın iptal kararları karşısında, iptal gerekçelerine aykırı düzenle-
melerin yeniden yürürlüğe girmesi hukuki güvenlik ve istikrar ilkesi kap-
samında sürekli olarak tartışılmıştır. Bu seyir, söz konusu muafiyetlerin 
Çevre Kanunu’na dahil olması ile başka bir boyut kazanmıştır. Konu, ar-
tık Anayasa Mahkemesine taşınmıştır.

III. Kanun Değişikliği Süreci ve Anayasa Mahkemesi Kararı Değer-
lendirme 

ÇED Yönetmeliğinde yapılan muafiyet konulu değişiklikler, 2013 yılın-
da Çevre Kanunu’na eklenen geçici 3. madde ile artık bir kanun düzenle-
mesi haline gelmiştir. Bu düzenleme ile:

1. 1997 tarihinden önce kamu yatırım programına alınmış olup, bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla planlama aşaması 
geçmiş ve ihale süreci başlamış olan projeler,

2. Üretim veya işletmeye başlamış olan projeler ile bunların gerçek-
leştirilmesi için zorunlu olan yapı ve tesisler 

Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamı dışında bırakılmıştır.

Söz konusu düzenleme, Anayasa Mahkemesi önüne götürülmüştür. 
Dava dilekçesinde, ÇED kavramının, 2872 sayılı Kanun’un 10. maddesi 
ile çevre mevzuatına girmesine rağmen on yıl sonra çıkarılan yönetmelik 
ile uygulamaya başlandığı, ÇED Yönetmeliği’nde 1993-2013 yılları ara-
sında yapılan değişiklikler ile bazı projelerin ÇED uygulamasından muaf 
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tutulduğu, muafiyetin geçici maddelerle sağlandığı, 2872 sayılı Kanunun 
amir hükümlerinin yönetmelik hükümleri ile sayısız kez bertaraf edilme-
ye çalışıldığı, yapılan düzenlemelerin Danıştay kararları ile kısmen ya da 
tamamen iptal edilmesine rağmen sıklıkla yapılan yönetmelik değişiklik-
leri ile muafiyet başlangıç tarihlerinin ve kriterlerinin farklılaştırılması ile 
muafiyet uygulamasına devam edildiği, bu şekilde Danıştay kararlarına 
da uyulmadığı, hatta ileriye dönük muafiyet hükümlerinin dahi düzenlen-
diği, muafiyete ilişkin Yönetmelik hükümlerine karşı dava açılması üze-
rine dava konusu kuralın düzenlenerek Danıştay’ın yargısal denetiminin 
önüne geçilmek istenildiği, kanunlara aykırı yönetmelik hükümlerinin 
çıkarılmasının hukuk devleti ilkesine uygun olmadığı, Devletin çevreyi 
koruma yükümlülüğünün yerine getirilmediği, kişilerin hukuki güvenliği 
ile maddi ve manevi varlığını geliştirme, sağlıklı ve dengeli bir çevrede 
yaşama haklarının ihlal edildiği, yargı kararlarının gerekçelerine ve ulus-
lararası sözleşmelere uyulmadığı, idarenin önleyicilik görevinin yerine ge-
tirilmediği belirtilerek kuralın, Anayasamın 2., 11., 17., 43., 44., 45., 56., 
90., 138, 168. ve 169. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.27

Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar iptal kararına gerekçe olarak ifa-
de edilmiştir.

1. Yatırım projelerinin niteliği ne olursa olsun ÇED süreci dışında 
tutulup tutulmayacağı tartışması, projenin hangi tarihte yatırım 
kapsamına alındığı ve hangi tarihte yatırıma başlanacağı tartış-
masının ötesindedir. Konu, doğa varlıklarının nasıl korunacağı, 
çevresel bozulmaya yol açacağı kabul edilen projelerle ilgili ön-
lemlerin nasıl alınacağının belirlenmesi ile ilgilidir.

2. Projelerin ne zaman hayata geçirileceği tartışmasını dar yorum-
layan ve hatta bunu bir idari kurala dönüştüren iptali istenilen 
düzenleme; hukuk devletini, hukuka duyulan güven ve inancı 
sarsıcı nitelikte olup; idarenin belirlilik, salt kamu yatırımları açı-
sından bu muafiyetleri koruması karşısında eşitlik, öngörülebilir-
lik ilkelerine de aykırıdır. 

3. ÇED süreci dışına çıkarılmaya çalışılan projeler kamuoyunda 
sıkça tartışılan projelerdir. Bu nedenle hukuk devletlerinde, hal-
kın karar alma süreçlerine katılması, kararların denetlemesini 
sağlanması, gerektiğinde bu kararlardan vazgeçilmesine yönelik 
geri çağırma mekanizmalarının olgunlaştırılmasına neden ola-
caktır.

27 Anayasa Mahkemesi Gerekçeli Karar Metni
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4. Uluslar arası Sözleşmeler gereğince çevre hakkı, üçüncü kuşak 
insan hakları arasında sayılmaktadır. İptali istenilen düzenleme 
ile getirilen muafiyet, Anayasanın çevrenin korunması ve gelişti-
rilmesine yönelik devlete yüklenen ödev ve sorumluluklarla bağ-
daşmamaktadır.

5. Türk hukukunda genellikle “istisnalar dar yorumlanır” kuralı-
nın28 aksini kabul etmek kural ve istisna ilişkisini tersine çevire-
ceği gibi, idarenin işlem ve eylemlerini sürekli istisna kapsamına 
sokmak suretiyle işlem ve eylemin yargısal denetiminde bağlı 
olması gereken temel hukuk kurallarının “kural” sayılan şartları-
nın dışında tanımlama durumu yaratarak denetim ve sorumluk-
tan kurtulmasına neden olur. Fakat son yıllarda istisna hükmün 
geniş yorumlanması eğilimi bir yana, idarenin istisna hükmü 
büyütmek, sınır ve kapsamını genişletmek konusunda yoğun bir 
çabasının olduğu görülmektedir. Bu da Çevre Kanununun ve ÇED 
yönetmeliğinin amacı ve kural hükümleri tamamen uygulanmaz 
kılmaktan başka birşey değildir.

Anayasa Mahkemesi dava konusunda incelemeyi Anayasa’nın 13 ve 56. 
maddesi yönünden yapmış ve düzenlemeyi kısmen iptal etmiştir. Bu ko-
nuda yaptığı incelemede;

1. 2872 sayılı Kanun’un, Anayasamın 56. maddesiyle Devlete yük-
lenen, çevre kirlenmenin önlenmesi, doğal çevrenin korunması ve 
geliştirilmesi için gereken tedbirleri alma ödevinin ifası amacıyla 
çıkarıldığının anlaşıldığı;

2. Çevresel etkisi bulunan yatırımların çevrenin korunması amacı-
na dayandığı anlaşılan ÇED uygulamasının kapsamı dışına çıka-
rılmasının sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına müda-
hale teşkil edeceğinin söylenebileceği,

3. Dava konusu kuralla anılan projelerin ÇED uygulamasının kap-
samı dışında bırakılmasının çevre kirliliğinin ve tahribatının ön-
lenmesi bakımından gereken tedbirlerin alınmasını engelleyece-
ğinden sağlıklı ve dengeli bir “çevrede yaşama hakkına müdaha-
le niteliği taşıdığı”;

4. Bu müdahalenin, Anayasa’nın 13. maddesi uyarınca demokratik 
toplum düzeninin gereklerine uygun ve ölçülü olması gerekliliği,

28 Prof. Dr. Aynur Yongalık, istisnalar Dar Yorumlanır Kuralı Ve Değerlendirilmesi, 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2011 Cilt 60 Sayı 1, s. 3)
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5. Dava konusu kuralda yer alan “... planlama aşaması geçmiş ve 
ihale süreci başlamış olan veya...” ibaresiyle, kuralın yürürlüğe 
girdiği 29.5.2013 tarihi itibarıyla henüz üretim ya da işletmeye 
başlamamış veya ihale süreci henüz tamamlanmayan kamu ya-
tırım projelerinin ÇED uygulamasının kapsamı dışına çıkarılmak 
suretiyle sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkına yapılan mü-
dahalenin ölçülü olduğu söylenemez. Açıklanan nedenlerle, dava 
konusu kuralda yer alan “... planlama aşaması geçmiş ve ihale 
süreci başlamış olan veya...” ibaresi Anayasamın 13. ve 56. mad-
delerine aykırı olduğu ve iptali gerektiği;

6. Dava konusu kuralın “...29.5.2013 tarihi itibarıyla üretim veya 
işletmeye başlamış projeler” ibaresiyle 23.6.1997 tarihinden 
önce kamu yatırım programına alman, 29.5.2013 tarihi itibarıyla 
üretim veya işletmeye başlamış projeleri ve bunların gerçekleş-
tirilmesi için zorunlu olan yapı ve tesislerin ÇED uygulamasının 
kapsamı dışına çıkarılmasının, sağlıklı ve dengeli bir çevrede ya-
şama hakkına ölçüsüz bir müdahale teşkil etmediği ve iptal tale-
binin reddi gerektiği; karara bağlanmıştır.

Iv. Anayasa Mahkemesi Kararı Değerlendirme

ÇED sürecinde belki de artık son noktayı detaylı bir gerekçe ile ortaya 
koyan ve temelde Anayasa’nın 56 ve 13. Maddesi açısından değerlendirme 
yapan Anayasa Mahkemesi kararı, içeriği açısından son derece önemli-
dir. Anayasa Mahkemesi, kararını iki aşamalı olarak vermiştir ve bu aşa-
maları ele alırken öncelikle “çevre hakkı” kavramını değerlendirmiştir. 
Bu kapsamda temel tespit; çevrenin kirlendikten ve bozulduktan sonra 
eski hâline getirilmesinin çok güç ve külfetli olması hatta kimi zaman 
mümkün olmaması nedeniyle, kalkınma ve ekonomik gelişme için yapıla-
cak yatırım ve faaliyetlerin, doğayı tahrip etmeden ve çevreyi kirletmeden 
gerçekleştirilmesi; kirlenen çevrenin temizlenmesi veya bozulan çevrenin 
onarılması yerine, kirliliği ve bozulmayı önleyici tedbirlere ağırlık verilme-
si gerektiğidir. 

Mahkeme kararında ÇED’in, kalkınma ve ekonomik gelişme için ya-
pılacak yatırım ve faaliyetlerin, doğayı tahrip etmeden ve çevreyi kirlet-
meden gerçekleştirilmesinde kullanılan, karar verme sürecini etkileyen, 
dolayısıyla karar mercilerine, kararlarını sağlıklı bir şekilde verebilmele-
ri için seçenek üreten bir yöntem olarak ifade edilmektedir. Dolayısıyla, 
çevresel etkisi bulunan yatırımların ÇED uygulamasının kapsamı dışına 
çıkarılmasının “sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına mü-
dahale teşkil edeceği” ifade edilmiştir.
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Anayasa Mahkemesi, hem iptal kararını hem de ret kararını “çevre 
hakkı” ve bu hakka “müdahale” kapsamında ele almıştır. Karar, ÇED 
muafiyeti getiren düzenlemelerin, faaliyetlerin gelecekte yol açabileceği 
olumsuz çevresel etkileri önceden değerlendirilerek çevre kirliliğinin ve 
tahribatının önlenmesi bakımından gereken tedbirlerin alınmasını engel-
leyeceği; dolayısıyla da bunun sağlıklı ve dengeli bir “çevrede yaşama hak-
kına müdahale” olduğu konusuna odaklanmıştır. 

Özetle, bazı projeleri ÇED kapsamı dışına çıkaran düzenlemelerin 
tümü Anayasa Mahkemesi kararı ile bir “müdahale” olarak nitelenmiştir. 
Bu müdahalenin sınırları ise iptal ve ret kararlarının hukuki sebebini 
oluşturmuştur. Şüphesiz, Devlete yüklenen sürdürülebilir ekonomik kal-
kınmanın sağlanması ödevinin yerine getirilmesi amacıyla sağlıklı ve den-
geli bir çevrede yaşama hakkına müdahalede bulunulması mümkündür. 
Ancak bu müdahalenin, Anayasa’nın 13. maddesi uyarınca demokratik 
toplum düzeninin gereklerine uygun ve ölçülü olması gerekir. Ölçülülük 
ilkesi, yasal önlemin öngörülen amaç için zorunlu ve amaca ulaşmaya 
elverişli olmasını, ayrıca amaç ve araç arasında hakkaniyete uygun bir 
dengenin bulunması gereğini ifade eder.

Burada önemli olan, tanımlanan müdahalenin, ölçüsünün tespit edi-
lebilmesi veya ölçülülük kavramının kriterlerinin belirlenmesidir. Zira 
Anayasa Mahkemesi, iptali istenen düzenlemeyi bu anlamda 2 aşamada 
ele almış ve karara bağlamıştır.

Dava konusu kuralın ilk kısmında yer alan “... planlama aşaması 
geçmiş ve ihale süreci başlamış olan veya...” ibaresi ile kuralın yürür-
lüğe girdiği 29.5.2013 tarihi itibarıyla henüz üretim ya da işletmeye baş-
lamamış veya ihale süreci henüz tamamlanmayan kamu yatırım projele-
rinin ÇED uygulamasının kapsamı dışına çıkarılması öngörülmektedir.

Mahkeme değerlendirmesini yaparken;

Bu projelerde ÇED uygulamasından ayrılmayı gerektirecek haklı bir 
neden bulunmadığı;

Belirtilen aşamanın yatırıma hazırlanma sürecini ifade ettiği;

Henüz yatırımlar hayata geçirilmediği, üretim veya işletme safhası-
nın başlamadığını,

Bu safhada çevrenin kirlenmesi veya tahribatı bakımından geri dö-
nülemez bir aşamaya gelinmediği,
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Bu durumda da ÇED’e tabi tutulmanın, ciddi kamusal zararlara yol 
açmasının söz konusu olmadığını, 

Bu aşamada, ilgili yatırım yönünden varsa olumsuz çevresel etki-
lerin önlenmesi ve/veya çevreye zarar vermeyen, hukuken ve çevresel 
açıdan kabul edilebilir bir düzeyde en aza indirilmesi için alternatif 
çözümler bulunmak üzere ÇED uygulaması yapılması mümkün oldu-
ğunu, belirtmiştir. 

Mahkeme bu incelemesinden, henüz ihale süreci tamamlanmayan ve 
fiilen hayata geçirilmeye başlanmayan yatırımların, Anayasa’nın 56. mad-
desiyle Devlete yüklenen çevrenin korunması ödevinin bir gereği olduğu 
kabul edilen ÇED uygulamasının dışında tutulmasının “zorunlu bir ön-
lem niteliği taşımadığı” sonucuna ulaşılmaktadır. Bu itibarla, kuralın 
yürürlüğe girdiği 29.5.2013 tarihi itibarıyla henüz üretim ya da işletmeye 
başlamamış veya ihale süreci henüz tamamlanmayan kamu yatırımı pro-
jelerinin ÇED uygulamasının kapsamı dışına çıkarılmak suretiyle sağlıklı 
ve dengeli çevrede yaşama hakkına yapılan “müdahale ölçülü bulunma-
mıştır”. Ölçülü olmayan bu müdahale nedeniyle de düzenlemenin iptaline 
karar verilmiştir.

Dava konusu kuralın ikinci kısmında “ 1997 tarihinden önce kamu 
yatırım programına alınan, 2013 tarihi itibarıyla üretim veya işletmeye 
başlamış projeler ile bunların gerçekleştirilmesi için zorunlu olan yapı 
ve tesislerin ÇED uygulamasının kapsamı dışına çıkarılması öngörül-
mektedir”. 

Bu projelerde ihale aşaması tamamlanmış, üretim veya işletme faali-
yeti başlamıştır. Üretim ve işletme safhasına geçmiş proje ve yatırımların 
ÇED’e tabi tutulması, daha büyük kamusal zararların oluşmasına yol aça-
bilecektir. Üretim veya işletme aşamasına geçilmesiyle çevreyi etkileyen 
birtakım yatırımlar da hayata geçirilmiş olmakta ve yapılacak ÇED uygu-
laması sonucu söz konusu yatırımın önemli çevresel etkilerinin bulundu-
ğu kanaatine ulaşılsa dahi çevrenin eski haline döndürülmesi çoğu zaman 
mümkün olamayabilmektedir. 

ÇED’ in temel amacı, faaliyetlerin olası olumsuz çevresel etkilerini ve 
olumsuz etkileri önleme yöntemlerini tespit etmek, bu tespitlere göre ka-
rar vericilerin yatırım konusunda doğru karar vermelerini sağlamaktır. 
Dava konusu kuralda ise karar aşaması geçmiş, üretim veya işletme aşa-
ması başlamıştır. Bu anlamda kamu yatırım projesinde üretim veya işlet-
meyi durdurarak önceki aşamalara dönmenin, çevresel etkinin önceden 
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belirlenmesi ve bu belirmeye göre çevreye olumsuz etkisi varsa önlem 
alınmasına katkısı olmayacaktır. Bununla birlikte faaliyette olan projenin 
çevreye olumsuz etkisi var ise Devletin denetim yapma ve denetim sonu-
cunda yaptırım uygulama yükümlülüğü devam etmektedir. Belirtilen du-
rumda olumsuz çevresel etkinin giderilmesi için başta 2872 sayılı Kanun 
olmak üzere yürürlükteki çevreye ilişkin mevzuatın uygulanması gerektiği 
açıktır. 

Bugünkü ve gelecek kuşakların, sağlıklı bir çevrede yaşamasını güven-
ce altına alan çevresel, ekonomik ve sosyal hedefler arasında denge kurul-
ması esasına dayalı kalkınma ve gelişmeyi ifade eden sürdürülebilir kal-
kınmanın gerçekleştirilmesi, Devletin görevleri arasındadır. Kişilerin ve 
toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlama ve insanın maddi ve ma-
nevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlama ödevi Anayasanın 
5. maddesiyle Devlete verilmiştir. Ekonomik ve mali olarak güçlü olmak 
Devletin bu ödevleri yerine getirmesinin en önemli koşulları arasındadır. 
Bu amaç için kalkınma ve ekonomik gelişmişliğin üst seviyelere çıkması 
gerekmektedir. Kalkınma ve ekonomik gelişme için kamu yatırımlarının 
ve bu yatırımlarda kullanılacak kaynakların olumlu ve verimli kullan-
masının önemi açıktır. Kural kapsamındaki kamu yatırımları, istihdam, 
üretim veya işletmeye başlamış, diğer anlatımla ciddi mali kaynaklarla 
gerçekleştirilmiş ve artık ekonomiye katkı verir hâle gelmişlerdir. Bu yatı-
rımların ekonomik ve sosyal hayata yaptıkları katkı ile çevreye zarar ver-
meleri durumunda faaliyetlerinin durdurulması dâhil olmak üzere ciddi 
yaptırımlara muhatap olabilecekleri birlikte değerlendirildiğinde, üretim 
veya işletmelerinden vazgeçilmesinin giderilmesi mümkün olan çevresel 
etkiden daha olumsuz etki yaratacağı söylenebilir. 

Bütün bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, 1997 tarihinden önce 
kamu yatırım programına alınan, 2013 tarihi itibarıyla üretim veya işlet-
meye başlamış projeleri ve bunların gerçekleştirilmesi için zorunlu olan 
yapı ve tesislerin ÇED uygulamasının kapsamı dışına çıkarılmasının, 
sağlıklı ve dengeli bir “çevrede yaşama hakkına ölçüsüz bir müdahale 
teşkil etmediği” sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle de iptal istemi red-
dedilmiştir.

Görüleceği üzere, Anayasa Mahkemesi kararı konuya artık net bir ba-
kış açısı getirmektedir. ÇED konusunda getirilen muafiyet ve kapsam dışı 
bırakmalar “çevre hakkına müdahale”dir. Ancak, hakka yapılan her mü-
dahale iptal gerekçesi olarak kabul edilmemektedir. Burada müdahalenin 
sınırı ve ölçüsü önemlidir. Bu nedenle, ölçülülük ilkesinin dikkatle değer-
lendirilmesi ve kriterlerin somutlaştırılması gereklidir.

Türk Anayasası’nın 13. madde hükmüne göre, temel hak ve hürriyet-
lerle ilgili sınırlandırmalar “ölçülülük ilkesine aykırı olamaz”. Bu ilke, 
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Anayasa hukukunda, sınırlandırmada başvurulan aracın sınırlama ama-
cını gerçekleştirmeye elverişli olmasını; bu aracın sınırlama amacı açısın-
dan gerekli (zorunlu) olmasını ve araçla amacın ölçüsüz bir oran içinde 
bulunmamasını ifade eder (Sağlam, 1982).29

Bir yandan bireyin temel haklarının kısıtlanmasına izin veren, diğer 
yandan temel hakkın kaldırılmasına ve özüne dokunulmasına izin verme-
yen içeriğe sahip olan ölçülülük ilkesi (Rumpf, 1993)30, doktrinde birçok 
yazar tarafından hukukun genel ilkeleri arasında düşünülmektedir. Bir 
eylemin, yöneldiği amaçla orantılı olmasını, temel haklara getirilen sınır-
landırmalar açısından ise zorunlu ve gerekli olana başvurulmasını ifade 
eden ilke, kamu hukukunun temel ölçütlerinden biri haline gelmiştir.

Bir başka deyişle, amaç ve araç arasında makul bir ilişkinin bulunma-
sı, yapılan sınırlamayla sağlanan yarar arasında hakkaniyete uygun bir 
dengenin bulunması gereğini ifade etmektedir. Bu ilkenin; sınırlayıcı ön-
lem ile sınırlama amacı arasındaki ilişkinin denetiminde, yasal önlemin 
sınırlama amacına ulaşmaya elverişli olup olmadığını saptamaya yönelik 
“elverişlilik”, sınırlayıcı önlemin sınırlama amacına ulaşma ve demokra-
tik toplum düzeni bakımından zorunlu olup olmadığını arayan “zorunlu-
luk”, ayrıca amaç ve aracın ölçüsüz bir oranı kapsayıp kapsamadığını, bu 
yolla ölçüsüz bir yükümlülük getirip getirmediğini belirleyen “orantılılık” 
ilkeleri olmak üzere üç alt ilkesi bulunmaktadır.”31

Bu ilkeler, bir tedbirin amaçlanan sonuca ulaşması için elverişli ve 
gerekli olması ve de birey üzerinde oluşturduğu etki ile amacı arasında 
makul bir orantının bulunması olarak da açıklanabilmektedir (Erdem, 
2013)32.Bir özgürlük ya da hakkı sınırlandırmada başvurulan aracın, sı-
nırlandırmayla ulaşılmak istenen amacı gerçekleştirmeye elverişli olması 
anlamına gelen elverişlilik alt ilkesi; ikinci olarak sınırlandırma aracının, 
amaç için gerekli olması anlamına gelen gereklilik alt ilkesi ve son olarak 
araçla amaç arasında ölçülü bir oran bulunması anlamına gelen orantılı-
lık alt ilkesi, ölçülülük ilkesinin içeriğinde yer alır (Memiş, 1998; Özbu-
dun, 2000; Oğurlu, 2003).33

29 Sağlam, F.: Temel Hakların Sınırlaması ve Özü, Ankara 1982, sh.114
30 Christian Rumpf, “Ölçülülük İlkesi ve Anayasa Yargısındaki İşlevi”, Anayasa 

Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1993
31 Danıştay 10. Daire, Karar Tarihi:15.9.2008, Esas No.:2006/946, Karar No.:2008/6084
32 Erdem,G.2013. Ölçülülük İlkesinin İdarenin Takdir Yetkisinin Kullanımındaki 

Yeri,AÜHFD s.4. 971-1005
33 Oğurlu,Y.2003. İlk Örneklerden Günümüze Danıştay’ın Ölçülülük İlkesine Yaklaşımı , 

Danıştay ve İdari Yargı Günü Sempozyumu, Danıştay Tasnif ve Yayun Bürosu Yayınları 
68, ÖZBUDUN, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Altıncı Bası, Yetkin Yayınları, Ankara 
2000, s. 105; MEMİŞ, Emin, Anayasa Hukuku Notları (Türk Anayasa Gelişimleri Süre-
ci), İstanbul 1998, s. 193. 
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Elverişlilik, alınan tedbirin ulaşılmak istenen amaca ulaşılabilmesine 
uygun olmasıdır. Gereklilik basamağı, amaca ulaşmayı sağlayacak birden 
çok araç (yöntem) içinden hakları en az sınırlayacak olanın, bireye ve 
kamuya en az yük getirecek olanın seçilmesini öngörür (Sağlam, 1982; 
Metin, 2002).34 Aynı derecede etkili, ancak temel hakkı hiç veya hissedilir 
şekilde daha az sınırlayan başka bir aracın seçilme imkânı yoksa araç 
gereklidir (Erdem, 2013).35 Orantılılık unsuru ise amaçla araç arasında 
karşılaştırma yapar (Metin, 2002).36 Bir tedbirin ilgililere “ölçüsüz bir yü-
kümlülük getirmemesi”, “katlanılamaz nitelikte olmaması” gibi ifadelerle 
tanımlandığı görülen bu unsur, alınan bir tedbirin bireye verdiği zararla 
toplumun bu tedbirle sağladığı yarar arasında makul bir denge sağlanma-
sını içerir. 

Başvurulan tedbir ile amaç arasındaki dengenin korunması için hu-
kuken korunan çıkarların norm unsurlarının somutlaştırılması gerekir 
(Rumpf, 1993).37 Bu somutlaştırma, davaya konu kuralın değerlendirildi-
ği Anayasa Mahkemesi kararında yapılmıştır. Yapılan açıklamalar ışığın-
da Anayasa Mahkemesinin ölçülülük ilkesi ve alt ilkeler başlıkları altında 
hangi unsurları değerlendirdiği önemlidir. 

Elverişlilik ilkesi kapsamında, sınırlandırmada başvurulan aracın 
yani ÇED muafiyetlerinin, sınırlandırmayla ulaşılmak istenen amaca yani 
kalkınma amacını gerçekleştirmeye elverişli olup olmadığını sorgulanma-
lıdır. 

Bu noktada, “projenin hangi aşamada olduğu” önemlidir. Zira hazırlık 
aşamasında yapılan sınırlamalar, elverişlilik ilkesine uygun olmayacak-
tır. İşletme ve üretim aşamalarında ise kalkınma amacını gerçekleştirmek 
için bu sınırlamaların elverişli olduğu söylenebilecektir.

Gereklilik ilkesi kapsamında, ÇED muafiyetlerinin, kalkınma amacı 
için gerekli olup olmadığı ve çevre hakkına en az müdahale eden uygulama 
olup olmadığı denetlenmelidir. Burada, ÇED muafiyetlerinin kalkınma ve 
ekonomik gelişme için gereklilik niteliği sorgulanmalıdır. Ancak, gerekli-
lik ilkesinin ÇED muafiyetleri anlamında zorunluluk niteliğine ulaştığını 
düşünmek, tartışmaya açık olmakla birlikte çok da gerçekçi olmayacak-
tır. Belki gereklilik daha doğru bir tanımlamadır ancak, her muafiyetin 

34 METİN, Ölçülük İlkesi: Karşılaştırmalı Bir Anayasa Hukuku İncelemesi, s.30; SAĞ-
LAM, Temel Hakların Sınırlanması ve Özü, s.115..

35 Erdem,G. 987
36 Metin,s.130
37 RUMPF, “Ölçülük İlkesi ve Anayasa Yargısındaki İşlevi ve Niteliği”, s.48.
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ve/veya muafiyet sınırlarını genişletmenin ekonomik kalkınma için bir ge-
reklilik olduğunu söylemek de her koşulda mümkün değildir. Zira çevre 
hakkına daha az müdahale eden uygulamalar her zaman var olacaktır. Bu 
nedenle gereklilik ilkesi, konu ÇED muafiyetleri olduğunda diğer ilkelere 
göre sübjektif niteliği ile tartışmaya açık bir ilke olarak kabul edilmelidir.

Orantılılık ilkesi kapsamında, ÇED muafiyetleri ile çevre hakkının 
sınırlandırılması ile sağlanan yarar arasındaki denge sorgulanmalıdır. 
Hakka verilen zarar ile kalkınma ve ekonomik gelişme konusunda sağla-
nan yarar arasında bir denge aranmalıdır. Bu noktada, kamusal zararın 
varlığı, muafiyetlerin ekonomik ve sosyal hayata katkısı, oluşabilecek çev-
resel zarar, olumsuz etki kıyaslaması (üretimden vazgeçme ile doğan za-
rar karşısında çevresel zarar) yapılmalıdır. Nitekim Anayasa Mahkemesi 
kararında bu kıyaslamalar, açıklıkla yapılmıştır.

v. Sonuç ve Değerlendirme

Çevresel etki değerlendirmesi, 30 yılı aşan geçmişi ile Ülkemiz açısın-
dan kesinlikle yeni olarak değerlendirilebilecek bir idari süreç değildir. 
Mevzuat içerisinde genel kabul görmüş, yaygın kullanıma erişmiş, uluslar 
arası ilkeleri yerleşmiş hatta içtihatları dahi oluşmuş, teknik ve önemli 
bir araçtır. Çevresel değerlerin korunmasını hedeflerken, ekonomik ge-
lişme ve kalkınma arasındaki uzlaşıyı sağlayacak kararların alınmasın-
daki ilk adım olan ÇED, yürürlükte olduğu sürece hukuki tartışmaların 
da odağında olmuştur. Uygulama esaslarını belirleyecek yönetmeliğin geç 
yürürlüğe girmesi, defaten değişikliklere uğraması, yargı kararlarına ay-
kırı düzenlemeler içermesi gibi konular, hemen her ortamda tartışılmış-
tır. Tartışmalar, son dönemde büyük ölçekli projelerin hayata geçirilmesi 
noktasında alevlenmiş ve konu Anayasa Mahkemesi önüne getirilmiştir. 
Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 56 ve 13. maddesi açısından değerlen-
dirmesini yapmış ve gayet açık ve net gerekçelerle kararını açıklamıştır. 

Kararda, çevresel etkisi bulunan yatırımların ÇED uygulamasının kap-
samı dışına çıkarılmasının gelecekte yol açabileceği olumsuz çevresel et-
kilerin önceden değerlendirilerek çevre tahribatının önlenmesi bakımın-
dan gereken tedbirlerin alınmasını engelleyeceği gerekçesi ile“sağlıklı ve 
dengeli bir çevrede yaşama hakkına müdahale teşkil edeceği” ifade 
edilmiştir. Anayasa Mahkemesi, hem iptal kararını hem de ret kararını 
“çevre hakkı” ve bu hakka “müdahale” kapsamında ele almıştır. Bu tes-
pit, Anayasanın 56. maddesi uyarınca Devletin görevleri arasında sayılan 
çevre hakkının korunması açısından son derece önemlidir.
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Çevresel, ekonomik ve sosyal hedefler arasında denge kurulması esa-
sına dayalı kalkınma ve gelişmeyi ifade eden sürdürülebilir kalkınmanın 
gerçekleştirilmesi de Anayasa’nın 5. maddesi ile Devlete verilmiş görevler 
arasındadır. Devletin, bu görevi yerine getirebilmesi için de kamu yatı-
rımlarının ve bu yatırımlarda kullanılacak kaynakların olumlu ve verimli 
kullanması gereklidir. Bu gereklilik doğrultusunda, belli sınırlar dahilin-
de haklara müdahale gerçekleşmesi de mümkündür. 

Anayasa Mahkemesi kararında bu müdahalenin varlığını kabul etmek-
le birlikte, sınırlarını “ölçülülük ilkesi” ne bağlanmıştır. Bu nedenle, öl-
çülülük ilkesi alt ilkeleri ile birlikte değerlendirildiğinde Anayasa Mah-
kemesi’nin henüz üretim ya da işletmeye başlamamış veya ihale süreci 
henüz tamamlanmayan kamu yatırım projelerini ÇED kapsamı dışına çı-
karmayan; üretim veya işletmeye başlamış projeleri ÇED kapsamı dışına 
çıkaran kararı yerinde olarak nitelendirilmiştir.
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BELEDİYELERİn, KAPAnAn YOLLAR,  
YOL FAZLALARI VE YOLDAn İHDAS İLE 
KAZAnILAn TAŞInMAZLAR ÜZERİnDEKİ 

TASARRUFLARI

Prof. Dr. Yücel ÜnAL1

1. Türk Hukukunda Yolların Hukuki Niteliği

Yollar; kamu yararına kullanılan taşınmazlar olup, tescile tâbî değil-
dirler.

● 22.11.2011 Kabul tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 
(T.M.K.) 715. maddesi çerçevesinde yollar, “yararı kamuya ait mal-
lardan” olup, Devlet’in hüküm ve tasarrufu altındadırlar ve kimsenin 
mülkiyetinde olmayıp, hiçbir şekilde özel mülkiyete konu olamazlar. 
Yine, T.M.K.’nun 999. maddesi; kamu’nun yararlanmasına ayrılan ta-
şınmazların tapu siciline kaydedilmeyeceğinden söz etmektedir. An-
cak, aynı madde de; “bunlara ilişkin tescili gerekli bir ayni hakkın 
kurulması söz konusu olursa”, bu durumda tapu kütüğüne kaydola-
bileceklerinden de söz edilmektedir. Bunun tersi de söz konusu olup, 
tapu’ya kayıtlı bir taşınmaz, kayda tabi olmayan bir taşınmaza dönüş-
mesi durumunda, tapu sicilinden çıkarılabilecektir. 

● T.M.K.’nun 997. maddesinde “tapu sicili”nin, taşınmazlar üzerindeki 
hakları göstermek üzere tutulacağı belirtildiği gibi; 21.06.1987 kabul 
tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 1. maddesinde de “kadast-
ro”nun, taşınmaz malların sınırlarının harita ve arazi üzerinde, ülke 
koordinat sistemine göre belirtilerek, hukuki durumlarının saptana-
cağı, hükme bağlanmıştır. Böylece, T.M.K.’nun öngördüğü “tapu sici-
li” kurulmuş, “mekansal planlar”a altlık edecek “halihazır haritalar” 
üzerine aktarılacak “mekânsal bilgi sistemi”nin alt yapısı kurulmuş ve 
taşınmaz mülkiyeti (Anayasal mülkiyet hakkı) Devlet güvencesi altına 
alınmış olmaktadır.

● Bakanlar Kurulu’nun 22.07.2013 gün ve 2013/5150 sayılı kararıyla 
yürürlüğe girmiş olan “Tapu Sicili Tüzüğü” de; T.M.K.’nun 999. mad-

1 İstanbul Barosu Avukatlarından,
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desindeki hükme paralel olarak, kamunun yararlanmasına ayrılan ta-
şınmazların tapu siciline kaydedilmeyeceği ana kuralını getirdiği gibi; 
“bu taşınmazlara ilişkin tescili gerekli bir ayni hakkın kurulması duru-
munda”, bu taşınmazların tescil edilebileceği istisnasını da getirmiştir. 

●	 Bakanlar Kurulu’nun 27.08.2008 gün ve 2008/14001 sayılı kararı ile 
yürürlüğe girmiş olan “Tapu Planları Tüzüğü”nün 12. maddesi; yuka-
rıda açıklanmış olan, tescile tâbi olmayan taşınmazlarda, “tescili ge-
rektirir bir ayni hak tesis edileceği zaman, taşınmazın niteliğini esas 
alan ve hakkın kapsadığı kısmı gösteren, tescile uygun tapu planının 
yapılmasını” zorunlu kılmaktadır.

Sonuç olarak; yollar, kamu yararına kullanılan taşınmazlar olup, tescile 
tâbî olmamalarına rağmen; bunlara ilişkin tescili gerekli bir ayni hakkın 
kurulması durumunda, bunların da tescil edilebileceğini söyleyebiliriz. 

2. Kapanan Yolların Ortaya Çıkış Biçimleri 

Bir yerleşmede “kapanan yollar” çeşitli durumlarda ortaya çıkabilir:

–Kapanan yollar, kadastro yapılırken ortaya çıkacağı gibi; 

–kadastrosu yapılmış bir yerde, ilk imar planı yapılırken, kadastral 
yollar plan kararı ile kaldırılarak da ortaya çıkabilir.

–İmar planı yapılmış bir yerde, İmar Kanunu’nun 15. ve 16. maddeleri 
uygulanarak yola terkler yapıldıktan sonra, plan değişikliği ile bu yollar 
kaldırılarak da ortaya çıkabilir. 

–İmar Kanunu’nun 18. maddesi ile DOP alınarak elde edilen imar yol-
ları, sonradan plan değişikliği yapılıp kaldırılarak da ortaya çıkabilirler. 

Bu dört durum aşağıda açıklanmıştır: (4)

● Kadastrosu yapılmamış bir yerleşmede; daha önce fiilen yol olarak 
kullanılıp, daha sonra yol olmaktan çıkarılan yerler, kadastro yapılır-
ken köy veya belediye tüzel kişiliği adına “tespit” edilir. Bu durumda 
yapılan tespit, “tescil” mahiyetinde olmadığı gibi; bu suretle belirlenen 
taşınmaz mallar, özel kanunlarında yazılı hükümler saklı kalmak kay-
dıyla, özel mülkiyete konu teşkil etmezler. (3402 numaralı Kadastro 
Kanunu’nun 16. maddesi) Kadastro yapılırken, yol, meydan, köprü 
gibi orta malları haritasında gösterilmekle yetinilir. 

4721 Numaralı Türk Medeni Kanunu’nun 715. maddesinde “sahipsiz 
yerler ile yararı kamuya ait malların kazanılması, bakımı, korunması, iş-
letilmesi ve kullanılması özel kanun hükümlerine tabidir” denilmektedir.
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Söz konusu taşınmazların ileride özel mülkiyete konu edilecek bir bi-
çimde belediye veya köy tüzel kişilikleri adına tescil edilmeleri, bu konu-
da özel kanun niteliğinde olan, Tapu Kanunu ve İmar Kanunu ile, ilgili 
Tüzük ve Yönetmelikleri çerçevesinde sağlanmış olacaktır. 

● Kadastrosu yapılmış bir yerleşmedeki “kadastral yollar”, yörenin imar 
planı yapılınca, planla getirilen kullanım amacına tâbî olarak, yol ol-
maktan çıkarılıp, “kapanan yol” durumuna gelebilirler. Böylece ortaya 
çıkan “kapanan yollar” da, özel kanunları uygulanarak belediye veya 
köy tüzel kişilikleri adına tescil edilebilirler. 

● İmar planı yapılmış bir yerleşmede, İmar Kanunu’nun 15. ve 16. mad-
deleri uygulanarak, birleştirme, ayırma ve “bedelsiz yola terk”ler yapı-
larak sürdürülen imar uygulamalarının söz konusu olduğu yerlerde; 
sonradan yapılan bir plan değişikliği veya plan revizyonu ile, “bedelsiz 
yola terk” edilen yerlerin işlevi değiştirilerek, “kapanan yol” durumu-
na getirilebilir. Böylece ortaya çıkan “kapanan yollar”, özel kanunları 
uygulanarak ve özel kanunlarda açık bir hüküm bulunmaması duru-
munda, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay kararları dikkate 
alınarak belediye veya köy tüzel kişilikleri adına tescil edilebilirler. 

● İmar planı yapılmış bir yerleşmede, İmar Kanunu’nun 18. maddesi uy-
gulanarak, bedel ödenmeksizin “düzenleme ortaklık payı” olarak alı-
nan “imar yolları”, sonradan yapılan bir plan değişikliği veya bir plan 
revizyonu ile yol olmaktan çıkarılıp, “kapanan yol” durumuna getirile-
bilir. Böylece ortaya çıkan “kapanan yol”lar da; özel kanunları uygula-
narak ve özel kanunlarda açık bir hüküm bulunmaması durumunda, 
Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay kararları dikkate alınarak, 
belediye veya köy tüzel kişilikleri adına tescil edilebilirler.

Sonuç olarak; kapanan yollar nasıl ortaya çıkarsa çıksın; tescile tâbi 
olmayan yollar, özel kanunlar gereği yapılan işlemlerle yol vasfını yitirip 
“kapanan yol” durumuna gelirse ve bu özel kanunlarla “tescili gerekli bir 
ayni hakkın kurulması” söz konusu olursa, bu taşınmazlar belediye veya 
köy tüzel kişiliği adına tescil edileceklerdir. Tapu Kanunu’nun 21. mad-
desi, her çeşit kapanan yol’u kapsamaktadır. 

3. Kapanan Yolların Özel Mülk Olarak Tescili ve Kullanım Amacı

İmar Kanunu’nun 18. maddesiyle, bu maddenin uygulama yönetmeliği 
çerçevesinde yapılan imar parselasyon düzenlemesine, kadastro parselle-
ri alınır. Mevcut bir imar planı uygulanırken, İmar Kanunu’nun 18. mad-
desi uygulanmayıp, 15. ve 16. maddeleri uygulanarak parseller oluşturul-
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muşsa, bu parseller de kadastro parselleri olarak 18. madde uygulaması-
na alınırlar. Zira, söz konusu parseller, kadastral parselden yola terkler 
yapıldıktan sonra arta kalan kadastral parsel parçalarıdır. Belediye, plan 
değişikliği veya plan revizyonu yapılarak kapanan veya istikameti değişti-
rilen yollardan elde edilen taşınmaz parçalarını, “kadastral mâlik sıfatı ta-
şımadan” 18. madde uygulamasına sokarak imar parseli maliki olamaz.

Ancak, İmar Kanunu’nun 11. maddesinin 4. fıkrası gereği, plan deği-
şikliği ile kapanan yollar, plan’la getirilen kullanım amacına tâbi olarak 
ihdas edilip, belediye adına tescil edilirler. (Tapu Kanunu 21. m.) Bundan 
sonra 18. madde uygulamasına geçilir ve belediyenin tescilli taşınmazları 
da, diğer mâliklerin taşınmazları ile birlikte imar uygulamasına dahil edi-
lerek, oluşan “imar parselleri” belediye adına tescil edilirler. 

Kapanan yollardan ortaya çıkan taşınmazların; hangilerinin beledi-
ye adına özel mülk olarak tescil edilebileceği ve bu taşınmazların hangi 
amaçlarla kullanılacağı konularının mevzuatta açık hükümlere bağlan-
madığı ileri sürülmekte ve bu konularda Anayasa Mahkemesi’nden ilgili 
kanun maddesinin iptâli istendiği gibi, belediyelerin bu konudaki işlemle-
rinin iptâli yolunda da davalar açılmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı gibi, tescile tâbi olmayan yol 
ve meydanlara ilişkin tescili gerekli bir ayni hak doğabilir. Bu durumda, 
söz konusu kapanan yol ve meydanlar ile istikameti değiştirilen yollardan 
ortaya çıkan taşınmazlar, özel mülkiyete konu teşkil edebilecek ve de tes-
cile tâbi hâle geleceklerdir.

22.12.1934 Gün ve 2644 numaralı Tapu Kanunu’nun 21. maddesinde 
“Belediye sınırları içinde kapanmış yollarla yol fazlaları, köy veya belediye 
namına tescil olunur” denilmektedir. Kadastro Kanunu’nun 16/A mad-
desinde de “Kadastro tespiti sırasında kapanmış yollar, kayıt, belge veya 
özel kanunlarına göre, hazine, kamu kurum ve kuruluşları, il, belediye, 
köy veya mahalli idare birlikleri tüzel kişiliği adlarına tespit olunur” de-
nilmektedir. 

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere; imar planı hiç yapılma-
mış yerlerde yapılan tapu-kadastro çalışmaları sırasında kapanan yollar 
belediye veya köy tüzel kişiliği adına tespit ve tescil edilecektir. Bu hü-
kümlerin, İmar Planı bulunan alanlar için, yâni, imar planı ile getirilmiş 
ve daha sonra yapılan bir plan değişikliği veya plan revizyonu ile, kaldı-
rılmış veya istikameti değiştirilmiş yollar için de uygulanıp uygulanama-
yacağı konusunda değişik görüşler vardır. (4),(6) Tapu Kanunu’nun 21. 
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maddesinde ve Kadastro Kanunu’nun 16/A maddesinde “kapanmış yol-
larla yol fazlaları”nın, köy ve belediye namına tescil olacağı hususu belir-
tilirken; bu hükmün sadece imar planı yapılmamış yerlerde uygulanacağı 
hakkında bir hükme yer verilmemiştir. Ayrıca, literatürde ve mahkeme 
kararlarında, Tapu Kanunu’nun 21. maddesinin, planlı alanlardaki kapa-
nan yollar için de geçerli olduğu görüşü ağır basmaktadır. 

2644 Numaralı Tapu Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca, imar planı 
kararı ile kapanan yollar; belediye ve mücavir alanları içerisinde beledi-
ye encümeni kararıyla belediye tüzel kişiliği adına; belediye ve mücavir 
alanları dışında ise, il encümeni kararıyla köy tüzel kişilikleri adına tescil 
edilirler. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Tasarruf İşlemleri Daire 
Başkanlığı’nın 29.01.2001 gün ve 519 sayılı talimatı çerçevesinde; bele-
diyelerin mücavir alanları içerisinde yer alan köy tüzel kişiliklerinin bu-
lundukları yerlerde kapanan yollardan ortaya çıkan taşınmazlar köy tüzel 
kişiliği adına tescil edilecektir. (5)

İmar planı kararıyla kapanan yollar ve meydanlardan ihdas edilerek 
belediye adına tescil edilip, Belediye’nin özel mülkü olarak İmar Kanu-
nu’nun 18. maddesi uygulamasına dahil edilen taşınmazlarla ilgili işlem’e 
karşı açılan iptal davasında, yerel idare mahkemesi, 22.12.1934 gün ve 
2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 21. Maddesi’nin Anayasa’ya aykırı olduğu 
kanısına vararak, Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş ve söz konusu mad-
denin iptâlini istemiştir. (1)

Anayasa Mahkemesi E: 2011/23, K: 2012/03 sayılı ve 21.01.2012 ta-
rihli kararında bu davayı aşağıdaki açıklamalar ve gerekçelerle reddet-
miştir:

Kamu kullanımına ayrılan yollar, eskilerden beri kullanılagelen, na-
sıl ve ne zaman oluştuğu bilinmeyen yollar olabildiği gibi; özel mülkiyete 
konu edilmiş taşınmazların bazı kısımlarının, mülk sahiplerinin oluru 
ile, mülkiyet haklarından feragat edilerek yola terk edilmeleri sonucu da 
oluşabilmektedir. Her ne surette ayrılmış olursa olsun, kamu kullanımın-
da olan bu yollar, özel mülkiyete konu edilmeyerek, tescil dışı bırakılırlar. 
Bu yolların veya yolların belirli kısımlarının; İmar planı kararı ile, plan 
değişikliği veya plan revizyonu ile veya herhangi bir idari tasarrufla ka-
patılması sonucu elde edilen taşınmaz parçaları, Tapu Kanunu’nun 21. 
maddesi çerçevesinde belediyeler veya köyler adına tescil edilirler. Böyle-
ce bu taşınmazlar, kamu malı niteliğini kaybederek idare’nin özel mülkü 
hâline getirilmiş olurlar. Bu taşınmazlar, ilgili belediyece satılabildikleri 
gibi, her türlü hukuki işleme de konu edilebilirler. 
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Ayrıca, Anayasa Mahkemesi kararında; “İtiraz yoluna başvuran mah-
keme her ne kadar yolların kaynağı itibariyle özel mülkiyet konusu ta-
şınmaz olma ihtimalini dikkate alarak malik tarafından rızaen yola terk 
edilen alanların idarenin bir kararı ile yol olmaktan çıkarılarak idarenin 
özel malı haline getirilmesinin Anayasa’nın 35. maddesine aykırılık oluş-
turduğunu ileri sürmüşse de, yollar kaynağı itibariyle özel mülkiyetteki 
taşınmazlara dayansa bile bunlar çeşitli usullerle kamu malı haline geti-
rilmiş olabilirler. Kamulaştırma, düzenleme ortaklık payı ayrılması gibi 
usuller özel mülkiyetteki taşınmazların yol yapılmasında başvurulacak 
temel usullerdir. Bu hallerde malik taşınmazın karşılığını ya kamulaştır-
ma bedeli, tazminat ya da geri kalan taşınmazlarının değer artışı yoluyla 
elde etmiş ve taşınmazın mülkiyeti kamuya geçmiştir. Malikin rızasıyla 
yola terk etmesi de kaynaklardan birisi olmakla birlikte bu durumda bir 
bağışlama söz konusu olup hukukumuzda bağışlamanın şarta bağlı ola-
rak yapılması mümkündür. Eğer malik bağışladığı taşınmazın yol dışında 
başka bir amaç için kullanılmasını istemiyorsa şarta bağlı bağışlama yap-
ma imkânına sahiptir. Bu yönüyle itiraz konusu kuralın mülkiyet hakkına 
müdahale teşkil ettiği söylenemez.” denilmekte ve İmar Kanunu’nun 15. 
16. ve 17. maddeleri çerçevesinde ifraz edilerek yola terk edilen taşınmaz-
ların da eski mâliklerine dönmeyecekleri belirtilmektedir.

Anayasa Mahkemesi Kararı’na göre, kapanan yollar, daha önce hangi 
yöntemle kamu eline geçmiş olursa olsun (kamulaştırma, İ.K. 18., mad-
desi, İ.K. 15. ve 16. maddeleri çerçevesinde rızaen terk v.b.g.), sonradan 
herhangi bir idari işlem’le bu taşınmazlar yol işlevini yitirip tescili gerekli 
bir ayni hak kurulması söz konusu olduğunda, eski maliklerine geri dön-
meyip, Belediyeler veya Köyler adına tescil edileceklerdir.

Bir yerleşmenin İmar Planı ve bu plan’ı araziye aplike eden imar par-
selasyon planı (imar uygulaması) yapılınca; eski kadastro adaları kalkar 
imar adaları oluşur, eski kadastral parseller kalkar imar parselleri olu-
şur ve eski kadastral yollar da kalkar imar yolları oluşur. Bu durumda 
kapanan kadastral yollar’ın: 

–Bir kısmı yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, Mil-
li Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, ibadet yeri ve 
karakol gibi, bedel ödenmeden DOP (Düzenleme Ortaklık Payı) olarak 
alınacak umumi hizmetlere ayrılan yerler içerisinde, 

–Diğer bir kısmı, konut, ticaret, sanayi, turizm gibi fonksiyon alanla-
rında (imarlı alanlarda),
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–Ve diğer bir kısmı ise resmi kurum alanları, sağlık alanları, mezar-
lık alanları, belediye hizmet alanları (itfaiye alanları, içme suyu, yağmur 
suyu, kanalizasyon tesislerinin geçeceği alanlar, Pazar yerleri) enerji nakil 
hatları ile doğalgaz boru hatlarının geçeceği alanlar, pilon yerleri ve trafo 
alanları ile reglaj istasyonları gibi, umumi hizmetler kapsamında sayılan 
ve kamulaştırılarak KOP (Kamu Ortaklık Payı) olarak alınacak alanlarda 
kalabilirler.

03.05.1985 Gün ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 11. maddesinin 4. 
paragrafında; “Hazırlanan imar planı sınırları içindeki kadastral yollar ile 
meydanlar, imar planının onayı ile bu vasıflarını kendiliğinden kaybede-
rek, onaylanmış imar planı kararı ile getirilen kullanma amacına konu ve 
tabi olurlar.” denilmektedir.

Bir kısım mahkeme kararlarında ve yazarların yorumlarında; bu mad-
de’de sözü edilen “onaylanmış İmar Planı kararı ile getirilen kullanım 
amacına konu ve tâbi olmak”tan amaç’ın, yol vasfını kaybetmiş alanların, 
yukarıda belirtilen ve belediyelerin bedel ödemeden Düzenleme Ortaklık 
Payı (DOP) olarak alabilecekleri kamusal alanlarda kalan kısımlarının bu 
amaçlar dışında kullanılamayacağı; kamulaştırma bedeli ödenerek, elde 
edilecek olan, kamu tesis alanlarında kalan kısımlarının (KOP alanları), 
kamulaştırma amacına uygun olarak kullanılması gerektiği; konut, tica-
ret, sanayi gibi, oturma, hizmet ve çalışma alanlarına (imarlı alanlara) 
rastlayan kısımlarının da bu fonksiyonlar için kullanılması gerektiğidir. 
Bu görüşler ve mahkeme kararları doğrultusunda, İmar Planı kararıyla 
kapanan kadastral yollar’ın sadece imarlı alanlara rastlayan kısımları be-
lediye adına ihdas ve tescil olunabilecektir. (4)

Söz konusu mahkeme kararlarında ve uzman görüşlerinde; uygulama-
da bir kısım belediyelerin, yukarıda sıralanan umumi hizmet alanlarına 
denk gelen kapanan yollardan ortaya çıkan taşınmazları da, kendi adla-
rına imar uygulamasına dahil etmekte ve sonuçta daha fazla imar hakkı 
elde etmeye çalışmakta oldukları ileri sürülmektedir. Danıştay 6. Dairesi 
de bir kısım kararlarında bu gibi işlemleri iptal etmiş ve belediyelerin 
kendilerine parsel sağlamak amacıyla İK.18. maddesi uygulaması yapa-
mayacağına karar vermiştir. 

Bu uzman görüşleri ve mahkeme kararları doğrultusunda; plan re-
vizyonu veya plan değişikliği yapılarak kaldırılan İmar Yollarından kaza-
nılan taşınmazlar yukarıda açıklandığı gibi, kamu kullanımına ayrılma-
mış, imarlı bir alanda bulunmaları durumunda belediyelerce özel mülk 
olarak kullanılabileceklerdir. Söz konusu kaldırılan imar yolları; İster 
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İK.18. maddesi uygulanarak, DOP olarak elde edilmiş olsun, ister İK.15. 
ve 16. maddeleri çerçevesinde yol terkleri yaptırılarak elde edilmiş olsun, 
planla kaldırılan yollardan ortaya çıkan bu taşınmazlar hiçbir surette 
eski mâliklerine iade edilmezler. Yukarıda açıklanan Anayasa Mahkeme-
si’nin 21.01.2012 tarihli kararında bu husus açıkça belirtilmiştir. Ayrıca, 
04.11.1983 gün ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 35.b madde-
sinde; “İmar mevzuatı gereğince düzenlemeye tabi tutulan parsellerden 
düzenleme ortaklık payı karşılığı olarak bir defaya mahsus alınan yol, 
yeşil saha ve bunun gibi kamu hizmet ve tesislerine ayrılan yerlerle, özel 
parselasyon sonunda malikinin muvafakatı ile kamu hizmet ve tesisleri 
için ayrılmış bulunan yerler için eski malikleri tarafından mülkiyet iddi-
asında bulunulamaz ve karşılığı istenemez” hükmü yer almaktadır. Bu 
hüküm de söz konusu taşınmazların eski mâliklerine dönmeyeceklerini 
kesin bir dille ortaya koymaktadır. 

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: Kapanan yollardan ortaya çıkan ta-
şınmazlar veya taşınmaz kısımları;

–Plan’la getirilen “yol” içerisinde kalabilirler.

–Plan’la getirilen DOP alanlarında kalabilirler.

–Plan’la getirilen KOP alanlarında kalabilirler.

–Plan’la getirilen fonksiyon alanlarında kalabilirler. (konut, ticaret, sa-
nayi, turizm v.b.g. imarlı alanlarda kalabilirler.)

Kapanan yollardan elde edilen taşınmazların hangilerinin belediyeler 
adına ihdas ve tescil edilebileceği konusunda dört ayrı uygulama söz ko-
nusu olmaktadır. (5)

(1) İster planla getirilmiş yollarda; ister planla getirilmiş fonksiyon 
alanlarında, ister DOP’la alınacak alanlarda, ve de ister KOP’la alınacak 
alanlarda kalmış olsun; kapanan yollar’ın tümü belediye adına ihdas ve 
tescil edilir. 

(2) Kapanan yolların, plan’la getirilen yollar dışında kalan kısımları 
belediyeler adına ihdas ve tescil edilir.

(3) Kapanan yolların, plan’la getirilen yollar ve DOP alanlarında ka-
lanları dışındaki kısımları belediyeler adına ihdas ve tescil edilir. 

(4) Planlama alanındaki tüm kapanan yollar, DOP’a karşılık sayıla-
rak, alınacak DOP miktarından düşülür ve arta kalan kısım mâliklerden 
DOP olarak alınır. Burada, belediye adına yoldan ihdas ve tescil söz ko-
nusu olmayacaktır. 
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Belediyelerin, kapanan yollardan hangilerini kendi adına ihdas ve tes-
cil ettireceği; bunlardan hangilerinin İK.18. maddesi çerçevesinde bele-
diyeler adına düzenlemeye gireceği konularında mevzuatımızda açık hü-
kümler bulunmadığından; yapılan uygulamalara karşı Danıştay ve Yar-
gıtay’da davalar açıldığı gibi, Anayasa Mahkemesi’nden kanun maddesi 
iptali de istenmektedir.

Burada, Danıştay ve Yargıtay kararlarının ayrıntılarına girmemek-
le birlikte, bu kararlarda belediyelerin; plan yollarına, plandaki DOP ve 
KOP alanlarına rastlamayan; sadece, konut, ticaret, sanayi, turizm gibi 
fonksiyon alanlarına denk gelen, kapanan yol parçalarını kendi adları-
na ihdas ve tescil ettirebilecekleri görüşünün ağır bastığını söyleyebiliriz. 
(2) Ancak, yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan 21.01.2012 tarihli Anayasa 
Mahkemesi kararında, belediyeler lehine ve bu konuda belediyelere yol 
gösterici açıklamalara yer verildiğini de belirtmek isteriz. 

4. Sonuç: 

● Yollar; kamu yararına kullanılırlar ve tescile tâbi değildirler. Ancak, 
özel kanunları gereği yapılan işlemlerle yol vasfını kaybeden, “kapanan 
yol ve meydan” durumuna gelen taşınmazlar, tescil’e tâbi hâle gelip, 
belediyeler ve köyler adına tescil edilirler.

●	 Kapanan yol ve meydanlar; ister kadastro öncesi yol olmaktan çıkarıl-
mış olsunlar, ister kadastro yolu olduktan sonra imar planı kararıyla 
kapatılmış olsunlar, ister İmar Kanunu’nun 15. ve 16. maddeleri çer-
çevesinde “yola terk”ler yapıldıktan sonra, plan değişikliği veya plan 
revizyonu yapılarak kapatılmış olsunlar ve ister de İmar Kanunu’nun 
18. maddesi uygulanarak DOP kapsamında alındıktan sonra bir plan 
değişikliği veya bir plan revizyonu yapılarak kaldırılmış olsunlar; Tapu 
Kanunu, İmar Kanunu, ilgili Tüzük ve Yönetmelikleri çerçevesinde, be-
lediyeler veya köyler adına tescil edilirler. 

● Kapanan yol ve meydanların; bir bölümü planla getirilen DOP alan-
larında, bir bölümü planla getirilen KOP alanlarında, ve diğer bir bö-
lümü de konut, ticaret, sanayi turizm gibi imarlı alanlarda kalacak-
tır. Danıştay ve Yargıtay kararlarının çoğunda; plan kararıyla getirilen 
“yol” ve “DOP” alanlarına denk gelen kapanan yol ve meydanlardan 
ortaya çıkan taşınmazların, belediyeler adına tescil edilerek, İmar Ka-
nunu’nun 18. maddesi uygulamasına alınıp imar parseli sahibi olama-
yacaklarını; bazı kararlarda, KOP alanlarına denk gelen kısımların da 
belediyeler adına tescil edilip 18 uygulamasına alınamayacağını; çok 
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eski bazı kararlarda ise, kapanan yol ve meydanlardan ortaya çıkan 
taşınmazların hiçbirinin belediyeler adına tescil edilerek İmar Kanunu 
18. madde uygulamasına alınamayacağı hüküm altına alınmıştır. 

● Kanımca; kapanan yol ve meydanlardan ortaya çıkan taşınmazlar, plan 
alanında nereye rastlarsa rastlasın, bunların tümü İmar Kanunu’nun 
18. maddesi çerçevesinde uygulamaya alınmalı ve DOP ve KOP kesinti-
leri yapıldıktan sonra, geriye kalan imar hakları kendilerine olduğunca 
eski yerinden ve tam imar parselleri olarak verilmelidir. Bu taşınmaz 
parçalarını “tescili gerekli bir ayni hak” durumuna getiren özel mev-
zuatta (Tapu Kanunu, Kadastro Kanunu, İmar Kanunu v.b.g.) bunun 
aksini düzenleyen bir hüküm bulunmamaktadır. Anayasa Mahkeme-
si’nin yukarıda ayrıntılı olarak açıklanmış olan 21.01.2012 tarihli ka-
rarında bu durum açık bir biçimde dile getirilmiştir. İmar Kanunu’nun 
18. maddesinde, hiçbir ayırım yapılmaksızın, belediyelerin de diğer 
hak sahipleri gibi “kendilerine ait kadastral parsellerle” imar düzenle-
mesine gireceği belirtilmiştir. 

● Kapanan yollar konusundaki en yakın tarihli Anayasa Mahkemesi Ka-
rarı olan E: 2011/23, K:2012/03 sayılı ve 21.01.2012 tarihli kararda: 
kapanan yolların belediye veya köy tüzel kişilikleri adına tescilini dü-
zenleyen ve iptal konusu edilen, 22.12.1934 tarih ve 2644 sayılı Tapu 
Kanunu’nun 21. maddesi iptal edilmediği gibi; ister 3194 sayılı İmar 
Kanunu’nun 18. maddesi çerçevesinde “bedel ödenmeden DOP ola-
rak”, ister 15. ve 16. maddeleri kapsamında “bedelsiz yola terk”ler 
sağlanarak, ve ister de 04.11.1983 tarih ve 2942 sayılı Kamulaştırma 
Kanunu çerçevesinde “kamulaştırılarak” oluşturulan plan yollarının, 
daha sonra yapılan bir plan değişikliği veya plan revizyonu sonucu ka-
panan yol ve meydan durumuna geldiklerinde de;

– Eski mâliklerine geri dönmeyecekleri,

– Belediye adına tescil olunacakları,

– Bunlar üzerinde belediyelerin kendi mevzuatları çerçevesinde, satış 
dahil her türlü tasarrufta bulunabilecekleri,

– Eski mâliklerin bu taşınmazlar için; ya kamulaştırma bedeli aldık-
ları, ya yapılan düzenlemeye karşı DOP verilerek oluşan parseline değer 
kazandırıldığı, ya da bedelsiz yola terklerin koşulsuz bağış olarak yapıl-
dığı göz önünde bulundurularak; hiçbir talepte bulunamayacaklarına ka-
rar vermiştir. Ayrıca Anayasa Mahkemesi bu kararında; 2644 sayılı Tapu 
Kanunu’nun 35. maddesinin açık hükmü doğrultusunda da, DOP olarak 
verilen veya rızaen yola terk edilen kısımlar için mâliklerin sonradan iade 
talebinde bulunamayacaklarını belirtmiştir. 
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● Yukarıda açıklanan Anayasa Mahkemesi kararından sonra en ya-
kın tarihli olarak alınmış olan E: 2012/1904, K: 2013/6299 sayılı ve 
05.11.2013 tarihli Danıştay 6. Dairesi kararında; imar planı kararıyla 
kapanan yol ve meydanların belediye ve köy tüzel kişilikleri adına tes-
cili ve bu taşınmazların iadesinin eski mâliklerince talep edilemeyeceği 
konularında hiçbir sorun bulunmadığı, ancak, belediyeler adına tescil 
edilen bu taşınmazların ne amaçla, nerelerde kullanılacağı konusu’nun 
karara bağlanması gerektiği vurgulanmıştır. (2)

 Danıştay 6. Dairesinin bu kararında; 

– 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi çerçevesinde, DOP olarak 
alınan kısımların, ancak bu maddede sıralanan kamu hizmetleri için kul-
lanılabileceğini, 

– 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 11. maddesinin 4. paragrafında; imar 
planı kararıyla kapanan yol ve meydanlar’dan ortaya çıkan taşınmazla-
rın, kendiliğinden imar planı kararıyla getirilen kullanım amacına tahsis 
edilmiş olacağı hükmünün yer aldığı belirtilerek; belediyeler adına tescil 
edilmiş olan kapanan yol ve meydanlardan ortaya çıkan taşınmazların, 
imar yoluna, DOP olarak alınan kamu hizmet alanlarına ve KOP olarak 
alınacak kamu tesis alanlarına rastgelen kısımlarının, belediyelerin ta-
şınmazları olarak İmar Kanunu’nun 18. madde uygulamasına alınamaya-
cağı; bu kısımlar düştükten sonra DOP ve KOP’un hesaplanacağı ve özel 
mülk sahiplerinden daha az DOP ve KOP kesileceği, belediyelerin sadece 
konut, ticaret, sanayi, turizm gibi imarlı fonksiyon alanlarına denk gelen 
kısımlarla 18. madde uygulamasına girebileceğine hükmedilmiştir. 

● Danıştay 6. Dairesi’nin yukarıda açıklanan kararı, yanılgılara düşü-
lerek ve İmar Kanunu’nun 18. maddesi kapsamında hem belediye ta-
şınmazlarının ve hem de özel mülk sahiplerinin taşınmazlarının eşit 
koşullarda düzenlemeye alınmaları gerekliliği ve zorunluluğu dikkate 
alınmaksızın verilmiştir. 

Danıştay 6. Dairesi’nin bu kararındaki yanılgıları şöyle sıralayabiliriz: 

– Belediyeler adına İK.18. madde uygulamasına alınacak taşınmazlar, 
Tapu Kanunu’nun 21. maddesine göre, kapanan yol ve meydanlardan be-
lediye adına tescil edilmişlerdir. Yukarıda açıklanan 12.01.2012 tarihli 
Anayasa Mahkemesi kararında açıklandığı gibi; söz konusu taşınmazları 
daha önce DOP olarak veren, bedelsiz yola terk’le bağışlayan ve KOP ola-
rak kamulaştırma bedeli alan eski mâliklerinin, bu taşınmazlarla hiçbir 
ilişkisi bulunmadığı ve bunları geri isteyemeyecekleri gibi, artık bu ta-
şınmazlar DOP’la veya bedelsiz yola terk’le alınmış taşınmaz olmaktan 
çıkmış ve belediye adına tescil edilmiş, belediye mülkü durumundadırlar. 
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Danıştay kararında ileri sürüldüğü gibi, DOP’la veya bedelsiz terk’le elde 
edilmiş değillerdir. Bu açıdan, özel mülk sahiplerinin taşınmazları gibi, 
belediye taşınmazlarının da, eşit koşullarda, İmar Kanunu 18. madde uy-
gulamasına katılması gerekir. Özel mülk sahiplerinin taşınmazları, nasıl 
imar yollarında, DOP ve KOP alanlarında kalıyor ve böylece uygulamaya 
tâbi tutuluyorlarsa; belediye adına tescilli taşınmazlar da, imar yolların-
da, DOP ve KOP ile alınacak alanlarda kalması durumunda aynı şekil-
de ve eşit koşullarla uygulamaya alınmalıdır. Bu uygulama, düzenlemeye 
giren özel mülk sahiplerinin aleyhine bir durum yaratmayacaktır. Özel 
mülk sahiplerinden, daha önce DOP veya bedelsiz yola terk adında bir ke-
sinti yapılmışsa, bunlar yeni 18 düzenlemesi yapılırken dikkate alınacak 
ve yeni hazırlanacak DOP’tan düşülecektir.

●  Yine Danıştay 6. Dairesi kararında yanılgıya düşülen bir husus: 3194 
sayılı İmar Kanunu’nun 11. maddesinin 4. paragrafında yer alan ve 
imar planı kararıyla kapanan kadastral yol ve meydanların, imar pla-
nının onayı ile bu vasıflarını kendiliğinden kaybederek, imar planı 
kararıyla getirilen kullanım amacına konu ve tâbi olacağı hükmünün, 
Danıştay’ca yanlış yorumlanışıdır: İmar planı kararıyla kapanan yol 
ve meydanlardan ortaya çıkan taşınmazlar, imar planı değişikliği veya 
revizyonu ile getirilen imar yollarında kalabilecekleri gibi, DOP, KOP 
alanlarında veya yapılanma koşulu verilmiş imarlı alanlarda da kalabi-
lirler. Belediye adına tescil edilecek olan bu taşınmazlar, plan’la hangi 
kullanıma tahsis edilmişlerse, o amaçta kullanılmak üzere İmar Kanu-
nu’nun 18. maddesi uygulamasına alınacaklardır. Bu taşınmazlar, özel 
mülk sahiplerinin taşınmazları ile eşit şartlarda uygulamaya alınacak-
lardır. Bu maddenin amacı; İmar Planı kararıyla işlevi değiştirilen ka-
dastral yol ve meydanlar için, ayrıca tevhit, ifraz, terkin v.b.g. işlemlere 
gerek kalmaksızın; kadastral yol ve meydan vasıflarını kendiliğinden 
kaybederek, onaylanmış imar planı kararı ile getirilen kullanım ama-
cına konu ve tâbi olacağını ve böylece belediye adına ihdas ve tescil 
edileceğini belirtmek içindir. Yoksa belediyenin, işlevi değiştirilen bu 
kadastral yol ve meydanların, imar yoluna rastlayan kısımlarını, DOP 
alanlarına rastlayan kısımlarını ve KOP alanlarına rastlayan kısımla-
rını, doğrudan doğruya bu amaçlarda kullanılmak üzere terk etmesi 
değildir. 

● Görüldüğü gibi; mevzuatımızda kapanan yollar ve yol fazlaları olarak 
“yoldan ihdas” ile belediye ve köy tüzel kişilikleri adına tescil edilen 
taşınmazların; nerelerde, nasıl ve hangi amaçlarla kullanılacağını dü-
zenleyen açık bir yasa hükmü bulunmamaktadır. Bu nedenle, yeni bir 
yasal düzenleme yapılıp, bu konu açıklığa kavuşturulana kadar beledi-
yelerimiz; yoldan ihdas edilip kendi adlarına tescil edilen bu taşınmaz-
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ların tümünü İmar Kanunu’nun 18. maddesi çerçevesinde imar uygu-
lamasına alarak “imar parselleri” durumuna getirmeli ve 12.01.2012 
tarihli Anayasa Mahkemesi kararında belirtilen gerekçeler doğrultu-
sunda, satış dahil, bu taşınmazlar üzerinde serbestçe tasarruf edebil-
melidirler. Ancak, belediyelerimiz bu taşınmazları, ve bunlardan elde 
edilecek gelirleri plan’la getirilen kamu hizmet alanlarının kurulması 
ve çalıştırılmasında, halka hizmet yolunda kullanmalıdırlar. Danıştay 
6. Dairesinin 05.11.2013 tarihli kararı çerçevesinde, söz konusu kapa-
nan yollardan ortaya çıkacak taşınmazlar; plan uygulaması çerçevesin-
de DOP ve KOP’dan düşülerek, vatandaşlardan alınması gereken DOP 
ve KOP oranlarının düşürülmesinde kullanılırsa, kamu yararına değil, 
kişiler yararına davranılmış olacaktır. 

• Mevzuatımızda, kapanan yol ve yol fazlaları olarak, belediyeler adına 
yoldan ihdas edilen alanların; DOP ve KOP alanlarında kullanılacağı 
hakkında bir hüküm bulunmamaktadır. Ayrıca, DOP için yapılar yasal 
kesinti oranının yüksek çıkması durumunda, bu oran'ın düşürülmesi 
için belediyeye ait arsaların bu işe tahsisi ile ilgili hükümler, 1985 ta-
rihli İmar Kanunu'nun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa 
Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 32. maddesinde 
açık ve net bir biçimde belirtilmiştir. Bunun dışında, belediye arsaları 
veya kapanan yol ve yol fazlaları olarak belediye adına yoldan ihdas 
edilen taşınmazların DOP veya KOP alanlarında kullanılması sözkonu-
su olamaz. İdare Mahkemeleri veya Danıştay da, hiçbir yasal dayanak 
olmaksızın, yoldan ihdas ile belediye adına tescil edilen taşınmazların, 
gerçek kişiler veya özel tüzel kişiler yararına DOP veya KOP oranları-
nın düşürülmesi için kullanılacağına da karar veremezler. Böyle bir 
karar, kamu yararına da aykırı olur.

Günümüzün gelişen dünyasında, belediyelerimizin daha iyi ve kalite-
li hizmetler sunabilmeleri için yeni kaynaklara gereksinme duyulacaktır. 
Bu açıdan, yapılacak yeni yasal düzenlemelerde, belediyelere yasalarla ta-
nınan bu kaynağın, kişiler yararına değil de, kamu yararına kullanılması 
gerekli ve zorunlu duruma getirilmelidir. 
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ÜCRET KARŞILIğI BİRLİKTE ÇALIŞAn 
AVUKATLAR UYGULAMASI

Av. Kayhan ÖZEL

Türkiye Barolar Birliği’nin 01.10.2013 tarihinde yürürlüğe koyduğu 
“Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosun-
da Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatlar Yönergesi”nin Danıştay 8. 
Dairesince 09.07.2014 tarihinde yürürlüğünün durdurulması üzerine bu 
kere de “Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bü-
rosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatların Çalışma Esasları-
na İlişkin Yönetmelik” 26 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlana-
rak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Özü itibariyle, bir avukat yanında çalışacak diğer bir avukatın tabi ol-
duğu hukuki ilişki “hizmet akdi” olduğuna göre 4857 sayılı İş Kanunu 
hükümlerinin ve buna bağlı mevzuatın uygulanacağı tabiidir.Ancak Türki-
ye Barolar Birliği, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun, avukatlıkla bağdaşa-
bilen işleri düzenleyen 12. Maddesi’nin (c) bendindeki “avukat yanında 
çalışma” hükmünden hareketle, her ne kadar anılan hüküm böyle bir 
düzenleme görev ve yetkisi vermiş gibi gözükmüyor ise de, bu ilişkideki 
avukatların iş koşullarının avukatlık onuruna uygun olarak yürütülmesi 
amacı ile önce Yönerge, daha sonra da inceleyeceğimiz Yönetmeliği çıkar-
mış bulunmaktadır. Bu yönetmeliğin başta 4857 Sayılı Kanun’a ve diğer 
çalışma mevzuatına aykırı olmayan hükümlerinin, özellikle daha üst hak-
lar tanıyan hükümlerinin öncelikle uygulanacağı tabiidir.

Yönetmeliğin sistematiği içinde bu düzenleme ve haklar açıklanmaya 
çalışılacaktır. 

I. SÖZLEŞME ESASLARI:

Yönetmelik, 4857 sayılı Kanunun 8. maddesi ile zorunlu kılınan yazılı 
sözleşme yapılması kuralına ayrıca“tip sözleşme” uygulamasını getirerek 
tarafların, asgari esaslar koyan bu tip sözleşmede belirtilen esaslar dışın-
da hükümler koymasını kısıtlamış bulunmaktadır. Bunları yeri geldiğin-
de hatırlatacağız.

Yönetmelik, 5. maddesinde, avukatlar arası “belirli süreli çalışma, be-
lirli süreli tam zamanlı ve belirli süreli kısmi zamanlı çalışma” olabi-
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leceğini hükme bağlamış ise de, 4857 sayılı Kanun’un 11. Maddesi’ndeki 
kısıtlayıcı amir hükümler nazara alındığında tarafların bu konuda tam 
bir muhtariyet içinde olmadıklarını görmekteyiz. Gerçekten kanuna göre 
belirli süreli sözleşme ancak “belirli süreli işlerde”, veya “belli bir işin 
tamamlanması” veya “belirli bir olgunun ortaya çıkması” gibi objektif 
koşullara bağlı olarak yapılabilir. Buna göre, avukatlık mesleğinin icrası 
“belirli süreli bir iş” olmadığından, sadece “belli bir davanın veya taki-
bin tamamlanması” için belirli süreli bir akit yapılabilir. Bunun dışında 
“belirli süreli” yapılsa bile o sözleşme yasal kural nedeni ile baştan beri 
belirsiz süreli kabul edilir. Bu gerçek ışığında, yönetmeliğe ekli tip söz-
leşmedeki “sözleşmenin sona erme tarihi --/--/---‘ dir” biçimindeki ibare, 
belli bir işin tamamlanmasına bağlı belirli süreli sözleşmelerde bile işin 
bitimi belli olmadığından uygulamada geçerli bir tabir değildir. Dolayısı 
ile Yönetmeliğin bu hükmünün, İş Kanununun 11. Maddesi’ndeki amir 
düzenlemeyi nazara almadan konulduğu anlaşılmaktadır. İleride işve-
ren avukatları sıkıntıya sokabilecek bu durumun Barolar Birliği gibi bir 
hukuk kurumunca önerilmesi pek doğru olmamıştır.Bu nedenle ortada 
böyle objektif bir olgu yok ise meslektaşlarımızın belirli süreli sözleşme 
yapmamasını önermekteyiz.

Elbette belirsiz süreli tam veya kısmi süreli sözleşme her zaman yapı-
labilir ve mesleğin amacına uygun olanı da budur.

Yönergede yer alan 1 aylık deneme süresi, yönetmelikte yer almamıştır. 
Bilindiği gibi, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça 4857 sayılı Kanun’un 
15. Maddesi’ne göre iş sözleşmelerinde deneme süresi, “açıkça zikredil-
mek kaydı” ile iki aydır. Ne var ki, Yönetmelikte olmamakla birlikte, ek 
tip sözleşmelerde “deneme süresinin 1 ay olduğu” yolunda hüküm ko-
nulmuştur. Bu sözleşmeler, eski yönergeden aynen alınmış olup yönet-
melikte bağlayıcı bir hüküm bulunmadıkça tip sözleşmedeki ibare sadece 
tavsiye niteliğinde sayılabilir ise de, yönetmeliğin değişik maddelerinde 
tip sözleşmelerin yönetmeliğin eki olarak belirtilmesi ve “tip sözleşmeler-
de belirtilen hususları içermeyen” sözleşmelerin yapılmaması hükmü bu 
yoruma varmayı güçleştirmektedir. Her hali ile yönetmelik ile eki sözleş-
melerin, eski yönergeden kopya edilmeleri sırasında özenli davranılmadı-
ğı, bu tür kavram kargaşasına sebep olunduğu da ortadadır.

II. ÜCRETE DAİR DÜZENLEMELER:

Ücrete ilişkin düzenlemede, ücretle çalışacak avukatların ücretlerinin 
tarafların bağlı olduğu baro tarafından her yıl için belirlenecek asgari üc-
retin altında olmayacağına dair 6.maddede yazılı ücretin brüt mü yoksa 
net mi olduğu açıklanmamıştır. Ücrete ait yasal kesintilerin ilgili yerlere 
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ödeneceğine dair hüküm de bunu belirlemeye yetmemektedir. Çünkü net 
ücret kastedilmiş ise bundan hareketle brüte ulaşmak gerekmektedir. 
Ancak yine tip sözleşmelerde avukatın ödeyeceği ücretin “……..TL net” ol-
duğu vurgulanmıştır. Ne var ki, gelir vergisi uygulaması bakımından brüt 
belirlenen ücretlerin bir süre sonra bir üst vergi dilimine girmesi nedeni 
ile reel ücretlerde düşme olduğundan, işgören avukata ödenen ücret baro 
tarafından saptanan asgari ücretin altına düşmedikçe ücretin brüt olarak 
tespitini engelleyen bir yasal hüküm de yoktur. Ancak deneme süresi için 
belirtmiş olduğumuz hususu burada da vurgulamak durumundayız. Eğer 
tip sözleşmeye satır satır uymak zorunda isek ücreti de net olarak belir-
lemek zorundayız demektir.Bir yandan da Barolar Birliğinin “ücretlerde 
vergi dilimi nedeni ile azalmayı önlemek” amacı ile titizlik ve incelikle 
böyle davranmış olduğunu da düşünebiliriz.

Ücrete, her tamyılı takiben ve her takip eden yılda, TÜİK tarafından 
açıklanan 12 aylık tefe-tüfe ortalamasından az olmamak üzere tarafların 
anlaşacağı bir artış yapılacaktır. Bu hüküm, ülkemizde hemen her ku-
rumdaki yıl başı veya ortasında zam yapılması geleneğini ortadan kaldır-
makta ve her avukatın işe başlama tarihine göre ücret artışı öngörmekte-
dir ki birden çok çalışanın olduğu bürolarda sıkıntı yaratacağı aşikardır. 
Maddenin 3. fıkrası mükerrerdir. 1. fıkrada bu husus açıklanmış iken 
bunu bir kez daha vurgulamanın gerekçesi anlaşılamamıştır. Belki eski 
uygulamalarda ödenen ücrete rağmen avukatın SGK primlerinin asgari 
ücretten ödenmesi geleneği buna yol açmış olabilir ama sözleşmenin bir 
nüshasının baroya verilmesi hükmü karşısında böyle bir endişeye mahal 
olmadığı da ortadadır.

İşveren, avukata yol ve yemek için ayrıca ödeme yapacaktır. Günlük 
yemek ücreti miktarı gelir vergisi kanununun 23. Maddesinin 1/8 fıkra-
sındaki tutardan az olmayacaktır. Bu tutar 2016 yılı için günlük 13.70 
TL. dir. Ancak bu tutar yapılacak yemek yardımına emsal olup yemek 
yardımının kartla veya nakit yapılması hallerinde tümü gelir vergisine ve-
günde 3,29 TL’yi aşan kısmı da SGK primine tabi bulunmaktadır. Burada 
da netten brüte ulaşmak gerekmektedir.Yol gideri için herhangi bir kıstas 
getirilmemiş olup bu yardımın işgören avukatın büroya geliş ve gidişleri 
için yapılacağı anlaşılmaktadır. Bu yardım toplu taşıma kartıveya belli bir 
nakdi ödeme ile yapılabilir. Eğer taşıma kartı veriliyorsa SGK primine 
tabi olmayıp gelir vergisi kesintisine tabidir. Nakit ödemeler her halde 
SGK primi ve gelir vergisi tevkifatına tabi olacaktır.

Yönetmeliğin 6. maddesinin 5.fıkrasındaki, ücretleri kendisine ait ol-
mak üzereişgören avukat tarafından ifa olunan bilirkişilik, CMK, uzlaştır-
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ma gibi hizmetlerin ödeme sorumluluğu işgörende olmak üzere vergisel 
yükümlülüğün işveren avukatta olmasını anlamak mümkün olamamıştır. 
Bir kerebu hizmetler iş ilişkisi ve “ücret” kavramı dışındadır. İşveren avu-
kat, hangi beyanname ile bu hizmetleri beyan edebilecektir? Kendi muh-
tasar beyannamesine mi ekleyecektir? Mümkün değil. Kendisi mi makbuz 
keserek gelir beyanına ekleyecek ama buna düşen vergiyi iş görenden mi 
tahsil edecektir?Tip sözleşmelerdeki “işgören avukatın vergi kaydı yoksa” 
ibaresi bu düzenlemeye temel olmuş olabilir ama bilebildiğimiz kadarı ile 
bu uygulamaya olanak veren bir mali düzenleme de bulunmamaktadır. 
Açıklamaya muhtaç bir sorun daha. 

Ücretlerin banka hesaplarına ödenmesi zorunluluğu belli sayıda ça-
lışanı bulunan işverenler için esasen İş Mevzuatınca düzenlenmiş olup 
burada belli sayıdan az çalışan olsa da bu yükümlülüğün işverene getiril-
diği anlaşılmaktadır.4857 sayılı Kanunun 37. maddesi uyarınca işgören 
avukata “ücret hesap pusulası” verilmesinin zorunlu olduğunu da hatır-
latalım.

III. YILLIK İZİN DÜZENLEMESİ:

Yönetmelikte iş gören avukatların yıllık izinleri düzenlenirken İş Kanu-
nu’na aykırı bir düzenleme ile yıllık ücretli izinler için “takvim yılı” esası 
getirilmiş bulunmaktadır. Buna göre Aralık ayında işe giren bir avukat, 
daha bir yıl dolmadan birkaç ay sonra örneğin Ocak veya Şubat ayında 
izin kullanabilecek gibi gözükmektedir.Oysa iş kanununda işe başladığı 
günden itibaren en az bir yıl çalışmış olan işçi yıllık izne hak kazanmakta-
dır. Bu açık düzenleme ile yönetmelikteki düzenlemeyi bağdaştırmak son 
derecede güçtür. Yıllık izne hak kazanmak için işgören avukatın bir tak-
vim yılının herhangi bir ayında işe başlaması yeterli olup o yılın sonundan 
itibaren de 21 günlük asgari izne hak kazanılmaktadır. Diğer çalışanlar 
aleyhine bu uygulamanın, eşit işlem borcuna aykırı olması nedeni ile“işçi 
lehine düzenleme” kapsamına girip girmediği tartışma konusu olacaktır 
kanaatindeyiz.

Yönetmeliğe göre, kanundaki daha üst sürelerden az olmamak üze-
re,işgören avukata asgari 21 takvim günü izin verilecek ve bu iznin asgari 
11 günü adli tatil içinde kullandırılacaktır.Ayrıca bir takvim yılı içinde 
10 gün ücretsiz izin verileceği, İş Kanunu’ndaki mazeret izinlerinin ayrı-
ca kullandırılacağı hükme bağlanmıştır. Bir fark avukatın evlenmesinde 
5 gün izin verilmesine dair düzenlemedir.Doğaldır ki İş Kanununun 53. 
Maddesi uyarınca 15 yıldan fazla çalışması bulunan işgören avukatlar 26 
gün izin kullanacaklardır.Yıllık ücretli izinlerde, izin süresine rastlayan 
ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili günleri izin süresinden sayılma-
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maktadır. Ancak, 4857 sayılı Kanunda “gün” yönetmelikte “takvim günü” 
denilmesi İş Hukuku’nun bu genel ilkesini zorlamaktadır. Bu ibare özel-
likle mi konulmuştur? Yani örneğin; 1-22. gün arasında izin hakkı olacak 
ve tatiller indirilmeyecek midir? Bir hukuk kurumunun gün ile takvim 
günü, yıl ile takvim yılı ibarelerindeki özellikleri göz ardı ettiğini düşün-
mek doğru olmadığına göre çıkabilecek ihtilafları da çözmeye hazır oldu-
ğu sonucuna varmak gerekir. 

Yine İş Kanunu’nun 56. maddesine göre, yönetmelikteki ücretsiz izin 
hakkından ayrıca, yönetmelikte yer almasa bile isteğe göre4 güne kadar 
ücretsizyol izin verilmelidir.

Yıllık izinlerin kanıtlanması açısından Kanun ve Yönetmelik düzenle-
mesi uyarınca mutlaka “izin defteri” tutulmalıdır.

Yönetmelikle, işgören kadın avukatın hamileliğinde 4857 sayılı Kanun-
dan doğan hakları saklı tutulmuş ve ayrıca talebi halinde, yönergede üc-
retsiz izin olarak nitelendirilmiş iken bu defa yönetmeliğe göre en az 30 
gün “esnek çalışma izni” verileceği, eşine de doğumdan sonra talebi halin-
de 20 gün “esnek çalışma izni” verileceği öngörülmüştür. “Esnek çalışma 
“ kanunda ve yönetmelikte açıklanmamıştır. Herhalde taraflar bu iznin 
nasıl uygulanacağını birlikte kararlaştıracaklar ve çıkacak ihtilaflar da ba-
rolar tarafından çözümlenerek bir içtihat vücuda getirilecektir sanıyoruz.

Iv. ÇALIŞMA KOŞULLARI:

Çalışma süreleri Kanuna uygun olarak haftada 45 saat ve günde en 
fazla 11 saat olarak düzenlemiştir. Ara dinlenmesi 1 saattir. Haftalık ça-
lışmalar maddede etraflıca sayılmıştır. 

Ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatillerde yapılan çalışmalarda gün-
lük ücretin iki katı ücret ödenecektir. Yönetmelikte iki katı ücret “ayrıca” 
ödenir denilmediğine göre bu ücret avukata normal olarak ödenen aylı-
kiçindeki ücreti de esas alınarak İş Kanunu’ndaki düzenleme gibi toplam 
iki günlük mü, yoksa aylık ücretten ayrı olarak iki günlük yani toplam 3 
günlük ücret midir? Bu ihtilaflar da çözüme muhtaçtır.

Haftalık çalışma süresi olan 45 saati aşan veya Yargıtay’ın uygulaması 
gereği haftalık çalışma 45 saati geçmese bile gündüz 11, gece 7,5 saati 
aşan çalışmalar fazla çalışmadır ve ücreti %50 zamlı ödenecektir. Yönet-
meliğin 5. fıkrasındaki, fazla çalışma bir yıl içinde 270 saati geçemezhük-
mü, 270 saatin üstündeki çalışmalarda fazla çalışma ücreti ödenmeyeceği 
şeklinde anlaşılmamalıdır. Bu kanuna paralel olarak getirilen bir hüküm-
dür ve aykırı davranış İş Kanunu’nun 104. Maddesi’ne aykırılıktan ötürü 
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idari yaptırım gerektirir. Burada Yargıtay uygulamaları ile yerleşen bir 
hususa dikkat çekmek istiyoruz. Bilindiği gibi, ücret düzeyi yine Yargıtay 
kararlarındaki ölçütlere göre yüksek olan çalışanların iş sözleşmelerine 
konulan “Aylık ücret yıl içinde yapılacak 270 saate kadar fazla çalış-
maları da kapsar” hükmünün avukat sözleşmelerine de konulup konul-
mayacağı da gündeme gelecektir. Avukatlık asgari ücretinin ve Yargıtay’ın 
koyduğu ölçütlerin üstünde kaldıkça bunda herhangi bir sakınca olmadı-
ğı ve bu hükümlerin geçerli olduğu kanaatindeyim.

İşe geliş ve çıkışlarda prensip olarak denetim uygulanmayacağı, uygu-
lanacaksa hem girişte hem çıkışta uygulanması gerektiği yönetmelikte yer 
almış ise de avukatlık mesleği uygulamasında bunun nasıl yapılacağı da 
herhalde izaha muhtaçtır. 

v. İŞvERENİN HAK vE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

İşverenin hakları ve yükümlülükleri arasında, iş görene kendi adına 
dava üstlenmesi yetkisi verebileceğine dair, kıdemi bir yılın altında olan 
işgören avukatın iş akdinin haklı sebepler dışında feshi halinde son ay 
aldığı ücret kadar bir miktarın tazminat olarak ödenmesine dair ve iş 
gören avukata mesleki sorumluluk sigortası yaptırılacağına dair hüküm 
ile iş kapsamında kullanılmak üzere GSM hattı tesis etmek ve bu hattın 
giderlerini ödemek zikredilebilir. Bu meyanda yer alan bir aylık ücret tu-
tarında tazminatın gelir vergisi ve SGK primine tabi olduğu tartışmasızdır 
zira bu ödeme anladığımız anlamda tazminat değildir. Hele kıdem tazmi-
natı hiç değildir.

 Diğer hak ve yükümlülükler Yönetmelikte etraflıca açıklandığından 
burada değinmiyoruz.

vI. İŞGÖRENİN HAK vE YÜKÜMLÜKÜKLERİ:

İşgören avukatın hakları arasında da, tek başına veya diğer çalışan-
larla birlikte oluşturduğu eser niteliğindeki çeviri dilekçe gibi belgeler 
üzerinde işverenle birlikte telif haklarına sahip olduğuna dair olağanın 
dışı bir hükümle iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra 1 yıl süre ile 
işveren avukatın müvekkillerine karşı vekâlet görevi alamayacağına ve bu 
müvekkillerin vekaletini alamayacağına, işveren avukatla vekalet ilişkisi 
bitse dahi bu müvekkiller karşı hizmet üstlenemeyeceğine dair hükümler 
zikredilebilir. Yine, işgören avukatın hak ve yükümlülükleri de Yönetme-
likte etraflıca açıklanmış bulunmaktadır.

vII. SÖZLEŞMENİN FESHİ:

Yönetmeliğin 11. maddesi ilesözleşmenin feshine dair hüküm koyma 
serbestisi getirilmiştir. Öncelikle belirtelim ki, mülga 1475 sayılı Kanu-
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nun halen yürürlükte olan 14. Maddesinin amir hükümleri; cezai yaptı-
rım kalkmış olsa bile vergi mevzuatına dair kuralların yürürlüğü nedeni 
ile, işgören avukatın kıdem tazminatına hak kazanmasına olanak veren 
feshin bu maddede sayılan fesihlerden olmasına zorunluluk getirmekte-
dir. Diğer yandan işsizlik sigortası hükümleri de fesihleri kısıtlamaktadır. 
Kaldı ki, 4857 sayılı Kanunun işçinin ve işverenin haklı sebeple iş akdinin 
feshine imkân veren hükümleri de genişletilebilir kurallar değildir. Uy-
gulaması zor bile olsa 30 çalışandan (30 avukat değil) fazla çalışan olan 
işyerlerinde “iş güvencesine” dair son derecede amir hükümlerin aksine 
de sözleşme yapmak mümkün değildir. Yani, iş hukuku ilkeleri içinde ta-
rafların özellikle sözleşmenin feshi konusunda, yönetmeliğin önerdiğinin 
aksine, fazla seçeneklerinin bulunmadığı ortada bulunmaktadır. 

Maddenin 2. Fıkrasında, tarafların sözleşmedeki süre dolmadan önce 
sözleşmeyi feshetmesi halinde 4857 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinin 
uygulanacağı belirtilmiştir. Ne var ki, sıradan bir hukukçunun bilebildiği 
gibi, belirli süreli sözleşmenin süresinin dolmasından önce feshi halinde 
4857 sayılı İş Kanunu değil Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Baro-
lar Birliğinin, bu “sehiv” olduğuna inandığımız düzenlemeyi düzelteceğini 
umuyoruz.

Diğer yandan, adı ne olursa olsun bu tip sözleşmelerin bildiğimiz iş 
akitleri olması nedeni ile, 4857 sayılı Kanunun ihbara ve ihbar tazminatı-
na, mülga 1475 sayılı Kanunun 14. maddesinde düzenlenen kıdem tazmi-
natına dair hükümlerin işgören avukatlara da uygulanacağı ve özetle 4857 
sayılı Kanunda yer alan bütün hükümlerin yerine göre bu sözleşmelere de 
uygulanacağı tabiidir.

vIII. DİĞER HÜKÜMLER: 

Yönetmelikteki, iş sağlığı ve güvenliği konularında da 4857 sayılı ka-
nunun uygulanacağı hükmü de bu konuları düzenleyen 6331 sayılı Kanun 
nedeni ile bir “sehiv” olarak nitelendirilebilir.

Bunun gibi, yönetmeliğin 12. maddesinin 5. fıkrasında yer alan, “ta-
raflar yılsonu itibariyle mali konular ve ücret ödemeleri bakımından ibra-
laşırlar “hükmü, Borçlar Kanununun 420. maddesi karşısında eksik ve 
geçersiz bir düzenlemedir ve hukuki anlamda bir şey ifade etmez. Kaldı 
ki, bankadan ödenen ücretler bakımından ibra söz konusu olmadığı gibi, 
mali konulardan kastedilenin de ne olduğu açıklanmaz ise bunun sadece 
avanslara ait olabileceği ortadadır. 

Yönetmelik, tip sözleşmelerin üç nüsha yapılıp bir örneğinin baroya 
verileceğini, ihtilaf halinde bu örneğin geçerli olacağını hükme bağladık-
tan sonra bir “zorunlu tahkim usulü” ihdas etmiş ve bu sözleşmelerden 
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doğacak ihtilafların çözümünde baro yönetim kurulları ile Türkiye Baro-
lar Birliğinin yetkili olduğunu belirlemiştir. Maalesef 45 yıllık hukuk bil-
gim bu düzenlemeyi izaha yetmediğinden bu konuda görüş bildirmem de 
mümkün olamamıştır. Şu kadarını söyleyeyim ki,bu düzenlemeye daya-
nak olabilen 1136 sayılı Kanunun 95/5. maddesi, ”taraflar arasında ara-
buluculuk ve sulh teklifine”imkan vermektedir. Bu hükmü HMK’nun 407 
vd. maddelerinde düzenlenen “Tahkim” usulü ile bağdaştırmak biraz zor-
lama gibi gözükmektedir. Kaldı ki bu sözleşmelerde, ücret, fazla çalışma 
ücreti, yıllık izin ve ücretleri ile ihbar ve kıdem tazminatları gibi parasal 
haklar bulunduğundan bu konulara ilişkin “çözüm mercii” baro kararla-
rının nasıl icra edileceğinin de açıklanması doğru olurdu sanıyorum.

Yönetmelik yayımı ile yürürlüğe girmiş ancak tip sözleşmelerin yapıl-
ması ile ilgili bir geçiş süreci öngörmemiştir. Anlaşılan bu konuda 13. 
maddenin 1. fıkrası uygulanacak ve “saptanabilen” avukatlara uyarı yazı-
sı yazılarak 15 günlük sürede sözleşmenin ibrazı istenilecektir.

Yönetmeliğin emekçi ve işveren avukatlarımıza hayırlı olması dileği ile.



ASIL İŞVEREn VE ALT İŞVEREn İLİŞKİSİnİn 
KOŞULLARI VE SOnUÇLARI

Av. Oktay ÖZER1

Genel Olarak: İş hukukunda asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin ko-
şullarının incelenmesi ve neticesinde sorumluluklarının tespit edilmesi 
büyük öneme haizdir. Konuya incelerken ilk bölümde “İşveren” ve “Alt 
işveren” kavramlarına yer vereceğiz, ikinci bölümde “Asıl işveren-Alt İş-
veren İlişkisinin Koşulları” incelenecek ve son olarak üçüncü bölümde de 
“Asıl işveren-Alt İşveren İlişkisinin Sonuçları” incelenecektir.

I. İşveren ve Alt İşveren Kavramları

a) İşveren: 

4857 sayılı İş Kanunu md.2 hükmüne göre bir iş sözleşmesine daya-
narak işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olma-
yan kurum ve kuruluşlara işveren denir. 

Bu tanıma göre işveren bir gerçek kişi olabileceği gibi bir tüzel kişi de 
olabilir hatta tüzel kişiliği bulunmayan kurum ve kuruluşlar da işveren 
statüsünde bulunabilir. Bunun için bir iş sözleşmesine dayanarak işçi 
çalıştırması yeterlidir. Böylelikle İş Kanunu bakımından adi ortaklıklar 
ve Bakanlık da işveren sıfatına sahiptir ve bu iş ilişkisine de İş Kanunu 
hükümleri uygulanmaktadır.2

İş Kanunu’nun md.8 hükmüne göre: iş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) 
bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üst-
lenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtil-
medikçe, özel bir şekle tâbi değildir. İş sözleşmesinin unsurları ise bir 
işin görülmesi, bağımlılık ve ücrettir.3

Doktrinde işveren tanımında soyut işveren-somut işveren ayrımı da 
yapılmaktadır.4 Buna göre; iş görme ediminin alacaklısı olarak işin gö-
rülmesini istemeye yetkili olan kişiler soyut işveren, buna karşılık en üst 
düzeyde emir ve talimat verme yetkisine sahip kişiler ise somut işveren 
olarak adlandırılır. Buna göre küçük, müflis ve mirasçılar soyut işveren, 

1 İstanbul Barosuna kayıtlı avukat.
2 İş Hukuku Uygulamaları, Prof. Dr. Haluk Hadi Sümer, Mimoza Yayıncılık, 2009 yılı 

basım, s.6
3 Bireysel İş Hukuku, Eyrenci-Taşkent-Ulucan, Legal Yayıncılık, 2005 yılı basım, s.46
4 İş Kanunu Yorumu ve Yargıtay Uygulaması, Dr. Mustafa Kılıçoğlu, Ayhan Yayıncılık, 

2005 Basım yılı, s.14
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yasal temsilci, iflas masası veya vasiyeti tenfiz memuru somut işveren ni-
teliği taşımaktadır.5

b) Alt İşveren:

4857 sayılı İş Kanunu md.2/6 fıkrasına göre, bir işverenden, işyerinde 
yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya 
asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik neden-
lerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği 
işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işverene alt iş-
veren denir.

4857 sayılı İş Kanunu md.3/4 fırkasına göre asıl işveren-alt işveren 
ilişkisinin kurulması, bildirimi ve işyerinin tescili ile yapılacak sözleş-
mede bulunması gerekli diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle 
belirlenir. Bu hükme dayanak teşkil etme üzere Alt İşverenlik Yönetmeliği 
yayımlanmıştır.6 Yönetmeliğin md.1 hükmünde bu Yönetmeliğin amacı, 
22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında asıl işveren-alt 
işveren ilişkisinin kurulma şartlarını, alt işverene ait işyerinin bildirimi-
ni, tescilini, alt işverenlik sözleşmesinde bulunması gereken hususları 
düzenlemektir olarak belirlenmiştir.

Alt İşverenlik Yönetmeliği md.3/ç fıkrasına göre asıl işveren: İşyerinde 
yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işleri veya asıl 
işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle 
uzmanlık gerektiren işleri diğer işverene veren, asıl işte kendisi de işçi 
çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum 
ve kuruluşları, ifade eder.

Alt İşverenlik Yönetmeliği md.3/a fıkrasına göre alt işveren: Bir işve-
renden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı 
işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik 
nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği 
işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel ki-
şiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları, ifade eder. Gerek 
mevzuatta, gerekse öğreti ve yargı kararlarında; alt işveren, taşeron, tali 
işveren, alt müteahhit, alt ısmarlanan vb. adlarla anılmaktadır.7

Alt İşverenlik Yönetmeliği md.3/c fıkrasına göre asıl iş: Mal veya hiz-
met üretiminin esasını oluşturan işi, ifade eder.

Alt İşverenlik Yönetmeliği md.3/ğ fıkrasına göre yardımcı iş: İşyerinde 
yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin olmakla beraber doğru-

5 İş Hukuku, Prof. Dr. Sarper Süzek, Beta Yayıncılık, 2013 yılı basım, s.134
6 Resmi Gazete Tarihi: 27.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27010
7 Yargıtay 10. Hukuk Dairesi E. 2014/18026 K. 2015/22798 T. 22.12.2015
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dan üretim organizasyonu içerisinde yer almayan, üretimin zorunlu 
bir unsuru olmayan ancak asıl iş devam ettikçe devam eden ve asıl işe 
bağımlı olan işi, ifade eder.

İşverenler ekonomik, teknik ya da başka bir takım nedenlerle üretimin 
veya hizmetin her aşamasını kendi işçileri ile gerçekleştirememekte; özel-
likle temizlik, bakım ve onarım, yemek, servis, güvenlik gibi yardımcı iş-
lerin görülmesi işlevini alt işverenlere bırakmaktadırlar. Bazı işverenlerin 
asıl işin bir bölümünü, bazen daha da ileri giderek tümünü alt işverene 
gördürdükleri az rastlanan bir olgu değildir.8

Asıl işveren ve alt işveren arasındaki hukuki ilişkinin kaynağı, iş söz-
leşmesi olmayıp, genellikle eser sözleşmesidir. Alt işverenin çalıştırdığı 
işçiler ise alt işverene iş sözleşmesi ile bağlı olarak çalışmaktadır. Asıl 
işveren kendi işçilerinin “asıl işvereni” olup, alt işverenin çalıştırdığı işçi-
lerden işin yapılmasını isteme ve yönetim yetkisi salt işverene ait bulun-
maktadır.9

Alt işveren, asıl işveren karşısında işveren vekili durumunda değildir. 
Asıl işverenle arasında bir iş veya vekâlet akdi değil, eser, kira, taşıma 
vb. sözleşme bulunmakta, üzerine aldığı işi asıl işveren adına değil, kendi 
adına ve hesabına ayrı bir işveren olarak kendi işçileriyle yürütmekte-
dir.10 Çalıştırdığı işçilerle kendi adına iş sözleşmesi yapar; gerekli talimat-
ları verir; işçilere ücretlerini kendisi öder; ücret bordrolarını düzenler; 
SSK primlerini yatırır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E. 2015/33444 K. 2015/35945 kararında: 
“Bir alt işveren, bir asıl işverenden sözleşme ile üstlendiği mal veya hiz-
met üretimi için belirli bir organizasyona, uzmanlığa ve hukuksal ba-
ğımsızlığa sahip değilse, kısaca üretim ya da hizmet sunumuna ilişkin 
ekonomik faaliyetin bağımsız yönetimini üstlenmemişse asıl işveren 
alt işveren ilişkisinden çok olayda, asıl işverene işçi temini söz konusu 
olacaktır.”11

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi E.2015/5560 K.2015/22472 kararıyla: “Alt 
işverenin aldığı iş, işverenin asıl işinin bölüm ve eklentilerindeki işin bir 
kesimi ya da yardımcı işler kapsamında bulunmalıdır. Asıl işverenden 
alınan iş, onun sigortalı çalıştırdığı işe göre ayrı ve bağımsız bir nitelik 
taşımaktaysa, işi alan kimse alt işveren değil, bağımsız işveren sayı-
lacaktır. Bu noktada belirleyici yön; yapılan işin, diğerinin bütünleyici, 

8 Bireysel İş Hukuku, Eyrenci-Taşkent-Ulucan, Legal Yayıncılık, 2005 yılı basım, s.35
9 İş Kanunu Uygulama Rehberi, Bekir Geçer-Dr. Cavit Evcil,Datassıst Yayıncılık, 2006 yılı 

basım, s.29
10 İş Hukuku, Prof. Dr. Sarper Süzek, Beta Yayıncılık, 2013 yılı basım, s.144
11 Feshin Geçersizliği ve İşe İadeye İlişkin Yargıtay İlke Kararları, Bektaş Kar, İstanbul 

Barosu Yayınları, 2009 basım, s.49



64 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 90 • Sayı: 2 • Yıl: 2016

yardımcı parçası olup olmadığıdır. İşyerindeki üretimle ilgili olmayan 
ve asıl işin tamamlayıcısı niteliğinde bulunmayan bir işin üstlenilmesi 
halinde, alt işverenden söz etme olanağı kalmayacak, ortada iki ba-
ğımsız işveren bulunacaktır.”

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi E. 2015/30200 K. 2015/17331 kararıyla “Alt 
işveren işçilerinin bir kısmının, üstlenilen hizmet dışında asıl veya yar-
dımcı başka işte çalıştırılmaları, asıl-alt işveren arasındaki sözleşmeyi 
muvazaalı hale getirmez. Sadece başka işte çalıştırılan işçi açısında 
asıl alt işveren ilişkisinin unsurlarının bulmadığı kabul edilmelidir.”

II. Asıl işveren-Alt İşveren İlişkisinin Koşulları

Alt İşverenlik Yönetmeliği md.4 hükmünde asıl işveren alt işveren iliş-
kisinin kurulabilmesi için gerekli koşullar belirlenmiştir. Buna göre asıl 
işveren alt işveren ilişkisinin kurulabilmesi için;

a) Asıl işverenin işyerinde mal veya hizmet üretimi işlerinde çalışan 
kendi işçileri de bulunmalıdır.

b) Alt işverene verilen iş, işyerinde mal veya hizmet üretiminin yar-
dımcı işlerinden olmalıdır. Asıl işin bölünerek alt işverene veril-
mesi durumunda ise, verilen iş işletmenin ve işin gereği ile tekno-
lojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olmalıdır.

c) Alt işveren, üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini sadece o 
işyerinde aldığı işte çalıştırmalıdır.

d) Alt işverene verilen iş, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üreti-
mine ilişkin bir iş olmalı, asıl işe bağımlı ve asıl iş sürdüğü müd-
detçe devam eden bir iş olmalıdır.

e) Alt işveren, daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kimse olmamalı-
dır. Ancak daha önce o işyerinde çalıştırılan işçinin bilahare tüzel 
kişi şirketin ya da adi ortaklığın hissedarı olması, alt işveren iliş-
kisi kurmasına engel teşkil etmez.

Yukarıda yer alan hükümlere daha da geniş olarak yer vermek gerekir. 
Aşağıda başlık halinde asıl işveren alt işveren ilişkisinin kurulabilmesi 
için gerekli koşullar incelenmiştir.

a) İşyerinde Asıl İşverenin Kendi İşçilerinin varlığı

Asıl işverenin o işyerinde işçi çalıştırarak işveren sıfatını koruması, 
işin bütünün yapılmasını başka bir işverene devretmemesi gerekir. Bu ne-
denle, anahtar teslimi bir binanın yapımını üstlenen kişi alt işveren değil, 
işveren niteliği taşır. Aynı şekilde, örneğin Karayolları Genel Müdürlüğü 
ihale suretiyle bir yolun bütünün yapımını bir şirkete verse, bu şirketle ge-
nel müdürlük arasında bir asıl işveren-alt işveren ilişkisi oluşmaz. Çünkü 
bu yol yapımında Karayolları Genel Müdürlüğünün hiçbir işçisi çalışma-
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maktadır. Bu durumda genel müdürlük asıl işveren sayılmamakta ihale 
makamı niteliği taşımaktadır. İşveren, yolun bütünün yapımını üstlenen 
yüklenici şirkettir. Bu şirket yol üzerindeki örneğin köprü veya tünel yapı-
mını başka işverenlere verirse, bunlar alt işveren sıfatını taşırlar.12

Konuya ilişkin Yargıtay 22. Hukuk Dairesi E. 2014/21426 K. 
2015/33533 kararında Karayolları Genel Müdürlüğünü asıl işveren ola-
rak kabul etmiştir: “6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşki-
lat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 4. maddesi uyarınca, davalının ya-
pacağı hizmetlerin başkasından satın alınması da mümkündür. Sözü 
edilen düzenleme ile asıl işin tamamı ya da bir kısmı 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 2. maddesinde öngörülen sınırlamalara tabi olmaksızın 
alt işverene verilebilir. Bu durumda sadece 4857 sayılı Kanun’un 2. 
maddesinin 7. fıkrası ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 19. mad-
desi çerçevesinde muvazaa denetimi yapılabilir.

Somut olayda, davacı, davalı asıl işverene ait işyerinde, alt işveren 
işçisi olarak çalışmıştır. Dosya içeriğindeki bilgi ve belgeler çerçevesin-
de yapılan değerlendirme neticesinde, 6001 sayılı Kanun’un 4. mad-
desi uyarınca asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kanuna uygun olarak 
kurulduğu ve muvazaaya dayanmadığı anlaşılmaktadır. Kaldı ki, da-
vacının aksi yönde bir iddiası da yoktur. Bu halde mahkemece karar 
gerekçesinde asıl işveren-alt işveren ilişkisinin muvazaalı olduğunun 
açıklanması hatalı ise de, somut olayın özelliğine göre bu hatanın hü-
küm sonucuna etki etmediği, davalının asıl işveren sıfatıyla 4857 sayılı 
Kanun’un 2. maddesinin altıncı fıkrası gereğince davacının işçilik hak 
ve alacaklarından sorumluluğunun bulunduğu açıktır. Mahkemece, 
bozma sonrasında tesis edilecek kararda, bu yön nazara alınmalıdır.”

b) İşin Asıl İşverene Ait İşyerinde Yapılması

Asıl işveren alt işveren ilişkisinin kurulabilmesi için gerekli bir diğer 
koşul ise işin asıl işverene ait işyerinde yapılmasıdır. Öğretideki baskın 
görüşe göre işyerinde üretilen malların teslim yerine kadar nakledilmele-
ri, termik santrale kömür taşınması, işçilerin işyerine götürülüp getiril-
mesinde asıl işveren-alt işveren ilişkisi oluşmuştur.13 Bu nedenle “işvere-
nin işyerinde yürütülen iş” ifadesi dar yorumlanmamalıdır.14

İşçilerin taşınma işi asıl işe yardımcı iş olarak kabul etmek gerekir. 
Böylelikle servis firması sahibinin çalıştırdığı işçiler de, İş Kanunun alt 
işveren işçileri için sağlanan birlikte sorumluluk güvencesi kapsamında 
yer alır.

12 İş Hukuku, Prof. Dr. Sarper Süzek, Beta Yayıncılık, 2013 yılı basım, s.145 
13 İş Hukuku Uygulamaları, Prof. Dr. Haluk Hadi Sümer, Mimoza Yayıncılık, 2009 yılı 

basım, s.27
14 İş Hukuku, Prof. Dr. Sarper Süzek, Beta Yayıncılık, 2013 yılı basım, s.146
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Ancak işverenden iş alan ve işi kendi işyerinde gören işveren firma(-
fason üretimi yapan) arasında aralarında asıl işveren-alt işveren ilişkisi 
oluşmaz.15

c) İşin İşyerinde Yürütülen Mal veya Hizmet Üretimine İlişkin Ol-
ması

İşveren işçilerini, asıl işverenin işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet 
üretimine ilişkin yardımcı işlerde ya da asıl işin bir bölümünde çalıştır-
malıdır. Bu bakımdan işveren işçilerini, asıl işverenin işyerinde yürüttü-
ğü mal veya hizmet üretimine ilişkin olmayan bir işte çalıştırıyorsa, bu 
tür bir ilişki doğmaz. Bir işverenin bir tekstil fabrikasının bahçesinde ek 
inşaat gerçekleştirmek üzere işçilerini getirip o yerde çalıştırması buna 
örnek olarak gösterilebilir.16

Yasada devamlılık koşulu aranmadığından, işyerinde yürütülen mal 
veya hizmet üretimi ile ilgili olan, ancak çok kısa süreli olmamak şartıyla 
bir süre sonra sona eren işlerde de alt işveren ilişkisi kurulabilir. Örne-
ğin, bir tekstil fabrikasında dokuma tezgahlarının montajı veya bir et ve 
mamulleri tesisinde soğutma ünitesinin yapımı işini üstlenen kişiler de 
alt işveren sayılırlar.17

d) İşletmenin ve İşin Gereği İle Teknolojik Nedenlerle Uzmanlık 
Gerektiren Bir İş Olması

Alt işverene yardımcı işin verilmesinde bir sınırlama olmasa da, asıl 
işin bir bölümünün verilmesinde verilen bölümün teknolojik uzmanlık 
gerektirmesi zorunludur.18 

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi E. 2015/30468 K. 2015/17675 kararıyla 
“4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinde, asıl işveren alt işveren 
ilişkisinin sınırlandırılması yönünde yasa koyucunun amacından da 
yola çıkılarak, asıl işin bir bölümünün alt işverene verilmesinde “iş-
letmenin ve işin gereği” ile “teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren 
işler” ölçütünün bir arada bulunması şarttır. Yasanın 2 nci maddesinin 
altıncı ve yedinci fıkralarında “işletmenin ve işin gereği ile teknolojik 
nedenlerle uzmanlık gerektiren işler” sözcüklerine yer verilmiş olması 
bu gerekliliği ortaya koymaktadır. Alt İşverenlik Yönetmeliğinin 11 inci 
maddesinde de yukarıdaki anlatımlara paralel biçimde, asıl işin bir 
bölümünün alt işverene verilebilmesi için “işletmenin ve işin gereği ile 
teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektirmesi” şartlarının birlikte gerçek-
leşmesi gerektiği belirtilmiştir.”

15 Bireysel İş Hukuku, Eyrenci-Taşkent-Ulucan, Legal Yayıncılık, 2005 yılı basım, s.36
16 Bireysel İş Hukuku, Eyrenci-Taşkent-Ulucan, Legal Yay., 2005 yılı basım, s.36 
17 İş Hukuku, Prof. Dr. Sarper Süzek, Beta Yayıncılık, 2013 yılı basım, s.147
18 İşverenin El Kitabı, Ömer Kemal Evren, Seçkin Yayıncılık, 2015 yılı basım, s.33
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İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektiren 
iş kavramı Alt İşverenlik Yönetmeliği md.11/1 fırkasında, işletmenin ve 
işin gereği ile teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektiren mal veya hiz-
met üretiminin zorunlu unsurlarından olan, işin niteliği gereği işletme-
nin kendi uzmanlığı dışında ayrı bir uzmanlık gerektiren iştir olarak 
tanımlanmıştır.

Alt İşverenlik Yönetmeliği md.11 hükmüne göre: işverenin kendi iş-
çileri ve yönetim organizasyonu ile mal veya hizmet üretimi yapması 
esastır. Ancak asıl iş; a) İşletmenin ve işin gereği, b) Teknolojik sebep-
lerle uzmanlık gerektirmesi, şartlarının birlikte gerçekleşmesi hâlinde 
bölünerek alt işverene verilebilir. Asıl işin bir bölümünde iş alan alt 
işveren, üstlendiği işi bölerek bir başka işverene veremez.

e) İşçilerin Sadece Asıl İşverenin İşyerinde Çalıştırılması

İşverenin asıl işverenden aldığı iş için görevlendirdiği işçilerini sadece 
bu işyerinde çalıştırması gerekir. İşçiler sadece işverene ait işyerinde değil 
de, brülör, asansör bakımında olduğu gibi farklı işverenlere ait işyerinde 
çalışıyorlarsa, asıl işveren-alt işveren ilişkisinden söz edilemez.19

İşçilerin sadece o işte görevlendirilmesi zorunluluğu aynı zamanda alt 
işveren işçilerinin sadece asıl işverenden alınan işte çalıştırılmasını ve 
onun diğer işlerinde çalıştırılmamasını da gerektirir.20

III. Asıl işveren-Alt İşveren İlişkisinin Sonuçları

İş Kanunu md.2/6 fıkrasına göre bu ilişkide(asıl işveren-alt işveren) 
asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Ka-
nundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş söz-
leşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorum-
ludur.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E. 2014/23214 K. 2014/28298 T. 25.9.2014 
ve Yargıtay 22. Hukuk Dairesi E. 2014/14549 K. 2014/22345 T. 10.7.2014 
kararıyla “4857 sayılı İş Kanunu'nun 2/6 son cümlesi uyarınca asıl işve-
ren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş 
sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden 
doğan yükümlülüklerden alt işverenle birlikte sorumludur. 4857 sayılı 
İş Kanunu ile asıl işverenin, bu Kanundan, iş sözleşmesinden ve alt 
işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülükler-
den sorumlu tutulması şeklindeki düzenleme, asıl işverenin sorumlu-
luğunun genişletilmesi olarak değerlendirilmelidir. Bu durumda, ihbar, 
kıdem, kötü niyet ve işe iade sonucu işe başlatmama tazminatları ile 

19 Bireysel İş Hukuku, Eyrenci-Taşkent-Ulucan, Legal Yayıncılık, 2005 yılı basım, s.36
20 İş Hukuku, Prof. Dr. Sarper Süzek, Beta Yayıncılık, 2013 yılı basım, s.155
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ücret, fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatili, yıllık izin, ik-
ramiye, pirim, yemek yardımı, yol yardımı gibi tüm işçilik haklarından 
birlikte sorumluluk esastır. Kanunun kullandığı “birlikte sorumluluk” 
deyiminden tam teselsülün, dolayısı ile müşterek ve müteselsil sorum-
luluğun anlaşılması gerekir.”

Alt işveren yanında çalışma ilişkisi yönünden herhangi bir zarara uğra-
yan işçi, alt veya asıl işverenden dilediğine başvurup zararın giderilmesini 
isteyebilir. Asıl işverenin alt işverene rücu hakkı olup olmadığı ve bunun 
ölçüsü hâkim tarafından ayrıca takdir olunacaktır. Asıl işverenin söz ko-
nusu sorumluluğu, işin alt işverene verildiği tarihten itibaren başlar.21

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E. 2014/15357 K. 2015/8487 kararında 
asıl işverenin alt işverenin işçilerinin alacaklarından sorumlu olmayaca-
ğına dair sözleşme hükmünün yalnızca taraflar arasında iç ilişkide geçerli 
olacağını, işçi bakımından herhangi bir etkisinin olmayacağına hükmet-
miştir: “Dava konusu olayda da davacı Belediyeyle davalı arasında asıl 
işveren-alt işveren ilişkisi mevcut olup, davacı asıl işveren, alt işverenin 
işçilerine karşı o işyeriyle ilgili olarak İş Kanunu’ndan kaynaklanan yü-
kümlülükler nedeniyle, alt işverenle birlikte müteselsilen sorumludur. 
Burada Kanundan kaynaklanan bir teselsül hali söz konusu olup, asıl 
ve alt işverenler, dış ilişki itibariyle (dava dışı işçiye karşı) müseselsilen 
sorumludurlar. Bu düzenleme, işçi alacağının güvence altına alınması 
amacıyla yapılmış olup, sadece işçilere karşı bir sorumluluktur. Asıl ve 
alt işveren arasındaki ilişkide ise iş hukuku değil, Borçlar Kanunu ve 
sözleşme hukuku esas alınacağından, uyuşmazlığın taraflar arasında-
ki sözleşme hükümlerine göre çözümlenmesi gereklidir.

Alacaklıya karşı müteselsilen sorumlu olan borçlular, kendi arala-
rındaki iç ilişkide, bu husustaki nihai sorumluluğun hangi tarafa ait 
olduğu konusunda bir anlaşma yapabilirler. Nitekim 6098 Sayılı Türk 
Borçlar Kanunu’nun 167. (Mülga Borçlar Kanunu’nun 146.) maddesin-
de düzenlenen, “Aksi karalaştırılmadıkça veya borçlular arasındaki 
hukuki ilişkinin niteliğinden anlaşılmadıkça, borçlulardan her biri, ala-
caklıya yapılan ifadan, birbirlerine karşı eşit paylarla sorumludurlar. 
Kendisine düşen paydan fazla ifada bulunan borçlunun, ödediği fazla 
miktarı diğer borçlulardan isteme hakkı vardır.” şeklindeki hükümde 
de, müteselsil borçlulardan her birinin alacaklıya yapılan ifadan birbir-
lerine karşı genel olarak eşit paylarla sorumlu oldukları, ancak bunun 
aksinin kararlaştırılabileceği de açıkça belirtilmiştir.

İşte müteselsilen sorumlu olan borçlular arasındaki iç ilişkide, bu 
konudaki sorumluluğun tamamen borçlulardan birine ait olacağı yö-
nünde bir sözleşme yapılmış ise, tarafların serbest iradeleriyle düzen-

21 İş Hukuku Dersleri, Prof. Dr. Nuri Çelik, Beta Yayıncılık, 2005 yılı basımı, s.47
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lemiş oldukları sözleşme hükümleri kendilerini bağlayacağından, dış 
ilişkide kanundan doğan teselsül gereğince borcu ödemiş olan mütesel-
sil borçlunun, ödediği miktarın iç ilişkide borcun nihai yükümlüsü olan 
borçludan rücuen tahsilini talep edebileceği kabul edilmelidir.”

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E. 2013/28036 K. 2014/5078 kararında asıl 
işverenin alt işverene rücu davasında, aralarında sorumluluğun tümüyle 
alt işverene ait olduğunun taraflar arasında kararlaştırılması halinde, asıl 
işverenin ödemiş olduğu tüm miktarı alt işverenden talep edebileceğine 
hükmetmiştir: “Her ne kadar mahkemece, Belediye tarafından ödenen 
işçi alacaklarından, asıl işveren davacı Belediyeyle davalıların yarı ya-
rıya sorumlu olduklarının kabulüyle hüküm kurulmuş ise de, bir kısım 
davalılarla Belediye arasında imzalanan hizmet sözleşmeleri ve eki 
olan şartnamelerde, “yüklenicinin sözleşmeyle ilgili kıdem tazminatı 
gibi işçilik haklarından ve işçiyle arasındaki ihtilaflardan kendisinin 
sorumlu olacağı” açıkça belirtilmiştir. Buna göre, sözleşme ve eki olan 
şartnamelerde bu şekilde açık hüküm bulunan davalılar yönünden, da-
vacı Belediye ve davalıların yarı yarıya sorumlu olduklarının kabulüne 
olanak yoktur. Tarafların serbest iradeleriyle düzenlemiş oldukları söz-
leşme ve şartname hükümleri tarafları bağlayacağından, hizmet söz-
leşmelerinde yüklenicinin sorumluluğuna dair bu şekilde açık hüküm 
olan hallerde, davacı Belediyenin asıl işveren olarak ödemiş olduğu 
miktarın tamamını ilgili davalıdan rücuen tahsilini talep edebileceğini 
kabul etmek gereklidir.”

Asıl işveren bakımından sorumluluk, alt işveren işçisinin o iş yerinde-
ki çalıştığı süre ile sınırlıdır.22
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İŞ KAZALARInDA İŞ GÜVEnLİğ UZMAnInIn 
HUKUKİ SORUMLUğU

Fehmi GÜnDÜZ1

I- İŞ KAZASI KAvRAMI

İş kazası kavramı ülkemizde ilk kez 1945 tarihli İş Kazaları ve Meslek 
Hastalıkları ve Analık Sigortası Kanunu ile yürürlük kazanmış, 1965 yı-
lında ise 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası'nda yeniden düzenlenmiş,söz-
konusu yasa 2006 yılında 5510 Sayılı Yasa ile Sosyal sigortalar ve genel 
sağlık sigortası adını almıştır. İş kazasının en geniş biçimde 5510 sayılı 
yasa ile açıklandığı bir gerçektir. Bunun yanında 2012 yılında yürürlüğe 
giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda İş kazası tanımına yer 
verirken iş kazasının kapsam alanını 5510 Sayılı Yasa'ya göre daha dar 
kapsamda tutmuştur.

5510 sayılı yasa öncesi yürürlükte bulunan 506 sayılı SSK 11.madde 
ile bir iş kazası tanımı yapmamakla beraber hangi durumların iş kaza-
sı sayılacağına dair düzenlemelere yer vermiştir.Buna karşın1479 sayılı 
Bağkur Kanunu ile Emekli Sandığı Kanununda açık biçimde iş kazasına 
ilişkin olarak bir tanıma yer verilmemiştir.5510 sayılı yasada doğrudan 
iş kazası tanımı yapılmamış olmasına karşın, 13.maddede iş kazası sayı-
labilecek durumları açıkça belirtmiştir.

5510 Sayılı Yasa'nın 13. madde ile getirdiği en önemli yeniliklerden 
birisi, sadece bir işverene hizmet sözleşmesi ile bağlı çalışanlar (m.4/a) dı-
şında, bağımsız çalışanlar (4/b) hakkında da düzenlemeye yer verilmiştir.

A- İŞ KAZASININ TANIMI vE MEvZUATA İLİŞKİN HÜKÜMLER

5510 Sayılı Yasa'nın 13. maddesine göre iş kazası sayılacak halleri şu 
şekilde belirtmiştir;

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, 

b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı ken-
di adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş 
nedeniyle,

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işye-
ri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yap-
maksızın geçen zamanlarda,

1 Antalya Barosu Avukatlarından



d) Bu Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsa-
mındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocu-
ğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere 
gidiş gelişi sırasında, 

meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da 
ruhen engelli hâle getiren olaydır. 

5510 sayılı yasa kapsamındaki madde tanımı, 506 Sayılı Yasa'nın 11. 
maddesi ile büyük ölçüde örtüşmektedir. 5510 Sayılı Yasa'da belirtilen 
hallerin iş kazası sayılacağına ilişkin hüküm haricinde 20/06/2012 tari-
hinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m.3/1-g 
bendinde iş kazası tanımına yer vermiştir.

“İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme 
sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre 
uğratan olay,”2 olarak tanımlanmıştır. 5510 sayılı yasa ile 6331 Sayılı 
Yasa kapsamı kıyaslandığında, 5510 Sayılı Yasa'nın uygulamasının işyeri 
kavramının daha geniş biçimde ele aldığı, yineişyerinde işin yürütülmesi 
dışında meydana gelen bedensel ya da ölüme sebebiyet verilen durumla-
rın da iş kazası kapsamında değerlendirildiği göze çarpmaktadır.

“Daha açık ifadeyle; sigortalının, işyerinde çalışmakta iken kalp kri-
zi geçirerek ölümü, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 11. mad-
desinin (A) fıkrasının (a) bendinde gösterilen "Sigortalının işyerinde 
bulunduğu sırada meydana gelme" haline uygun bir olay olduğu gibi, 
aynı maddenin (b) bendinde yer alan" işveren tarafından yürütülmekte 
olan iş dolayısıyla meydana gelme”” haline de uygun olup; iş kazası 
sayılması gerekir. Maddede, başkaca bir şart ya da kısıtlamaya yer 
verilmemiş olduğundan, yasada olmayan bir kısıtlamanın yorum yo-
luyla getirilmesine de olanak yoktur. "YHGK,13.10.2004 T,2004/21-529 
E,2004/527 K” 3

Sonuç olarak belirtilmelidir ki, meydana gelen zarardan işverenin 
sorumlu tutulabilmesi için öncelikle, taraflar arasında bir hizmet akdi 

2 Zararlandırıcı sigorta olayının davacılar murisi ile işyerinde diğer işçi Abdurrahman 
arasında çıkan kavga sonrasında meydana geldiği, bu yönüyle davanın yasal dayanağı-
nın 506 Sayılı Yasa'nın 11-A maddesi olduğu açıktır. Aynı Yasanın 11/A-a maddesine 
göre de sigorta olayının işyerinde meydana gelmesi halinde bu olayın iş kazası sayılması 
yasal zorunluluktur. Somut olayda olayın iş yerinde oluştuğu tartışmasız olduğundan 
bu zararlandırıcı olay bir iş kazasıdır. Mahkemenin buna yönelik inceleme yapmadığı 
ortada ise de dosya kapsamı gereğince olayın iş kazası olduğu kabul edilerek inceleme 
yapılarak sonuca gidilmesi gerekir. Y.21.H.D,T.1.7.2004,2004/6433E,2004/6503 K

3 Kazancı Mevzuat ve İçtihat
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ilişkisinin bulunması ve olayın iş kazası olması gerekmektedir. Ancak 
olayın iş kazası olarak nitelendirilmesi, işverenin her durumda bu ka-
zadan sorumlu tutulmasını gerektirmediğinden, Sosyal Sigortalar Hu-
kuku kapsamında bir iş kazasından işverenin sorumlu olması için, iş-
verenin iş güvenliği önlemlerini alma ve özen gösterme yükümlülüğüne 
aykırı davranışı veya ihmal göstermesi sonucu kaza meydana gelmiş 
olmalı, diğer bir deyişle, oluşan kazadan sorumlu olabilmesi için işve-
renin kusurunun kanıtlanmış olması gerekmektedir. YHGK 20.03.2013 
T,2012/21112 E,2013/386 K4

BK m. 332 (6098 s.y m.417) işveren açısından işçinin karşılaşacağı 
mesleki risklere karşı gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini alma yüküm-
lülüğünü düzenlemiştir. BK m. 332’de (6098 m.417) işveren akdin hususi 
halleri ve işin mahiyeti noktasından hakkaniyet dairesinde istenilebile-
cek önlemleri almakla yükümlü tutulmuştur. İşte bu hükümlerin birlikte 
değerlendirilmesi ile işverenin gözetme borcunun kapsamı belirlenir ve 
işverenin bu borcuna aykırı hareket etmesi neticesi işçinin vücut bütün-
lüğünün zarargörmesi halinde 26.10.1932 tarih 30/10 sayılı Yargıtay İç-
tihadı Birleştirme Kararı gereğince işçinin sözleşmeye aykırılık çerçeve-
sinde tazminat talebi yerinde görülmüştür. BK m. 332/f.son’da: İşverenin 
yukarıda verilen fıkrahükmüne aykırı hareketi neticesinde işçinin ölmesi 
durumunda onun yardımından mahrum kalanların bu yüzden uğradık-
ları zararlara karşı isteyebilecekleritazminat dahi akde aykırı hareketten 
doğan tazminat davaları hakkındaki hükümlere tabi olacağı şeklinde be-
lirtilmiştir.5

1-İş Kazasının Unsurları

a) Kazaya uğrayanın 5510 Sayılı Kanun kapsamında sigortalı sa-
yılması

İş kazasının ilk unsuru,kazaya uğrayan kişinin sigortalı olmasıdır.Si-
gortalı 5510 Sayılı Yasa'nın 3. maddesinde “kısa ve/veya uzun vadeli si-
gorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına 
prim ödemesi gereken kişidir”olarak tanımlanmıştır.Bu sigorta kavramı,-
bağımlı çalışanlar ile birlikte bağımsız çalışanları da kapsayan geniş bir 
kavramdır.6

Dikkat edilirse yasanın yukarıda sözü edilen hükmü 506 Sayılı Yasa-
ya nazaran daha geniş bir sigortalı kavramını tanımlamaktadır. Bağımlı 

4 Kazancı Mevzuat ve İçtihat
5 Altıner, Fatma Zeynep,” İşverenin İş Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat Yüküm-

lülüğü”Erzincan Huk. Fak. Dergisi, Erzincan 2009, C.XIII ,S. 3-4, s.266-267,
6 Güneren, Ali, İş Kazası ve Meslek Hastalığından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazmi-

nat Davaları, Adalet, Ankara 2011, s.344,
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çalışanlar yanında bağımsız çalışanlar da bu yasa anlamında sigortalı sa-
yılacaklardır. Bu madde ile 4,5 ve 6 maddelerdeki koşulları yerine geti-
renler, sigortalılığın başlangıcını düzenleyen 7. madde uyarınca sigortalı-
lığın başladığı tarih itibariyle zorunlu sigortalı sayılacaklarından bunların 
SGK kurumuna bildirilmemiş olması, bu niteliklerini ortadan kaldırmaz.
Kuruma bildirilmeden bir kazaya uğrasalar dahi yine uğradıkları kaza iş 
kazası sayılacaktır.7

b) Sigortalının kazaya uğraması

5510 Sayılı Yasa'nın 13.m/b bendine göre “işveren tarafından yürü-
tülmekte olan iş nedeniyle… "meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya 
sonradan bedensel ya da ruhsal özre uğratan olay iş kazasıdır. Bu tanım 
çerçevesinde kazanın yürütülmekte olan iş sebebiyle ve iş yerinde gerçek-
leşmesi gerekmekte olup, İşyeri dışında sigortalının uğradığı kazanın iş 
kazası sayılabilmesi için, işverence iş yeri dışında yürütülmekte olan bir 
iş nedeniyle görevlendirilmiş olması gerekir. Bunun dışında,zararlandırı-
cı olayın hangi nedenden doğduğu önemli değildir.8

Somut olayda işverenin işyerinde çalışan ve geceleri de işyerinde 
kalan sigortalılar için özel yıkanma yerleri hazırlamadığı, bu nedenle 
kazalı sigortalının zorunlu olarak işyerinde bulunan dereye girerek yı-
kandığı, bu nedenle konunun 11. ve 5. maddeleri kapsamında iş kazası 
olduğu ve çalışma saati dışında sigortalının yıkanmış olmasının sonuca 
etkili bulunmadığı gözetilmeden yazılı gerekçe ile davanın reddine ka-
rar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. YHGK, 
6.7.2005 T,2005/10-444 E,2005/449 K 9

c) Sigortalının uğradığı kaza sonucu bedensel veya ruhsal bir za-
rara uğraması

Sigortalının uğradığı kaza sebebiyle bedensel veya ruhsal bir özre ma-
ruz kalması gerekir. Uğranılan zararın en azından sosyal sigorta yardım-
larının Kurumca sağlanmasını gerektirecek nitelikte ve derecede olması 
yeterli olacaktır. Bu ölçüde olmayan, gündelik iş hayatında sıkça rast-
lanılan önemsiz yaralar,sıyrıklar iş kazası olarak nitelendirilmemelidir.
Bunların dışındaki her türlü yaralanma,sakatlanma kırık, yanık,körlük,-
sağırlık gibi dış organlarda meydana gelen arızalarla, iç kanama,beyin 
kanaması gibi iç organlardaki arızalar iş kazası olarak kabul edilecektir.10

7 Tuncay / Ekmekçi, Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta, İstanbul 2012, 15.Bası, s.305
8 Güneren, s, 390
9 Kazancı İçtihat ve Mevzuat
10 Güzel / Okur / Caniklioğlu,s.410
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d) Kaza olayı ile sigortalının uğradığı zarar arasında uygun illiyet 
bağının bulunması

Meydana gelen kazanın görülen işle uygun nedensellik bağı içinde bu-
lunması gerekir. Yani olayın normal akışını ve normal hayat deneyimine 
göre meydana gelen kaza,sigortalının gördüğü işin bir sonucu olmalıdır.11

Somut uyuşmazlıkta, pilotun üçüncü kişi olduğu ve pilotaj hatasının 
da sorumluluğun tüm halleri için gerekli illiyet bağını keseceği göze-
tilmek suretiyle Mahkemece, öncelikle maddi olguya ilişkin tüm delil-
ler toplanarak, dinlenen tanık beyanları da gözetilmek suretiyle uçak 
kazasının oluşumuna ilişkin maddi olguların eksiksiz biçimde saptan-
ması, sorumluluğu gerektiren her koşulun, kendi özelliği çerçevesinde 
araştırılıp irdelenmesi ve sonrasında, zararlandırıcı olayın uçak kazası 
sonucu meydana geldiği gözetilmek suretiyle özellikle havacılık ve uçak 
mühendisliği,işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında uzmanlarından 
oluşturulacak üç kişilik bilirkişi heyetinden, İş Kanunu’nun 77.madde-
sinin öngördüğükoşullar da gözetilerek olayın niteliğine göre işverenin 
alması gerekli veya alabileceği önlemlerin olup olmadığı, varsa bunlar-
dan hangi önlemleri aldığı, hangi önlemleri almadığı, alınan önlemlere 
işçinin uyup uymadığı gibi hususlar belirtilerek,işverene atfedilebilecek 
bir kusur veya üçüncü kişi olarak pilot hatasının bulunup bulunmadı-
ğı hususları ile, olayda mevcut ise kusurun aidiyeti ve oranının hiçbir 
kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek biçimde belirleneceği bir rapor 
alınıp irdelenerek, sonucuna göre karar verilmelidir. 

O halde, yetersiz kusur raporuna dayalı olarak olayda illiyet ba-
ğının kesildiğinin yöntemince kanıtlanamadığı gerekçesiyle davalı iş-
verenin sorumluluğuna dair kararda direnilmesi isabetsizdir. (YHGK, 
9.10.2013 T ,2013/21-102 E,2013/1456 K)12

II- İŞ KAZASINDA İŞ GÜvENLİĞİ UZMANININ HUKUKİ 
SORUMLULUĞU

6331 Sayılı Yasa'nın amacına vurgu yapan 1.maddesinde” Bu Kanu-
nun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mev-
cut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışan-
ların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.
Yasa ile ülkemizde mevcut iş kazalarının önlenmesi için işveren ve işçi 
açısından gerekli hak ve yükümlülükleri belirlemek,iş kazalarını doğuran 
riskleri önceden belirleyebilmek ve bu riskleri ortadan kaldırmak ve mi-
nimize etmek amacıyla tedbirler almak amaçlanmıştır.

11 Tuncay / Ekmekçi,s. 305
12 Kazancı İçtihat ve Mevzuat
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Sözkonusu risklerin önlenmesi ve risklerden korunulması amacı ile 
işveren ve işçi açısından en önemli yükümlülük iş sağlığı ve güvenliği uz-
manının ortaya koymuş olduğu risk analizlerine uygun biçimde hareket 
etmek ve bu konuda gerekli tedbirleri almaktır.

Yasa çerçevesinde yukarıda belirtilen risk analizlerini yapan İş güven-
liği uzmanının tam anlamı ile hangi çerçevede yetkilendirildiği ne şekilde 
eğitim aldığına ilişkin tanım 12/07/2013 tarihinde 6495 Sayılı Yasa ile 
değişikliğe uğramıştır. Sözkonusu değişiklik neticesinde; 

İş Güvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş 
sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetki-
lendirilmiş, işgüvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili ku-
ruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik 
veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elema-
nı,”olarak tanımlanmıştır.

A-İş Kazası Hallerinde İş Güvenliği Uzmanının Hukuki Sorumlu-
luğu

İş kazasının meydana geldiği hallerde,vücut bütünlüğü zarar gören iş-
çininya da yakınlarının açtığı davada muhatap öncelikle kusur sorumlu-
luğu çerçevesinde işverendir.

İşverenin iş kazası ve meslek hastalığından doğan sorumluluğu ku-
sur esasına dayanmasına karşın,11.01.2011 tarihli ve 6098 sayılı BK 
m.71’de”önemli ölçüde tehlike arz eden” işletmelerin faaliyetlerinden 
kaynaklanan zararlarda tehlike esasına dayanan kusursuz (objektif)so-
rumluluk getirilmiştir. BK'nın 71. maddesinin 1. fıkrasına göre “Önemli 
ölçüde tehlike arzeden bir işletmenin faaliyetinden zarar doğduğu tak-
dirde,bu zarardan işletme sahibi ve varsa işleten müteselsilen sorum-
ludur.” Aynı maddenin 3. fıkrasında “Belirli bir tehlike hali için öngörülen 
özel sorumluluk hükümleri saklıdır.”denilmek suretiyle tehlike sorumlu-
luğu getiren özel yasa hükümleri saklı tutulmuştur.13

Meydana gelen iş kazası sonucu açılan maddi ve manevi tazminat,des-
tekten yoksun kalma tazminatına ilişkin davalarda, işverenin iş güvenliği 
tedbirlerine riayet etmemesi sonucu iş kazası meydana gelmiş ve bunun 
neticesinde işveren tazminat ödemek zorunda kalmış ise ,işveren ödemiş 
olduğu tazminat için iş güvenliği uzmanına ya da sözleşme yaptığı OS-
GB’ye rücu etme hakkına sahip midir?

13 Süzek, s.422
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1-İş Güvenliği Uzmanı ve OSGB’nin İşverene Karşı Sorumluluğu-
nun Yasal Dayanağı

İş Güvenliği uzmanının öncelikle yasal çerçevede görevlerini ortaya 
koymak ve bu görevlerin eksik ifasıya da ifa edilmemesi hallerinde işye-
rinde ortaya çıkabilecek iş kazalarında sorumluluğunun kapsamını belir-
lemek gerekmektedir. İş Güvenliği uzmanının görevlerine ilişkin olarak 
6645 Sayılı Yasa'nın 1. maddesinde değişikliğe gidilmiştir. Belirtilen de-
ğişiklik sonrasında “İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda 
rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi 
ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat 
ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği 
ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirler ve işverene 
yazılı olarak bildirir.” Yasa çerçevesinde iş güvenliği uzmanının hizmet 
sunduğu ya da tam zamanlı olarak çalıştığı iş yerinde, iş güvenliği açı-
sından gerekli tespitleri yapmak ve bu durumla ilgili işverene bildirimde 
bulunmaktır. İş Güvenliği uzmanının tespit ettiği hususları yasal olarak 
tutmakla yükümlü olduğu deftere kaydetmesi ve tasdik ettirmesi gerek-
mektedir ki ileride doğabilecek iş kazaları açısından yasal olarak yüküm-
lüğünü yerine getirdiğini ispatlayabilsin.

“Eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin 
yerine getirilmesinden işveren sorumludur.” İş güvenliği açısından tespit 
ettiği eksikler konusunda işverene bildirimde bulunan iş güvenliği uzma-
nının, sözkonusu eksiklerin tamamlanması ile ilgili olarak işverene yap-
tırım uygulama durumu bulunmamaktadır. Sözkonusu eksiklerin yeri-
ne getirilmesinden sorumlu işverendir. Dolayısı ile doğabilecek risklerin 
tümü için hukuki sorumluluk işverene aittir. 

“Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi 
veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri acil ve hayati 
tehlike arz etmesi, meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların bu-
lunmasına rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması 
hâlinde, bu durum işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, Bakan-
lığın yetkili birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine, yoksa çalışan 
temsilcisine bildirilir. Bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi 
ve iş güvenliği uzmanının belgesi üç ay, tekrarında ise altı ay süreyle 
askıya alınır. Bu bildirimden dolayı işvereni tarafından işyeri hekimi 
veya iş güvenliği uzmanının iş sözleşmesine son verilemez ve bu kişiler 
hiçbir şekilde hak kaybına uğratılamaz. Aksi takdirde işveren hakkın-
da bir yıllık sözleşme ücreti tutarından az olmamak üzere tazmina-
ta hükmedilir. İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş kanunları 
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ve diğer kanunlara göre sahip olduğu hakları saklıdır. Açılan davada, 
kötü niyetle gerçek dışı bildirimde bulunduğu mahkeme kararıyla tes-
pit edilen kişinin belgesi altı ay süreyle askıya alınır.”

İş güvenliği uzmanı tehlike arzedecek bir durumla ilgili olarak işvere-
ne bildirimde bulunmasına rağmen,gerekli tedbirlerin alınmaması duru-
munda, Bakanlığın yetkili birimlerine, var ise sendika temsilcisine,sendi-
ka temsilcisinin bulunmaması hallerinde çalışan temsilcisine bildirimde 
bulunmak zorundadır. Bildirimi yapmadığı takdirde ise iş güvenliği uz-
manının belgesi üç ay süreyle askıya alınmaktadır. İş güvenliği uzmanının 
tehlike doğurabilecek durumlarla ilgili yetkili birimlere bildirimde bulun-
ması hallerinde, işveren salt bu sebepten iş güvenliği uzmanının sözleş-
mesini feshedemez. Fesih hallerinde iş güvenliği uzmanının haksız fesih 
sebebiyle 6331 Sayılı Yasa gereğince tazminat hakkı doğmaktadır.

İş Güvenliği uzmanının görevleri konusunda İş Güvenliği uzmanının 
görev yetki ve sorumluluk ve eğitimleri hakkındayönetmelik çerçevesinde 
dört ana başlık altında tasnif edilmiştir.Yönetmelik iş güvenliği uzmanı-
nın görevlerini şu başlıklar altında düzenlemiştir. a) Rehberlik görevi b) 
Risk değerlendirme görevi c) Çalışanları eğitme, bilgilendirme,kayıtları 
tutma görevi d)İlgili birimlerle işbirliği yapma görevi

İş güvenliği uzmanının tam zamanlı olarak çalıştığıişveren ya da OSGB 
bünyesinde çalışması sırasında hizmet verdiği işverene karşı gerekli ek-
siklik ve aksaklıkların tespiti noktasında rehberlik görevini tam anlamıy-
la yerine getirip getirmediği yine bu işyerinde risk değerlendirmesi yapa-
rak, işyerinde risk teşkil edecek olan çalışma alanları ile ilgili tespitleri 
önem arzetmektedir. Çünkü doğabilecek iş kazaları açısından iş güvenliği 
uzmanının yasa ve yönetmelik çerçevesinde yerine getirmesi gereken yü-
kümlülükler, rehberlik etme, eğitim çalışması yapma,uyarı ve ihbarda bu-
lunma görevlerini tam anlamı ile yerine getirip getirmediği irdelenecektir.
İş kazasının meydana gelmesi sonrasında,açılacak olan maddi ve manevi 
tazminat davası,işgücü kaybından kaynaklı davalar ile destekten yoksun 
kalma tazminatına ilişkin davalarda işverenin iş güvenliği açısında gere-
ken tedbirleri almaması yönüyle işverenin kusuru tespit edilecek ve işve-
renin ödemek zorunda olduğu tazminat miktarı tespit edilen kusura göre 
belirlenecektir.

İş kazası sebebiyle açılacak davalarda, işverenin iş güvenliği açısından 
gerekli tedbirleri almaması sebebiyle kazanın meydana geldiği tespit edi-
lir ve işveren bu sebeple tazminat ödemek zorunda kalır ise, bu durumda 
işveren gerekli risk değerelendirmesi, rehberlik ve uyarı görevlerini yerine 
getirmediği kanaati ile iş güvenliği uzmanına rücu edebilir mi?



78 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 90 • Sayı: 2 • Yıl: 2016

İşveren çalıştırmakta olduğu iş güvenliği uzmanı ile OSGB’den hizmet 
satın alınması sebebiyle ilgili iş güvenliği uzmanının yasal çerçevede bil-
dirmiş olduğu tavsiyeler, tedbir ve uyarıların tümünü dikkate almış ve 
buna karşın iş güvenliğine ilişkin başkaca eksik ve aksaklıklar tespit edil-
miş ve bu tespitlerde ilgili iş güvenliği uzmanınca bildirilmeyen hususlar 
arasında ise bu durumda işveren ödemiş olduğu tazminat için iş güvenliği 
uzmanı ve OSGB’ye rücu etme hakkına sahip olacaktır.

Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanla-
rı, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden 
dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur. (6331/8 f.3)

Belirtilen yasal çerçevede meydana gelen iş kazası sebebiyle iş güven-
liği uzmanı üzerine düşen tüm yükümlülükleri eksiksiz biçimde yerine 
getirdiğini ispat etmek durumundadır ki sorumluluktan kurtulabilsin.

İş güvenliği uzmanı kanunun kendisine yüklediği uyarı,tavsiye ve ted-
birler konusunda işverene gereken hususları bildirmeli ve bu hususları 
tutmakla yükümlü olduğu onaylı deftere yazması gerekmektedir. Yine iş 
güvenliği açısından tehlike doğurabilecek durumlara ilişkin uyarı görevini 
yerine getirmesine karşın gereken tedbirlerin alınmaması ya da işin dur-
durulmaması hallerinde, ilgili Bakanlık birimlerine, işyeri sendika tem-
silcisi ya da çalışan temsilcisine bu durumu yazılı olarak ihbar etmesi ge-
rekmektedir ki doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluktan kurtulabilsin

İşveren ve OSGB arasında hizmet satın alma yöntemi ile yapılan anlaş-
ma çerçevesinde tarafların sorumsuzluk anlaşması yapabilmeleri müm-
kündür. Ancak taraflar arasındaki geçerli bu hüküm üçüncü kişilere 
karşı ileri sürülemez. Ancak iç ilişkide taraflar bu sözleşme hükümlerini 
birbirlerine karşı kullanabilir.14

SONUÇ

6331 Sayılı Yasa iş sağlığı ve güvenliğiyasası işçi,işveren ve iş sağlığı 
ve güvenliği uzmanı ile bu hizmeti sunan OSGB’ler yönünden detaylı bir 
düzenleme getirmiştir. Ancak mevcut düzenleme yürürlüğe girdiği tarih 
olan 2012 yılından sonra çeşitli değişikliklere maruz kalmıştır. Bunun en 
temel sebebi ise iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her geçen gün karşılaşılan 
farklı sorunlar ve bu sorunlar karşısında yasal düzenlemenin ihtiyaca ye-
terince cevap verememesidir. Bir diğer sebep ise,yapılan bu düzenlemele-
rin iş kazaları riskini azaltma ya da ortadan kaldırma noktasında bugüne 
kadar olumlu katkı sağlayamamış olmasıdır. Çünkü yapılan tüm düzen-

14 Aydınlı, İbrahim, İş Sağlığı ve Güvenliğinden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk, Seç-
kin, İstanbul 2015 Bası,s.204
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lemeler ve tedbirlere rağmen iş kazaları sebebiyle meydana gelen ölüm ve 
yaralanmalarda gözle görülebilir düşüş gözlemlenememiştir. İş sağlığı ve 
güvenliği riskini en alt seviyeye düşürecek yasal düzenlemeler yanında, 
gerekli iş güvenliği tedbirlerinin ciddi biçimde uygulandığı, tehlikeli ve 
çok tehlikeli işler sınıfındaki iş güvenliği riskini en alt seviyeye düşürecek 
tedbirlerin alınmasında devletin etkin bir rol oynaması,ayrıca işveren açı-
sından doğabilecek yüksek maliyetleri düşürecek düzenlemeler yapması 
gerekmektedir.

Özellikle iş güvenliği konusunda işveren yanında ya da OSGB bün-
yesinde çalışan iş güvenliği uzmanlarının işverene mali açıdan bağımlı 
kılınması büyük sorun teşkil etmektedir. 6331 Sayılı Yasa çerçevesinde 
iş güvenliği uzmanının hizmet sunduğu işyerinde, iş kazaları açısından 
tehlike doğurabilecek riskler konusunda ve alınacak tedbirler konusunda 
işvereni uyarması gereğinden sözedilmiştir. İş güvenliği uzmanının bil-
dirmiş olduğu eksiklik ve aksaklıkların gereğinin yerine getirilmemesi 
durumunda yasal olarak ihbarda bulunma yükümlülüğü bulunmaktadır.
İşverene mali açıdan bağımlı bulunan iş güvenliği uzmanının uyarı ve ih-
bar yükümlülüğü konusunda bağımsız olmaması yerine getireceği görevi 
sağlıklı biçimde yürütmesine engel teşkil etmektedir. 6331 Sayılı Yasa'da 
yapılacak düzenleme ile iş güvenliği uzmanının mali açıdan işverene ba-
ğımlılığının ortadan kaldıracak çözümlerin üretilmesi iş kazalarının en-
gellenmesi açısından büyük önem arzetmektedir. 



MAL REJİMLERİ

 Av. Ecem DOğRU1

A- Mal Rejiminin Tanımı

Eşlerin evlilik öncesi ve sonrası edindikleri mallar üzerindeki hak ve 
yükümlülükleri ile evlilik sona erdiğindeki paylaşıma yönelik kurallar 
toplamı “Eşler arasındaki mal rejimi” olarak tanımlanabilir.2 Mal rejimi, 
eşler arasındaki hukuki rejim ile sahip olunan malların yönetimini, mal-
lar üzerindeki hakları ve borçlardan sorumluluğu düzenler. Eşler arasın-
daki mali ilişkilerin evlilik birliği süresince veya bu birliğin sonlanması 
halinde hukuken nasıl olacağı mal rejimi kurallarına göre belirlenir.

B- Mal Rejiminin Düzenlenme Biçimi

Türk Medeni Kanunu’ nda yasal mal rejimi yanı sıra seçilebilir mal 
rejimleri (TMK. m. 202/1, 242-281) olarak da üç mal rejimi ve ayrıca ola-
ğanüstü mal rejimi düzenlemesi getirilmiştir. Ülkemizde eşler arasında 
mal rejimi sözleşmesi yapılması çok sık rastlanan bir olay değildir. Bu 
bağlamda ifade etmek gerekir ki eşler, aralarında yapacakları bir sözleş-
me ile hiçbir mal rejimine bağlı olmadıklarını kararlaştıramazlar.3 Ola ki 
böyle bir sözleşme yapsalar, aralarında böyle bir düzenlemeyi kararlaş-
tırmış olsalar bile 

TMK. m. 202/1,

“Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması 
asıldır.” 

hükmü gereği yasal mal rejimine bağlı sayılarak haklarında bu rejimin 
kuralları kendiliğinden uygulanır.

C- Yürürlükten kalkan Türk Medeni Kanunu’ nda üç tür mal rejimi 
kabul edilmiş idi.

Bunlar:

a) Mal ayrılığı,

b) Mal birliği,

c) Mal ortaklığından İbaretti.

1 Avukat (Hatay Barosu), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk 
Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi

2 Karşılaştırınız: SONSUZOĞLU, s. 8., ACABEY- Armağan, s.780
3 ACAR, Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı, Ankara- 2007.
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D- Yeni Türk Medeni Kanunu’ nda yer alan mal rejimleri şunlardır:

1- Yasal Mal Rejimi Edinilmiş mallara katılma rejimi (TMK 202/1, 
TMK 218-241)

2- Seçilebilir Mal Rejimleri (TMK 202/2)

- Mal Ayrılığı (TMK m. 242-243)

- Paylaşmalı Mal Ayrılığı (TMK m. 244-255)

- Mal Ortaklığı (TMK m. 256-281)

E- Yasal Mal Rejimi Olarak Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi 

1.1.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Medeni Kanun, eski Me-
deni Kanun’ da yer almayan edinilmiş mallara katılma rejimini yasal mal 
rejimi olarak kabul etmiştir.

Medeni Kanun’ un 202/1. maddesi,

“Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması 
asıldır.”

hükmünü amirdir.

Dolayısıyla eski Medeni Kanun döneminde evlenmiş eşler arasında 
31.12.2001 tarihine kadar geçerli yasal mal rejimi mal ayrılığı, 1.1.2002 
tarihinden sonra geçerli olan yasal mal rejimi ise edinilmiş mallara katıl-
ma rejimidir. Ancak eşlerin, edinilmiş mallara katılma rejimini bir mal 
rejimi sözleşmesi ile 4722 Sayılı Yürürlük Kanunu’ nun 10/3. maddesi 
hükmüne rağmen evlenme tarihine kadar uygulanabilir kılmaları müm-
kündür.

4722 Sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli 
Hakkında Kanun’ a göre yasal mal rejiminin başlangıcı

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun yürürlüğünden önce (1 Ocak 
2002 tarihinden önce) kurulmuş olan evliliklerde kanunun ileriye et-
kisi 

Türk Medeni Kanunu’ nun eşler arasındaki mal rejimini düzenleyen 
202. vd. maddelerinde düzenlenmiş bulunan mal rejimlerinin Türk Me-
deni Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra nasıl uygulama alanı bula-
cağı sorusu, 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama 
Şekli Hakkındaki Kanun’ da düzenlenmiştir. Edinilmiş mallara katılma 
rejiminin ne zamandan itibaren uygulanacağı ve geçmişe yürütülmesinin 
mümkün olup olmayacağına ilişkin sorunlar 10. madde hükmü ile çözü-
me kavuşmuştur.
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 4722 Sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şek-
li Hakkında Kanun’ un 10 uncu maddesi hükmüne göre

“Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce evlenmiş 
olan eşler arasında bu tarihe kadar tabi oldukları mal rejimi devam 
eder. Eşler Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir yıl içinde 
başka bir mal rejimi seçmedikleri takdirde, bu tarihten geçerli olmak 
üzere yasal mal rejimini seçmiş sayılırlar.

 Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girmesinden önce açılmış olan 
boşanma veya iptal davaları sonuçlanıncaya kadar eşler arasında tabi 
oldukları mal rejimi devam eder. Dava boşanma veya iptal kararı ile 
sonuçlanırsa, bu mal rejiminin sona ermesine ilişkin hükümler uygula-
nır. Davanın red ile sonuçlanması halinde eşler, kararın kesinleşmesini 
izleyen bir yıl içinde başka bir mal rejimi seçmedikleri takdirde, Kanu-
nun yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere yasal mal rejimini seçmiş 
sayılırlar. 

Şu kadar ki eşler, yukarıdaki fıkralarda öngörülen bir yıllık süre 
içinde mal rejimi sözleşmesi ile yasal mal rejiminin evlenme tarihinden 
geçerli olacağını kabul edebilirler.

Yukarıdaki hükümler uyarınca mal birliği veya mal ortaklığı rejimi-
nin yasal mal rejimine dönüşmesi halinde, Türk Kanunu Medenisinin 
ilgili mal rejiminin sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır.”

Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2002 tarihinden 
önce evlenmiş olan eşler, bu tarihe kadar hangi mal rejimine tabi iseler, 
o rejim devam edecektir. Yani eski Medeni Kanun döneminde eşler söz-
leşme ile başka bir mal rejimi seçmiş iseler, seçtikleri mal rejimi (mal 
ayrılığı veya mal ortaklığı); seçmemiş iseler mal ayrılığı yasal mal rejimi 
olarak 31.12.2001 tarihine kadar aralarında geçerli mal rejimi olacaktır. 
Eşler 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar olan bir 
yıllık geçiş döneminde Türk Medeni Kanununda belirtilen başka bir mal 
rejimini sözleşme ile seçmedikleri takdirde, aralarında Türk Medeni Ka-
nununun yürürlük tarihi olan 01.01.2002 tarihinden itibaren edinilmiş 
mallara katılma rejimi, yasal mal rejimi olarak geçerli olacaktır. 

‘‘…Taraflar, 7.10.1989 tarihinde evlenmişler, 2.4.2007 tarihinde 
açılan boşanma davasının kabulüne dair hükmün kesinleşmesiyle 
17.9.2009 tarihinde boşanmışlardır. sözleşme ile başka mal rejimi se-
çilmediğinden evlenme tarihinden 1.1.2002 tarihine kadar 743 sayılı 
TMK’ nın 170. maddesi uyarınca mal ayrılığı, 4721 sayılı TMK’ nın yü-
rürlüğe girdiği 1.1.2002 tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe 
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kadar edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir. (TMK. m. 202, 4722 
sayılı k. m.10) taraflar arasındaki mal rejimi TMK’ nın 225/2. fıkrası 
uyarınca boşanma davasının açıldığı tarihte sona ermiştir…’’4 

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Yer Alan Mal Grupları

ACABEY, evlilikte edinilen malları her iki eşin “kader birliği ve hayat 
ortaklığı anlayışı” içinde yaptıkları işbirliği ve görev paylaşımının ürünü 
kabul etmektedir.5

Türk Medeni Kanun’un 218. maddesi hükmüne göre,

“Edinilmiş mallara katılma rejimi, edinilmiş mallar ile eşlerden her 
birinin kişisel mallarını kapsar. 

Yasal mal rejiminde her eş, yasal sınırları içerisinde6 kişisel malları 
ile edinilmiş mallarını yönetme, bunlardan yararlanma ve bunlar üzerin-
de tasarrufta bulunma hakkına sahip olduğu için yasal mal rejimi, rejim 
süresince bu bağlamda mal ayrılığı rejiminin özelliklerini taşır.

Bu nedenle malların gruplandırılmasının rejim süresince kural olarak 
bir önemi bulunmamaktadır.7

Bilindiği üzere katılma rejiminde iki grup mal bulunduğu kabul edil-
miştir:

-Edinilmiş Mallar (TMK. m.219)

-Kişisel Mallar (TMK. m.220)

Eşlerin evlilik öncesi ve evlilik sonrası edindikleri mallar üzerindeki 
hak ve yükümlülükleri ile evlilik sona erdiğindeki paylaşıma yönelik ku-
rallar toplamı “ mal rejimi” olarak tanımlandığına göre rejim sonlandı-
ğında paylaşımın hangi mallar üzerinden yapılacağına ilişkin düzenleme 
ancak mal grupları oluşturma ile olanaklıdır.

1- Edinilmiş Mallar

TMK 218. maddesi,

“Edinilmiş mallara katılma rejimi, edinilmiş mallar ile eşlerin her 
birinin kişisel mallarını kapsar.” 

4 Y.8HD, 19.02.2013 T., 2012/11461 E. , 2013/1758 K.
5  ACABEY-Armağan.
6 Aksine anlaşma olmadıkça, eşlerden biri diğerinin rızası olmadan paylı mülkiyet 

konusu maldaki payı üzerinde tasarrufta bulunamaz.
7 ACABEY, “Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Mal Grupları-İspat Kuralları ve Eşlerin 

Paylı Mülkiyeti Altındaki Mallarına İlişkin Düzenlemeler, Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi 
Dergisi, Cilt:9 Özel Sayı 2007 s. 491-534
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hükmüne göre, yasal mal rejimi eşlerden her birinin kişisel mallarının 
yanı sıra eşlerden her birinin edinilmiş mallarını da kapsar. 

TMK 219/1 maddesi hükmü ile eşlerin edinilmiş mallarının çerçevesi 
çizilmiştir.

Kural olarak yasal mal rejiminin devamı süresince bir karşılık öde-
mek suretiyle  (ivazlı) elde edilen malvarlığı değerleri edinilmiş mallar-
dan sayılmaktadır. Karşılık, müdahale karakteri içeren hukuksal işlemin 
karşılığını ifade etmektedir.8 

TMK 219 maddesi hükmü,

“Edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığı-
nı vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir.

Bir eşin edinilmiş malları özellikle şunlardır:

1. Çalışmasının karşılığı olan edinimler,

2. Sosyal Güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının 
veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin 
yaptığı ödemeler,

3. Çalışma gücünün kaybı nedeni ile ödenen tazminatlar,

4. Kişisel malların gelirleri,

5. Edinilmiş malların yerine geçen değerler.” 

Şeklinde yapılan sayım sınırlayıcı bir sayım olmayıp, örnekleyici bir 
sayımdır. Nitekim TMK m. 219/2’ de kullanılan özellikle ifadesi de bunun 
kanıtıdır.

TMK m. 219/1 maddesi hükmünde yasal mal rejimi ile ilgili olarak iki 
ilke yer almaktadır:

- Rejim süresince edinilen malların paylaşımı ilkesi,

- Karşılığı verilerek edinilen malların paylaşımı ilkesi

Kişisel malların gelirleri gibi hiçbir karşılık verilmeden elde edilen 
malvarlığı değerlerinin bile dinilmiş mal kabul edildiğini9 düşünürsek 
edinilmiş mal grubunu karşılıklı/ ivazlı olarak tanımlamak yerine edi-
nilmiş malları emek yoğun ağırlıklı olarak tanımlamak isabetli olandır.

a- Çalışma Karşılığı Edinim (TMK. m. 219/2 b.1)

Her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde 

8 ŞEKER, s.186, ACAR- Mal Rejimi, s. 41, ÖZTAN, s. 252.
9 TMK. m 219 b.4
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ettiği malvarlığı değerlerine ilk örnek olarak çalışmasının karşılığı olan 
edinimler gösterilmiştir.

Bir fabrika işçisinin aldığı ücret, bir bakkalın elde ettiği kazanç sonuç-
ta çalışma karşılığı edinim olmakla edinilmiş mal sayılır. Çalışma karşılı-
ğı edinimler iki faaliyet sonucunda gerçekleşebilir:

- Mesleki faaliyet

- Meslek dışı faaliyet

1- Mesleki Faaliyet

Çalışma karşılığı edinim genellikle bir mesleki faaliyet olarak elde edil-
mektedir.

“…Davalı koca adına kayıtlı bulunan Gölbaşındaki ev, şirket hissesi 
ve otomobil çalışmasının karşılığı bulunan edinim olmakla edinilmiş mal 
sayıldığından (TMK. m. 219 b.1) artık değer hesaplamasında aktif içeri-
sinde yer alan bir unsurdur.”10

Mesleki faaliyet bir kamu görevi olarak gerçekleşebileceği gibi bir işve-
rene bağlı olarak hizmet sözleşmesi şeklinde de gerçekleşebilir. 

Mesleki faaliyete konu çalışmanın şekli de farklılıklar göstermektedir. 
Mesleki faaliyete konu çalışma bedensel faaliyet şeklinde gerçekleşebilir. 
İşçinin fabrikada çalışması, futbolcunun sahada top koşturması beden-
sel faaliyetlere örneklenebilir. Mesleki faaliyete konu çalışma düşünsel 
faaliyet şeklinde de gerçekleşebilir. Maddi olmayan mallar insan aklının, 
iradesinin, zekasının, duygularının, düşüncesinin, yaratıcılığının ortaya 
çıkardığı şeyler/ ürünlerdir.

TMK. m. 219/2 b.1 hükmüne göre eşlerden her birinin, çalışmasının 
(emeğinin) karşılığı olan edinimler edinilmiş mal sayılır. Bu edinimler her 
türlü iktisabı içermektedir:

Maaş, ücret, kar, kar payı, ikramiye, kıdem tazminatı, kazanç, vizite 
ücreti, prim, vekalet ücreti, bahşiş, aylık…

2- Meslek Dışı Faaliyet

Çalışma karşılığı edinim mesleki olmayan faaliyet ile de elde edilebilir. 
Meslek dışı faaliyet olağan olabileceği gibi olağandışı da olabilir.

Mesleki olmayan faaliyet ilgilisi tarafından olağan faaliyet şeklinde ser-
gilenebilir. Asıl mesleği dişçilik olan bir kişinin yaz aylarında müzisyenlik 
yaparak elde ettiği gelir de edinilmiş mal sayılır.11

10 Y2HD, 28.03.2007, 17694-5110
11 GENÇCAN, s.208, Mal Rejimleri Hukuku
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Faaliyetin olağan olması asıl mesleğe ek olarak isteğe bağlı yapılmasın-
dan kaynaklanmakta oluşundandır.

Mesleki olmayan faaliyetin ilgilisi tarafından olağan faaliyet şeklinde 
sergilenmesine kişinin katıldığı bilgi yarışmaları ve ödüllü yarışmaları ör-
nekleyebiliriz.12

Mesleki olmayan faaliyet ilgilisi tarafından olağan faaliyet şeklinde 
birçok şekilde sergilenebilir. İnsanın mesleği dışında hobisi olduğu bir 
alanda gösterdiği faaliyet olağan bir faaliyet olarak değerlendirilmelidir. 
Örneğin asıl mesleği dişçilik olan bir kişi hobisi/yeteneği olduğu için yaz 
aylarında müzisyenlik yaparak çalışabilir. İşte müzisyenlik yapılarak elde 
edilen gelir de edinilmiş mal sayılır.

Mesleki olmayan faaliyet ilgilisi tarafından olağandışı faaliyet şeklin-
de de sergilenebilir. Faaliyetin olağandışı olması yapılan işlemin istisnai 
olarak yapılmasından kaynaklanmakta oluşundandır. Olağandışı faaliyet;

- Emek gerektiren,

- Beceri gerektiren,

- Yetenek gerektiren faaliyet olabilir.

Mesleki olmayan faaliyet ilgilisi tarafından emek gerektiren olağan dışı 
faaliyet şeklinde sergilenebilir. Örneğin zorda kalan komşusunun çimleri-
ni biçme sonucu emek verilerek elde edilen gelir karşılıksız bir kazanma 
olmadığından edinilmiş mal sayılır. Ve katılma alacağı hesaplamasında 
aktif kalemde yer alır.

Aynı sebeple ölünceye kadar bakma sözleşmesi sebebiyle edinilen mal-
varlığı değeri de edinilmiş mal sayılır. Bu malvarlığı karşılığı verilerek 
edinilmiş olmakla kişisel mal sayılması mümkün değildir. 

Mesleki olmayan faaliyet ilgilisi tarafından beceri gerektiren olağandışı 
bir faaliyet şeklinde gerçekleşebilir.

Örneğin survivor yarışmasına katılma bir kişi için olağandışı bir fa-
aliyet sayılır. Bu faaliyet aynı zamanda beceri gerektiren olağandışı bir 
faaliyet sayılacağından bu yarışma programından elde edilecek olan para 
veya malvarlığı katılma alacağı hesaplamasında edinilmiş mal olarak aktif 
kalemde yer alır. 13

Mesleki olmayan faaliyet ilgilisi tarafından yetenek gerektiren olağandı-
şı bir faaliyet şeklinde sergilenebilir. Bu faaliyet sonucu elde edilecek olan 
para ya da malvarlığı katılma alacağı hesaplamasında edinilmiş mal ola-

12 GENÇCAN, s.208, Mal Rejimleri Hukuku
13 GENÇCAN, s.210, Mal Rejimleri Hukuku
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rak aktif kalemde yer alır. Örneğin; katıldığı ses yarışmasında dereceye 
giren eşin kazandığı para veya malvarlığı edinilmiş mal sayılır. 

b- Sosyal Güvenlik ve Yardım Ödemeleri (TMK m. 219/2 b.2)

TMK m. 219/2 b. 2 hükmüne göre sosyal güvenlik veya sosyal yardım 
kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık 
ve benzerlerinin yaptığı ödemeler edinilmiş mal sayılmaktadır İlgili ku-
ruluşlarca yapılan bu ödemeler, emekli maaşı, emekli ikramiyesi, kıdem 
tazminatı, yaşlılık, maluliyet, işsizlik ve ölüm tazminatı olarak nitelendi-
rilebilir.14 Sayılan ödemelerin edinilmiş mal sayılması için ödemeyi yapan 
kurum ve kuruluşlarının kamu kurum ve kuruluşu olması gerekir..

“…01.01.2002 tarihinde 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu yürürlüğe 
girmiş, edinilmiş mallara katılma rejimi, yasal mal rejimi olarak kabul 
edilmiştir. (TMK. 202.md.) Yasal mal rejimi boşanma davasının açıldığı 
tarihte (7.5.2004) sona ermiştir. (TMK.225/son) Davalı koca 29.1.2003 
tarihinde emekli olmuş, OYAK ve Emekli Sandığı tarafından kendisine 
toplu ödeme yapılmıştır. Davaya konu 34 ... 46 plakalı araç ise, dava-
lı koca tarafından 15.5.2003 tarihinde alınmış ve 28.5.2003 tarihinde 
koca adına tescil edilmiştir. Kocanın aracın emekli ikramiyesi ile alın-
dığı hakkındaki savunmasının aksi de kanıtlanmamıştır. Alınan emekli 
ikramiyesi edinilmiş mallardandır. Dava konusu araçta edinilmiş mal-
la (emekli ikramiyesi ile) alınmıştır. Mahkemece; kocaya sosyal yardım 
kurumunca uygulanan usule göre ömür boyunca irat bağlanmış olsay-
dı, mal rejiminin sona erdiği tarihte (boşanmanın dava tarihinde TMK. 
225.md.) bundan sonraki döneme ait iradın peşin sermayeye çevrilmiş 
değerinin hesaplanması, aracın ise edinilmiş mallardan kabul edilme-
si, tasfiye hesabının bu esaslar çerçevesinde değerlendirilmesi, gerekti-
ğinde bilirkişiden de görüş alınması ve sonucu uyarınca karar verilmesi 
gerekir. (TMK.m.228/2)…”15

c- Çalışma gücünün kaybı nedeni ile ödenen tazminatlar (TMK m. 
219/2 b.3)

TMK m. 219/2 b.3 hükmüne göre çalışma gücünün kaybı nedeni ile 
ödenen tazminatlar edinilmiş mallardan sayılacaktır. TMK m. 228/2 hük-
mü örneksendiğinde iş kazası veya trafik kazası sonucu çalışma gücünü 
kaybeden eşe ödenen tazminatların yasal mal rejiminin devam ettiği dö-
nemle sınırlı bir bölümü edinilmiş mallardan kabul edilmelidir. Çalışma 
gücünün kaybı nedeniyle kazanılan tazminatın edinilmiş mal olarak ka-

14 ZEYTİN, a.g.e., s.106-108
15 Y2HD E:2006/6845 K:2006/14701- 01.11.2006
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bul edilebilmesi için ya mahkeme kararı ile ya da sorumlu kişi ile kayba 
uğrayan eş arasında varılan bir anlaşma ile elde edilmiş olması gerekir. 
Tazminat borcu nedeniyle ortaya çıkan faiz de, edinilmiş mal sayılır.16

Eşlerden birine sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumlarınca ya-
pılmış olan toptan ödemeler veya iş gücünün kaybı nedeni ile ödenmiş 
olan tazminat, toptan ödeme veya tazminat yerine ilgili sosyal güvenlik 
veya sosyal yardım kurumunca uygulanan usule göre ömür boyunca irat 
bağlanmış olsaydı, mal rejiminin sona erdiği tarihte bundan sonraki dö-
neme ait iradın peşin sermayeye çevrilmiş değeri ne olacak idiyse, tasfiye-
de o miktarda kişisel mal olarak hesaba katılır. 

SUNGURBEY, eşlerden birinin kolunun bacağının kopması, gözlerinin 
kör olması durumunda çalışma gücünü kaybetmesi dolayısı ile aldığı taz-
minatın edinilmiş mal olarak kabul edilmesini bu rejimin sağduyuya, akıl 
ve mantığa uygun olmadığının bir göstergesi olarak görmektedir.17

ACABEY ise trafik kazasında bacaklarını kaybedip sakat kalan kişinin 
eşinin onunla bu sebeple boşandığında (örneğin özürlü eş tarafından açı-
lan terk sebebiyle boşanma davası sonucu) çalışma gücünün kaybı nedeni 
ile ödenen tazminatın edinilmiş mallardan sayılıp yarısını kendisini terk 
eden eşe ödemek zorunda kalması adalet duygusunu zedelemektedir.18

d- Kişisel malların gelirleri (TMK m. 219/2 b.4)

TMK m. 219/1 hükmüne göre edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin 
devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir. 

“…Davalı adına kayıtlı olan ticarethane, taraflar arasında mal ayrılığı-
nın geçerli olduğu dönemde alınmış olup, bu ticari işletme edinilmiş mal-
lara katılma rejiminde davalının kişisel malıdır. Bu işletmenin 1.1.2002’ 
den sonraki geliri ise edinilmiş maldır. (TMK. 219/3) Boşanma davası 
7.6.2004 tarihinde açılmış olup, boşanma ile sonuçlanmıştır. O halde, 
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’ nun yürürlüğe girdiği 1.1.2002 tarihin-
den edinilmiş mallara katılma rejiminin sona erdiği 7.6.2004 tarihleri 
arasındaki davalıya ait ticarethanenin gelirinin gerektiğinde bu konuda 
bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle tespiti ve taraflar arasında Türk 
Medeni Kanunu’ nun 221. maddesi gereğince yapılmış olan bir sözleşme 
olup olmadığı da araştırılıp sonucu uyarınca bir karar vermek gerekirken 
yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.”19

16 SARI,Evlilik Birliğinde Yasal Mal Rejimi Olarak Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, 
İstanbul, 2007, s.155 

17 SUNGURBEY, s. 247.
18 ACABEY- Armağan, s. 787-788
19 Y8HD, 14.12.2009, 4018-6091
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“…Taraflar 29.3.1997 tarihinde evlenmiş, 3.2.2005 tarihinde açı-
lan boşanma davası sonucu boşanmalarına karar verilmiş, bu karar 
29.6.2006 tarihinde kesinleşmiştir. Eşler arasındaki mal rejimi boşan-
ma davasının açıldığı 3.2.2005 tarihinde sona ermiştir. Taraflar arasında 
evlilik tarihinden 1.1.2002 tarihine kadar mal ayrılığı (TKM m.170) bu 
tarihten rejimin sona erdiği 3.2.2005 tarihine kadar ise edinilmiş mallara 
katılma rejimi geçerlidir. (4722 s.K m 10/1, 4721 s.K m 202/1) Davacı 
evlilik birliği içerisinde 1.1.2002 tarihinden önce edinilen ve davalı koca 
adına kayıtlı ola şirket hissesinin edinilmesine yine kocanın ortağı olduğu 
şirket adına alınan otomobile ve kocanın üçüncü kişiden alım suretiyle 
iktisap ettiği 14 parselde kayıtlı taşınmazın alımına katkıda bulunduğunu 
ileri sürerek bu katkılarına karşılık fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak 
kaydıyla dava dilekçesi ile 15.000 YTL’ nin tahsilini istemiş…”20

ACAR, kişisel malların gelir getirmesinin genellikle diğer eşin emek 
vermesi ile oluştuğu düşüncesindedir.21 Bu düşünce her türlü gelire iliş-
kin sayılamaz. Örneğin eşimin piyangodan çıkan parasını bankaya yatır-
ması sonucu alınan faiz geliri diğer eş olarak benim emek vermem ile mi 
gerçekleşmektedir? Eşimin kişisel malı olan evinin kirasını alması diğer 
eş olarak benim emek vermem ile mi gerçekleşmektedir?22

Kişisel mallarının gelirleri kapsamına her türlü semere dahildir. 

“…Toplanan delillerden; tarafların 11.04.1984’ te evlendikleri, 
26.02.2004 tarihinde boşanma davasının açıldığı, tasfiyenin de istenil-
diği, boşanmanın 26.04.2005’ te kesinleştiği, mal rejiminin 26.02.2004’ 
te sona erdiği (MK m. 225/2) davanın konusunu oluşturan şirket’ in 
24.04.2000’ de kurulduğu, dava konusu şirkete ve otomobile davacı ta-
rafından maddi bir katkıda bulunmadığı anlaşılmaktadır. Şirket hisse-
si kocanın kişisel malıdır. Kişisel malın yerine geçen değerler de kişisel 
maldır. (MK 220/2-4) Kişisel malın geliri ise aksine sözleşme yapılmadığı 
sürece kişisel maldır. (MK 219/4, 221/2) Mahkemece yapılacak iş; 4721 
sayılı Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği 1.1.2002 ile mal rejiminin sona 
erdiği 26.02.2004 tarihleri arasında şirket tarafından davalıya payı dik-
kate alınarak bir temettü verilmiş ise bunun tespiti, kar payı verilme-
miş ancak şirketin ayın olarak ilave yapılmış ise bunun da belirlenmesi 
(MK m. 221), mal rejiminin sona erdiği sırada (26.02.2004) mevcut olan 
edinilmiş malların tasfiyede dikkate alınacağının gözetilmesi (MK m 235) 
buna göre katılma alacağı hesaplanması yoluna gidilmelidir. Yukarıda be-

20 Y2HD, 22.04.2008, 12851-5837
21 ACAR, s.43
22 GENÇCAN, Mal Rejimleri Hukuku s, 219
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lirtilen esaslar dikkate alınmadan hazırlanan rapora itibar edilerek veri-
len karar usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.”23

TBMM’ de “kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mal olarak yer alması 
bu rejimin kıstaslarına uymamaktadır; çünkü, bu rejimin temeli, evlilik 
süresince ortaya konan emektir.” görüşü ileri sürülmüştür.24 

TÜRK, TMK m. 219/2 b.4 hükmünün edinilmiş malları biraz güçlen-
dirmek için konulan bir hüküm olduğunu, bir rejimi alıyorsak bunu oldu-
ğu gibi almamız gerektiğini, kaynakta da böyle olduğunu, bu hükümlerin 
birbirleriyle bağlı olduğunu biriyle oynarsak diğer hükümleri bozacağımı-
zı ifade etmiştir.25

KILIÇOĞLU, TMK m 219/2 b.4 hükmünün emeği gerektiren kazanım 
olduğunu “eşin, bu malın gelir getirmesi için emek harcayacağı, o buna 
emek ve zaman sarf ederken, diğer eşin de eve ya da edinilmiş mala emek 
harcayacağı” ifadesi ile açıklamaktadır.26

Katılma rejiminin ilkelerinden birisi de yasal mal rejimini değiştirme 
ilkesidir. Bu kapsamda TMK m. 221 hükmüne göre edinilmiş malların 
kapsamı daraltılabilir. 

TMK m. 221/2 “ Eşler, mal rejimi sözleşmesi ile kişisel malların ge-
lirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını da kararlaştırabilirler.” 

hükmü ile kişisel malların gelirlerine ilişkin daraltma olanağı getiril-
miştir.

e- Edinilmiş Malların Yerine Geçen Değerler (TMK 219/2 b.5)

TMK m. 219/2 b.5 hükmüne göre edinilmiş malların yerine geçen de-
ğerler edinilmiş mallardan sayılacaktır. 

Başka bir anlatımla ikame ilkesi gereği edinilmiş malların yerine ika-
me edilen değerler de edinilmiş mallardan sayılacaktır.27 Yerine geçmenin 
hukuki sebebinin ne olduğu önemli değildir. Eşlerden birinin tasarrufu 
sonucu olabileceği gibi üçüncü bir kişinin fiili sonucunda veya doğal se-
beplerle de gerçekleşebilir.

Edinilmiş mal bir bedel karşılığında elden çıkarılmış ancak bu bedel 
ile yeni bir şey alınmamış ise bu bedel edinilmiş mal sayılacaktır.

23 Y2HD, 27.01.2009, 15741- 761
24 Ayfer YILMAZ, Tutanaklarla Türk Medeni Kanunu, s. 751-752
25 Hikmet Sami TÜRK, Tutanaklarla Türk Medeni Kanunu, s, 672,673.
26 KILIÇOĞLU, s. 22.
27 ZEYTİN, s.86
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“…Ayrıca alınan emekli ikramiyesi edinilmiş mallardandır. Dava 
konusu araçta edinilmiş malla alınmıştır. Mahkemece; kocaya sosyal 
yardım kurumunca uygulanan usule göre ömür boyunca irat bağlan-
mış olsaydı, mal rejiminin sona erdiği tarihte bundan sonraki döneme 
ait iradın peşin sermayeye çevrilmiş değerinin hesaplanması, aracın 
ise edinilmiş mallardan kabul edilmesi, tasfiye hesabının bu esaslar 
çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir…” 28

f- Diğerleri

Açıkladığımız üzere TMK m. 219/2 kapsamında yapılan sayım sınırla-
yıcı bir sayım olmayıp örnekleyici bir sayımdır. Nitekim TMK m. 219/2’ de 
kullanılan ‘ özellikle’ ifadesi de bunun kanıtıdır. 

Kural olarak yasal mal rejiminin devamı süresince bir karşılık öde-
mek suretiyle elde edilen tüm malvarlığı değerleri edinilmiş mallardan 
sayıldığına göre karşılığı verilen ve kişisel mal kabul edilmeyen her değer 
edinilmiş mal sayılır. 

Yasal mal rejiminde edinilmiş malın hatırı kişisel maldan fazladır. Ka-
tılma rejiminde türü belirlenemeyen mala edinilmiş mal karinesi uygula-
nır. TMK m.222/2’ ye göre eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen 
mallar, onların paylı mülkiyetinde sayılır. TMK m.222/3 hükmüne göre 
ise bir eşin bütün malları, aksi kanıtlanıncaya kadar edinilmiş mal kabul 
edilir.29

“…Taraflar 02.11.1997 tarihinde evlenmişler, 16.06.2005 tarihinde 
açılan dava da Bursa Üçüncü Aile Mahkemesi’’nin 07.03.2006 tarihin-
de kesinleşen hükmüyle boşanmışlardır. Dava konusu yapılan 4 nolu 
bağımsız bölüm edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğu dö-
nemde davalı tarafından satın alınmıştır. Taraflar TMK’’nın 6 ve 222. 
maddeleri gereğince iddiasını kanıtlamakla yükümlüdürler. TMK’’nın 
222/son fıkrası uyarınca, bir eşin bütün malları, aksi ispat edilinceye 
kadar edinilmiş mal kabul edilir. Her iki taraf da; 4 nolu bağımsız bö-
lümü kendi kişisel mallarıyla aldıklarını kanıtlamadıklarına göre edi-
nilmiş mal sayılır…”30

Ahlaki olduğu için ve karşılık ödemek suretiyle elde edilen malvarlığı 
değerinden söz edilemeyeceği için eşe ödenen nafakalar kişisel mal sayıl-

28 Y2HD E: 2006/928 K: 2007/2515- 22.02.2007
29 GENÇCAN, s.223

30 Y8HD E:2010/953 K: 2010/2148-27.04.2010
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malıdır.31 ACAR, nafakayı edinilmiş mal kabul ederken32 DURAL/ÖĞÜZ/
GÜMÜŞ ise tasarruf edildiği oranda edinilmiş mal saymaktadır.33

E- Mal Rejimi Sözleşmesi

Türk Medeni Kanunu m 203;

“Mal rejimi sözleşmesi, evlenmeden önce veya sonra yapılabilir. Ta-
raflar, istedikleri mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde se-
çebilir, kaldırabilir veya değiştirebilirler.”

Mal rejimi sözleşmeleri, eşlerin yasada yer alan rejimlerden birini ya 
tamamen ya da yasanın izin verdiği değişikliklerle seçebilecekleri ve yine 
yasa gereği belirli şekle bağlı tutulmuş bir aile hukuku sözleşmesidir.

Maddenin birinci cümlesi gereğince, taraflar (eşler ve nişanlılar), ev-
lenmeden önce veya sonra istedikleri bir zamanda mal rejimi sözleşmesi 
yapabilirler.

Eşlerin seçebilecekleri mal rejimleri tipleri kanunda sınırlı sayıda (nu-
merus clausus) mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı, mal ortaklığı olarak 
düzenlenmiştir. Ancak eşler arasında geçerli olan bir sözleşmesel rejim 
varsa, eşler daha sonra bu rejimden dönerek edinilmiş mallara katılma 
rejimini de seçebilirler.34 

a- Mal Rejimi Sözleşmesi’ nin Özellikleri

Mal rejimi sözleşmesi kanunda yer alan emredici düzenlemelerle çatış-
mayacak şekilde süreye bağlı olarak yapılabileceği gibi şarta bağlı olarak 
da yapılabilir.35 O halde mal rejimi sözleşmesi kanunda yer alan emredici 
düzenlemelerle çatışmayacak şekilde ileriye etkili şekilde süreye bağlı ola-
rak yapılabileceği gibi geciktirici şarta bağlı olarak da yapılabilir.36 Buna 
karşılık ACAR mal rejimi sözleşmesi bozucu şarta bağlanamaz görüşün-
dedir.37 Öğretide mal rejimi sözleşmesinin şarta bağlanamayacağı yönün-
de görüşler de vardır.38

GENÇCAN’ ın düşüncesine göre mal rejimi sözleşmesi şarta bağlanabi-
leceği gibi vadeye de bağlanabilir.39 

31 ZEYTİN, s.116
32 ACAR, s.64
33 DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 331
34 ŞIPKA, Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamalara İlişkin Sorunlar, s.16
35 DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 301
36 DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 303, ACAR- Mal Rejimi, s.191, ZEYTİN, s. 42, 43
37 ACAR- Mal Rejimi, s.191
38 ÖZTAN, s.235, KILIÇOĞLU, s. 302.
39 GENÇCAN, s.94
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Mal rejimi sözleşmesi muvazaalı ise BK m. 18 gereğince batıl sayıla-
caktır.40

Eşler mal rejimi sözleşmesi ile kanunda belirlenen diğer rejimlerden 
birini kademeli olarak da kabul edebilir. Örneklemek gerekirse, bir yıl 
süre ile mal ayrılığı rejimi daha sonra mal ortaklığı rejiminin uygulanması 
kararlaştırılabilir.41

b- Geçmişe Etkili Mal Rejimi Sözleşmesi

Medeni Kanunun 203. Maddesinin ikinci cümlesinden çıkan bir baş-
ka yorum da mal rejimi sözleşmelerinin, sözleşmenin kurulduğu (ya da 
geciktirici şartın gerçekleştiği) tarihten, yeni evlenecekler için ise evlilik 
tarihinden sonra etkili olacağıdır.42 Başka bir deyimle, eşler mal rejimi 
sözleşmesinin başlangıcını sözleşmeden önceye etkili kılamazlar.43Zira 
madde metninde geçen “taraflar istedikleri mal rejimini ancak ka-
nunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebi-
lirler” şeklindeki düzenlemeden ve Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü 
ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’ un madde 10/1’ de yer alan ifadesin-
den bu sonuca varılmak gerekir. 44

Zira, Yürürrlük Kanunu m. 10/1 ve 3 gereği, eşlere tanına 1 yıllık süre 
içinde (1 Ocak 2002 – 31 Aralık 2002) tarihleri arasında (4722 sayılı Ka-
nunun 10. maddesinin, birinci fıkrası; “Türk Medeni Kanununun yü-
rürlüğe girdiği tarihten önce evlenmiş olan eşler arasında bu tarihe 
kadar tabi oldukları mal rejimi devam eder. Eşler Kanunun yürür-
lüğe girdiği tarihten başlayarak bir yıl içinde başka bir mal reji-
mi seçmedikleri takdirde, bu tarihten itibaren geçerli olmak üzere 
yasal mal rejimini seçmiş sayılırlar.” Böyle bir geçmişe etkili sözleşme 
yapılmamışsa, bu süre geçtikten sonra artık eşler evliliklerinin başından 
itibaren geçerli olacak şekilde bir mal rejimi sözleşmesi yapamazlar.45 
Mal rejimi sözleşmelerinin ancak ileriye yürürlü olarak kurulabileceği yö-
nündeki –yorum gereğince- bu kural, emredici niteliktedir ve yukarıda da 
belirttiğimiz gibi, hukuki işlem güvenliği için getirilmiştir. 

Boşanma vaya iptal davasının TMK yürürlük tarihinden sonra açıl-

40 DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 302 
41  GENÇCAN, s. 95 
42 ACAR, 2. Bası, s. 19, Karş. SARI, s. 38 vd
43 ŞIPKA,s.22 aksi fikirde GÜMÜŞ; s. 225 vd.
44 ZEYTİN, 2. Bası, s.43, N.61, ACAR, 2.bası, s.19. eleştirisi GENÇCAN, Mal Rejimleri, 

2010, s.95-96, d.n.119; SARI, s.39
45 ŞIPKA,s.23; KILIÇOĞLU, 2. Bası, s. 280-281; ACAR, s. 18-19; SARI, s. 39-40; ZEYTİN, 

s.37 ve 77; KIRCA/KIRCA, s.549, dn.12; GENÇCAN, Mal Rejimleri, 2010, s.95-96
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ması halinde, eşler TMKYürHK 10/1’ e göre öngörülen seçimlik hakla-
rını kullanmadılar ise aralarında her halde TMK yürürlük tarihinden 
itibaren edinilmiş mallara katılma rejimi yasal rejim olarak geçerli ola-
caktır.
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KOLLEKTİF VE KOMAnDİT ŞİRKETLERDE; 
“ŞİRKET” TEn VE/VEYA “ŞİRKET 

ORTAğI”nDAn ALACAKLI OLAn ÜÇÜnCÜ 
KİŞİLERİn “ŞİRKET”İ VE/VEYA “ŞİRKET 
ORTAğI”nI TAKİP HAKKInIn KAPSAMI

 Av. Talih UYAR1*

Uygulamada taşıdığı önem nedeniyle, tüm ticaret şirketlerinde (kol-
lektif, komandit, anonim, limited) ile kooperatif şirketlerde)1 ve âdi şir-
ketlerde; gerek «şirket»ten, gerekse «ortak»lardan alacaklı olan üçüncü 
kişilerin; «şirket»i ve «ortağı» neşekilde takip edebileceklerini, «şirket» ve 
«ortağın» nelerini haczedebileceklerini–İcra ve İflâs Kanununda bu konu-
yu doğrudan doğruya düzenleyen başka bir hüküm bulunmaması nede-
niyle– burada, ayrıntılı biçimde –İİK. mad. 88, 89 ve 94 hükümlerinin 
ışığı altında– incelemeyi yararlı görüyoruz.2

§ aa) KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE:

«Ticari bir işletmeyi bir ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla, 
gerçek kişiler arasında3 kurulan ve ortaklarından hiç birinin sorumlulu-

1 İzmir Barosu Avukatlarından. (9 Eylül Üni Huk. Fak. E. Öğr. Görv.)

 2004 yılında çıkarılan 5146 sayılı Kanun ile Kooperatifler Kanununda yapılan 
değişiklikle «kooperatifin, şirket olduğu» açıkça belirtilmiştir (Kooperatifler Kanunu, 
mad. 1). TTK.’nun 124/(1). maddesinde «Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, 
anonim, limited ve kooperatif şirketlerden ibarettir» denilmiştir (Bknz: TTK. mad. 1’in 
Gerekçesi).

2 UYAR, T. Ticaret Şirketleri ile Kooperatiflerde ve Âdi Şirketlerde, Şirketten ve Ortak-
tan Alacaklı Olan Üçüncü Şahısların, Şirket ve Ortağı Takip Hakkının Kapsamı (ABD. 
1978/5, s: 774 vd.) – UYAR, T. Kollektif ve Komandit Şirketlerde, Şirketten ve Ortak-
tan Alacaklı Olan Üçüncü Şahısların Şirket ve Ortağı Takip Hakkının Kapsamı (İBD. 
1979/1-2-3, s: 74 vd.) – UYAR, T. Anonim ve Limited Şirketlerde, Şirketten ve Ortaktan 
Alacaklı Olan ve Üçüncü Şahısların, Şirket ve Ortağı Takip Hakkının Kapsamı (Yasa 
D. 1979/3, s: 358 vd.) – UYAR, T. Kooperatiflerde ve Âdi Şirketlerde, Alacaklı Üçüncü 
Şahısların, Kooperatif, Âdi Şriket ve Ortağı Takip Hakkının Kapsamı (Yasa D. 1980/8, 
s: 1085 vd.) – UYAR, T. Kollektif Şirketlerde Şirket Hissesinin Haczi (Çözüm D. 1985/
Mayıs, s: 74 vd.) – UYAR, T. Komandit Şirketlerde Şirket Hissesinin Haczi (Çözüm D. 
1985/Haziran, s: 81 vd.) – UYAR, T. Anonim Şirket Hissesinin Haczi (Çözüm D. 1985/
Temmuz, s: 54 vd.) – UYAR, T. Limited Şirketlerde Şirket Hissesinin Haczi (Çözüm D. 
1985/Ağustos, s: 76 vd.) – UYAR, T. Kooperatiflerde Şirket Hissesinin Haczi Çözüm D. 
1985/Eylül, s: 48 vd.) – UYAR, T. Âdi Şirketlerde Şirket Hissesinin Haczi (Çözüm D. 
1985/Ekim, s: 48 vd.) – UYAR, T. İcra Hukukunda Haciz, 1990, s: 393-467.

3 Bu şirket «sınırsız ve müteselsil sorumluluk» sebebiyle daha çok aile fertleri veya yakın 
akrabalar arasında kurulmaktadır (PULAŞLI, H. Şirketler Hukuku Şerhi, 2015, s: 356, 
dipn. 193)
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ğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış bir şirket» (TTK. mad. 
211) olan kollektif şirketlerde:

I- Ortakların kişisel alacaklarının ortağı takip hakkı: Kollektif şirket 
ortağından alacaklı olan üçüncü kişiler daha teknik bir deyimle, «kollektif 
ortağın kişisel alacaklıları» borçlu ortağın:

a) Gerek şirket dışındaki mallarına (TTK. mad. 133/(24)

b) Gerekçe, şirketteki hak ve alacaklarına (TTK. mad. 133/(1)(2)(3), 
228, 249(1) 

başvurabilir.

Ortakların, «kişisel alacaklıları» tarafından takip şekli ya genel haciz 
yolu ile (İİK. mad. 24-144) veya –borçlu ortak iflâsa tâbi kişilerdense (İİK. 
mad. 43-155)– iflâs yolu ile (İİK. 154-256) olur. Eğer, alacaklının alacağı 
«rehin ile» temin edilmişse, takip şekli rehnin paraya çevrilmesi yolu ile 
(İİK. mad. 145-153) olur.

İflâsyolu ile takipte, «borçlunun –haczi mümkün– tüm mal, hak ve ala-
caklarının» bütün alacaklıları arasında paylaşılması amacı güdüldüğün-
den, bu yol, «genel haciz yolu»na nazaran alacaklılar için hem daha fazla 
zaman kaybına ve hem de daha fazla masrafa (İİK. mad. 160) neden oldu-
ğu ve sonuçta, alacağın tamamını alamama riskini taşıdığı için, alacaklılar 
için öncelik tanınan bir takip şekli değildir. Fakat uygulamada, sırf ‘borç-
luyu iflâs ettirmiş olmak’ ve böylece onun ‘iflâstan kurtulmak için takip 
konusu borcu hemen ödeyeceği’ düşüncesi ile de bu yola başvurulduğu 
görülmektedir.

Kollektif şirket ortağını «iflâs yolu» ile takip edemeyen ya da etmek is-
temeyen alacaklılar ile alacağı temin eden rehni paraya çevirtmiş olması-
na rağmen, alacağını tamamen rehinden karşılayamamış –ve icra memur-
luğundan İİK. mad. 150 f gereğince «muvakkat rehin açığı belgesi», İİK. 
mad. 152 gereğince «kesin rehin açığı belgesi» almış– olan alacaklılar ge 
nel haciz yoluna başvuracaklardır.

Ortakların kişisel alacaklılarının bu durumda, ellerindeki alacaklarını 
belirten belgenin niteliğine göre, borçlu ortağa, Örnek; 4-5 (İCRA EMRİ) 
ya da Örnek; 7 ve 10 (ÖDEME EMRİ) gönderip, takibi kesinleştirdikten 
sonra:

aa- Öncelikle, borçlu ortağın ortaklık (şirket) dışındaki mal ve hak-
larının haczini istemeleri uygun olur. «Uygun olur» diyoruz, çünkü, hu-
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kuken –kural olarak– alacaklıların ö n c e bu yola başvurma zorunluluğu 
yoktur. Gerçekten, TTK. mad. 133/(4)’de bu husus açıkça belirtilmiştir. 
Ancak, hemen belirtelim ki, –aşağıda inceleyeceğimiz– «Bir ortağın kişisel 
alacaklısı, borçlunun kişisel mallarından ve 133’üncü madde gereğin-
ce şirketteki kâr payından alacağını alamazsa, tasfiye sonunda borçlu 
ortağa düşecek paya haciz koydurmaya ..... yetkilidir» şeklindeki TTK. 
mad. 249/(1) hükmü gereğince, ortağın «sermaye ve tasfiye bakiyesi»nin 
haczi için, önce ortağın kişisel mallarına başvurulmuş olması gerekir.

Alacaklıların önce, borçlu ortağın kişisel mal ve haklarına başvurma-
ları, kendilerinin çıkarına daha uygun düşer. Böylece, daha kısa sürede, 
alacaklarını elde etmeleri mümkün olur.

bb- Borçlu ortağın ortaklık hissesi dışında kişisel malvarlığı yoksa ya 
da kişisel malvarlığına başvurulmuş olmasına rağmen alacak karşılanma-
mışsa, alacaklı, borçlu ortağın Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince, 
ortaklıktaki « mâlihakları» na başvurabilir.

aaa) Ortağın kâr hakkının haczi: Kollektif şirkette her ortağın en do-
ğal ve önemli hakkı «kâra katılmak ya da kârdan pay almak» olduğun-
dan (TTK.mad. 228),4 borçlu ortağın kişisel alacaklıları, bu ortağa ödene-
cek kâr payının haczini isteyebilirler.5

Kâr, belirli bir devrede –ki bu devre, TTK. mad. 66/(2) gereğince, oniki 
aydan çok olamaz- şirket malvarlığının değer itibariyle artan kısmını teş-
kil eder.6 Kârın tesbiti ancak, TTK. mad. 227/(1) uyarınca hazırlanacak 
finansal tablolara göre mümkün olur. Bu görev de, şirket yöneticilerine 
düşer (TTK. mad. 227/(1)7

4 KARAHAN, S. / ÇELİKTAŞ, İ. Şirketler Hukuku, 2015, s: 271 vd. – ŞENER, O.H. 
Ortaklıklar Hukuku, 2012, s: 220 vd. – PULAŞLI, H. Şirketler Hukuku Şerhi, 2015, 
C: I, s: 372 vd. – BİLGİLİ, F. / DEMİRKAPI, E. Şirketler Hukuku, 2013, s: 157 vd. 
– ÇAMOĞLU / (Poray / Tekinalp) Ortaklıklar Hukuku, 2014, C: 1, s: 203 – GÜMAN, 
N. Elbirliği Mülkiyeti ile Kollektif ve Komandit Şirket Hisselerinin Haczi ve Paraya 
Çevrilmesi, 2010, s: 218 vd.

5 Bknz: 11. HD. 6.2.1979 T. 5906/497 – TD. 30.4.1970 T. 517/1788 – İİD. 7.3.1967 T. 
2204/2215 – TD. 22.10.1965 T. 5221/2981 – 5.4.1960 T. 3129/977 (www.e-uyar.com)

6  DOMANİÇ, H. Âdi, Kollektif ve Komandit Şirketler, 1988, s: 321 – DOMANİÇ, H. Türk 
Ticaret Kanunu Şerhi,1988, C: I, s: 591

7 Ayrıntılı bilgi için bknz: İMREGÜN, O. Kollektif, Komandit ve Sermayesi Paylara 
Bölünmüş Komandit Ortaklıklar, 1989, s: 60 vd. – İMREGÜN, O. Kara Ticaret Hukuku 
Dersleri, 1979,s: 183 vd. – TÜRKER, K. Türk Hukukunda Kollektif Şirket, s: 36 vd. 
– DOMANİÇ, H. Âdi, Kollektif ve Komandit Şirketler, s: 321 vd. – DOMANİÇ, H. Türk 
Ticaret Kanunu Şerhi, C: 1, s: 591 vd. – ARSLANLI, H. Kollektif ve Komandit Şirketler, 
1960, s: 210 vd. – İPEKÇİ, N. Şirketler Hukuku İlkeleri, 1986, s: 50 vd. – ÇAMOĞLU 
(Poroy/Tekinalp) Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, 8. Bası, 2000, s: 129 vd. – TEKİL, 
F. Şirketler Hukuku, 1974, C: 1, s: 39 vd. – ÇEVİK, O. Kollektif Şirketler, 1978, s: 364 
vd.- ÇAMOĞLU / (Poroy/Tekizalp) age. C:1, s: 203
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Kollektif şirketlerde, «kârın dağıtım şekli ve oranı» ‘şirket sözleşmesi-
ne’ göre yapılır. Şirket sözleşmesinde bu konuda hüküm yoksa, ortaklar 
alacakları bir kararla, kâr dağıtım şeklini içlerinden birine ya da üçüncü 
bir kişiye bırakabilirler (TTK. mad. 227/(1).

Bütün ticaret şirketlerinin genelhükmü niteliğindeki TTK. mad. 133/
(1)’de açıkça, ortağın kişisel alacaklılarının haklarını «şirketin bilânçosu 
gereğince o ortağa düşen kâr payından» alabilecekleri, henüz bilânço 
düzenlenmemişse, alacaklının «bilânçonun düzenlenmesi sonucunda 
borçlu ortağa düşecek kâr payı üzerine haciz koydurabileceği» belirtil-
miştir. Kollektif şirketler hakkında TTK. mad. 249/(1)’de, ortağın kişisel 
alacaklısının «TTK.’nun 133. maddesi gereğince borçlunun şirketteki 
kâr payından alacağını alabileceği» belirtilmiştir.8

Borçlu ortağın kişisel alacaklısı, maddi hukuk bakımından sahip ol-
duğu bu «borçlu ortağın kâr payına başvurma hakkı»nı, takip hukukunda 
nasıl kullanacaktır?

İİK. mad. 89’da, «borçlunun üçüncü kişideki –kıymetli evraka bağ-
lanmamış olan– alacak ve sair talep haklarının haczi» konusu düzen-
lenmiş olduğundan ortağın kişisel alacaklısının, borçlu ortağa «bilânço 
gereğince düşecek kâr payı»nı İİK. mad. 89’a göre, Kollektif Şirkete «bi-
rinci haciz ihbarnamesi» göndermek suretiyle haciz ettirmesi gerekir.9

I- Borçlu ortağın kâr payına haciz konulduğu sırada, yıl sonu geçmiş 
olması sebebiyle, bilânço düzenlenmemiş bile olsa, ortağın kâr payı alaca-
ğı doğmuşsa, takip hukuku yönünden, hiçbir sorun doğmaz. Kapanan yıl 
sonu itibariyle düzenlenecek olan bilânçoya göre, borçlu ortağa düşecek 
olan kâr payına haciz konularak, kâr payı borçlu ortağa değil, icra daire-
sine yatırılır.

II- Borçlu ortağın kâr payına haciz konulduğu –birinci haciz ihbarna-
mesinin şirkete gönderildiği– sırada, henüz yıl sonu kapanmadığı için or-
tağın kâr payı belirlenmişse, bu gerçekleşmesi muhtemel alacak üzerine 
haciz konulabilir mi? Hukukumuzda bunu açıkça düzenleyen bir hüküm 
yoktur. Bu konuda yine, İİK. mad. 89 hükmünden yararlanmak ve bu 
hükmü olumlu biçimde ve «müstakbel hak ve alacak haczi» olarak yo-
rumlamak gerekir. Yüksek mahkeme10 de bir kararında «....bir koopera-

8 Bknz: TD. 30.4.1970 T. 2517/1788; İİD. 7.3.1967 T. 2204/2215 (www.e-uyar.com)
9 MUŞUL, T. İcra ve İflâs Hukuku, 2013, C: 1, s: 557 – YAVAŞ, M. Borçlunun Üçüncü 

Kişilerdeki Mal, Hak ve Alacaklarının Haczi, 2005, s: 162 – İYİLİKLİ, A.C. Haciz 
İhbarnameleri, 2012, s: 195 – GÜMAN, N. age. s: 231 vd., 234 vd.

10 Bknz: İİD. 27.2.1967 T. 1756/1961
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tif ortağının sene sonu bilânçosuna göre tahakkuk edecek kâr payının 
haciz edilebileceğini» isabetli bir şekilde belirtmiştir...

III- Bu konuda, son olarak, doktrinde tartışma konusu olan şu husu-
sa da değinelim: Acaba, birinci haciz ihbarnamesinde, borçlu ortağın doğ-
muş olan ve üzerine haciz konulmak istenen «kâr payı» miktar olarak 
belirtilmeli midir? Daha açık bir deyişle, haciz ihbarnamesinde, varlığı 
ileri sürülen alacak miktarı –takip konusu alacaktan ayrı olarak– belirtil-
meli midir? Doktrinde bazı yazarlar11 buna «olumlu» cevap vermelerine 
rağmen uygulama12 ve baskın görüş13 «buna gerek ve çok kez de esasen 
imkân olmadığı» şeklindedir.

bbb) Ortağın faiz ve masraf alacağının haczi: Kural olarak, kollektif 
şirketlerde, ortaklara, şirkete koydukları sermaye karşılığında faiz veril-
mez. Ancak, şirket sözleşmesinde, ‘sermayeye faiz verilmesi’ öngörülmüş 
olabilir (TTK. mad. 132).14 Eğer, borçlu ortağın kollektif şirketinin söz-
leşmesinde, ‘ortağa koyduğu sermaye için f a i z verileceği’ öngörülmüşse, 
ortağın kişisel alacaklısı –kâr olsun olmasın– bu faiz alacağının haczini 
–İİK. mad. 89’a göre–15 isteyebilir.

Borçlu ortak, eğer şirket işleri için ödünç para vermiş ya da masraf 
yapmışsa, bunlar için de faiz isteme hakkı doğduğundan (TTK. mad. 228/
(1)), ortağın kişisel alacaklısı hem bu ödünç para ve masrafların ve hem 
de bunların faizlerinin haczini isteyebilir.16

Ortaklar, şirket için yaptıkları masrafları şirketten talep edebilirler. 
Masrafı yapan yönetici ortaksa, bunu TBK. mad. 627 gereğince, yönetici 
değilse «vekaletsiz iş görme» hükümleri uyarınca TBK. mad. 526 vd. göre 
geri isteyebilir.17

Ortağın kişisel alacaklıları, borçlu ortağın ortaklıktan olan bu alacağı-
na, ortaklığa –İİK. mad. 89’a göre– «haciz ihbarnamesi» göndererek haciz 
koyabilirler.18

11 POSTACIOĞLU, İ. İcra Hukuku Esasları,1982, s: 452, 456 – ÜSTÜNDAĞ, S. İcra Hu-
kukunun Esasları, 2004, s: 197 – YÜKSEL, A.S. Bankacılık Hukuku ve İşletmesi, 1986, 
s: 80

12 Bknz: HGK. 24.12.1969 T. E: İc. İf. 492,ş K: 1049
13 ARSLAN, R. Borçlunun Üçüncü Kişilerde Bulunan Mal ve Alacaklarının Haczi (Recai 

Seçkin’e Armağan, 1974, s: 98)
14 KARAHAN, S. / ÇELİKTAŞ, İ. age. s: 275 – ARSLANLI, H. age. s: 224 vd. – ÇAMOĞLU 

(Poroy/Tekinalp) age. C: I, s: 205 – DOMANİÇ, H. Âdi Kollektif ve Komandit Şirketler, s: 
323 – DOMANİÇ, H. Türk Ticaret Kanunu Şerhi, C: 1, s: 593

15 YAVAŞ, M. age. s: 162 – İYİLİKLİ, A.C. age. s: 195 – GÜMAN, N. age. s: 223
16 Bknz: 11. HD. 6.2.1979 T. 5906/467 
17 ÇAMOĞLU/Poray/Tekinalp age. C: I, s: 205
18 YAVUŞ, M. age. s: 162 – İYİLİKLİ, A.C. age. s: 195
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ccc) Ortağın ücret alacağının haczi: Kural olarak, kollektif şirket-
lerde ortaklara, çalışma ve emeklerine karşılık ü c r e t verilmez. Ancak, 
şirket sözleşmesinde bunun tersi öngörülebilir (TTK. mad. 132).19

Eğer, borçlu ortağa, şirket sözleşmesi gereğince ücret verilmesi öngö-
rülmüşse, ortağın kişisel alacaklısı bu ücret alacağını, İİK. mad. 83, 355 
ve 356 uyarınca haciz ettirebilir.20

ddd) Ortağın şirketteki sermaye ve tasfiye bakiyesinin haczi: Her 
ortağını şirkette bir s e r m a y e’si vardır. Bu sermaye, para, menkul ve 
gayrimenkul, kişisel emek vs. olabilir (TTK. mad. 127). Ortaklara, şirkete 
koydukları bu sermayeler ancak, şirketin sona ermesi halinde iade edilir. 
Şirket sona erince, önce «şirket borçları» ödenir. Geriye bir şey artmazsa, 
yani şirketin malvarlığı kendi borç ve taahhütlerini karşılamaya yetmezse, 
ortaklara «sermaye payları» iade edilmediği gibi, ortaklardan, «şirketin 
ödenmemiş olan borç ve taahhütlerinin karşılanması için ek ödemelerde 
bulunmaları» istenebilir (TTK. mad. 298). Bu durumda, şirkette « zarar» 
var demektir.

Eğer, şirketin malvarlığı kendi borç ve taahhütlerini karşılamaya yeti-
yorsa, ortaklara, bu borç ve taahhütler karşılandıktan sonra, şirkete koy-
dukları «sermayeler» iade edilir.21

Ortaklara sermayeleri, aksine sözleşme ya da ortaklar kararı olma-
dıkça «para» olarak iade edilir (TTK. mad. 300). Bir malın intifaı veya 
kullanma hakkı sermaye olarak konulmuşsa, ortağa, koyduğu mal geri 
verilir. Fakat, kullanma karşılığı veya intifa bedeli olarak bir ödeme yapıl-
maz. Fakat, bunun aksi yani «kullanma karşılığı olarak belirli bir paranın 
verileceği» kararlaştırılabilir.22

Örnek: Nakliyecilik yapan «A ve Ortakları Kollektif Şirketinde» A, 
kamyonunun kullanılmasını, B ve C 250.000’er lira nakit ve şoför D de 
emeğini sermaye olarak koymuştur. Sözleşmede tasfiye payı ve kâr ko-
nusunda hüküm yoktur. Ortaklığın, safi kârı 900.000 TL’dir. Tasfiyede 
bu meblağdan önce B ve C koydukları 250.000’er TL’nı alırlar. Sözleş-

19 ARSLANLI, H. age. s: 223 vd. – ÇAMOĞLU (Poroy/Tekinalp) age. C: 1, s: 205 – DOMANİÇ, 
H. Âdi, Kollektif ve Komandit Şirketler, s: 323 – DOMANİÇ, H. Türk Ticaret Kanunu 
Şerhi, C: I, s: 593.

20 MUŞUL, T. age. C: 1, s: 557 – YAVAŞ, M. age. s: 162 – İYİLİKLİ, A.C. age. s: 195 – 
GÜMAN, N. age. s: 229

21 Ayrıntılı bilgi için bknz: ARSLANLI, H. age. s: 202 vd. – ÇAMOĞLU (Poroy/Tekinalp) 
age. C: I, s: 203 vd. – TEKİL, F. age. s: 100 vd. – ÇEVİK, O. age. s: 369 vd. – İMREGÜN, 
O. age. s: 62 vd. – TÜRKER, K. age. s: 44 vd. – DOMANİÇ, H. Âdi, Kollektif ve Komandit 
Şirketler, s: 324 – DOMANİÇ, H. Türk Ticaret Kanunu Şerhi, C: 1, s: 740 – GÜMAN, M. 
age. s: 223 vd., 236 vd.

22 ÇAMOĞLU, (Poroy/Tekinalp) age. C: 1, s: 204 vd. – ARSLANLI, H. age. s: 204 vd. 
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mede, A’nın kamyonunun kullanma karşılığı olarak bir bedel alacağı ka-
rarlaştırılmadığına göre, A’ya bir ödeme yapılmaz. Emeğini koyan D de 
aksine bir hüküm olmadıkça «sermayenin iadesi olarak» birşey alamaz. 
Kalan 400.000 TL kârdır: Kârın bölüşülmesi konusunda hüküm bulun-
madığı için, eşit olarak 100.000’er TL bölüşülür.23

Kollektif şirketlerde, ortakların –buraya kadar ticaret hukuku kuralla-
rına göre açıkladığımız– «sermaye hakları» kişisel alacaklıları tarafından 
haczedilebilir. Yukarıdaki örnekte, ortaklardan A’nın kişisel alacaklısı, 
A’nın şirketteki kamyonuna, B ve C’nin kişisel alacaklıları da, bunlara 
iade edilecek olan 25.000’er lira nakit sermayeyi haciz ettirebilirler. D’nin 
kişisel alacaklısı ise, bu safhada –yani sermayenin iadesi safhasında– 
D’ye, sözleşme gereğince emeği karşılığında bir şey ödenmesi öngörülme-
diği için D’nin bir şeyine haciz koyduramaz.

Yukarıdaki örnek’te, sona eren şirkette, artan 900.000 TL’den, ortak 
B ve C’ye sermayeleri iade edildikten sonra kalan 400.000 TL kârdır. Söz-
leşmede aksi kararlaştırılmamış olduğu için, bu kâr dört ortak arasında 
eşit olarak «tasfiye bakiyesi» adı altında paylaştırılacağından24 ortak A, 
B, C ve D’nin kişisel alacaklıları bu ortaklara, tasfiye sonunda ödenecek 
olan 100.000’er lira «tasfiye bakiyesi»ne haciz koydurabilirler.

Ortağın kişisel alacaklısının, ortağın –yukarıda açıklanan– sermaye ve 
tasfiye pay ı’na haciz koydurabilmesi için, TTK. mad. 249 gereğince, ö n 
c e ortağın «kişisel mallarına» ve ortağın «şirketteki kâr payına, faiz ve 
masraf alacağına ve ücret alacağına» başvurmuş ve bunlardan alacağını 
alamamış olması gerekir.25 26

Burada, şu hususu da önemi nedeniyle ayrıca belirtelim ki, TTK. mad. 
249/(1)’de; «ortağın kişisel alacaklısının, borçlunun kişisel mallarından 
ve kanunun 133. maddesi gereğince şirketteki kâr payından» alacağı-
nı alamamasından bahsetmiş, ortağın KÂR PAYI DIŞINDAKİ hak ve ala-
caklarının haczinden bahsetmemiştir. Halbuki, ortağın kâr payı dışında, 
şirketten alacağı ücret ve faiz ve masrafalacağı da haczedilebileceğinden, 
ancak alacaklının, bunların da haczine rağmen alacağını alamaması ha-

23 ÇAMOĞLU (Poroy/Tekinalp) age. C: 1, s: 204 vd.
24 ÇAMOĞLU (Poroy/Tekinalp) age. C: 1, s: 205 vd.,s: 110 – TEKİL, F. age. s: 100 vd. – 

DOMANİÇ, H. Âdi, Kollektif ve Komandit Şirketler, s: 324 – DOMANİÇ, H. Türk Ticaret 
Kanunu Şerhi, C: 1, s: 740

25 DOMANİÇ, H. Kıymetli Evraka Bağlı Hakların Haciz Kabiliyeti (BATIDER, 1970, C: V, 
S: 4, s: 753, dipn. 1) – DOMANİÇ, K. Kıymetli Evrak Hukuku ve Uygulaması, 1990,s: 
1034, dipn. 31 

26 Bknz: TD. 22.10.1965 T. 5225/2981
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linde, TTK. mad. 249 gereğince, borçlu ortağın «sermaye ve tasfiye pa-
yı»na haciz koydurabilmesi gerekir. Şayet bu hacizler, alacağın tamamen 
ödenmesini temin edememişse, alacaklı ancak o zaman, TTK. mad. 249 
gereğince, «tasfiye sonunda borçlu ortağa düşecek paya haciz koydurma-
ya ve altı ay önce haber vermek (ihbar etmek) ve hesap yılı sonu için 
hüküm ifade etmek koşuluyla, şirketin feshini –mahkemeden– istemeye» 
yetkili olur.

TTK.’nun belirtilen 249. maddesi, yasa yapıcı tarafından yalnızca, or-
taklardan alacaklı olan kişisel alacaklıları korumak amacı ile kabul edil-
miş bir hükümdür. Bu hüküm gereğince, ortağın kişisel alacaklısının, 
ortağın şirketteki sermayesine haciz koydurmak suretiyle şirketin feshini 
isteyebilmesi için;

1- Alacaklının borçlu ortak hakkındaki takibinin kesinleşmiş olması 
ve alacaklıya borçlunun mallarının haczini isteme yetkisinin gelmiş ol-
ması gerekir. Bu nedenle, ihtiyati haciz yoluyla, borçlu ortağın sermaye 
alacağı haczedilip, bilâhare de şirketin feshi istenemez.

2- Alacaklının, borçlu ortağın şirketteki sermayesinin haczini isteyebil-
mesi için, daha önce, ortağın şirket hissesi dışındaki kişisel mallarından 
ve ortağın şirketteki «kâr payı»ndan, «ücret alacağından», «faiz ve masraf 
alacağından» alacağını tamamen tahsil edememiş olması gerekir.

3- Ve son olarak, bir ortağın kişisel borcundan dolayı şirketteki hisse-
sine haciz konulup, şirketin feshinin istenebilmesi için, alacaklının haciz 
ve tasfiye ihbarını en az altı ay öncesinden yapması ve tasfiyenin bir hesap 
devresi sonuna rastlatılması gerekir.27 Bir hesap devresi sonuna da rast-
lasa, altı aydan daha az bir ihbar müddeti yeterli olmadığı gibi, bir hesap 
devresi sonuna rastlamayan bir ihbar müddeti de, ancak gelecek ilk he-
sap devresi sonucu için hüküm ifade eder. Bu şartlardan birine aykırı 
olarak yapılan hisse haczi geçerli ise de, tasfiye ancak hacizden itibaren 
asgari altı ay sonraki ilk hesap gününde yapılır. Örneğin; takvim yılı son-
larında hesap gören bir kollektif şirkete, yılın birinci ayında yapılan haciz 
ve tasfiye ihbarı altı ay sonra, yılın yedinci ayında değil, hesap devresi 
sonu olan onikinci ayın geçmesinden sonra hüküm ifade eder. Haciz ve 
tasfiye ihbarının yılın yedinci ayında yapılması halinde ise, ihbardan itiba-
ren geçmesi gerekli altı ayın sonu, hesap devresi sonuna rastlamayıp, bu 
devreyi aşacağından, sonraki hesap devresi sonunda yani onyedi ay sonra 
hüküm ifade eder.

27 Bknz: TD. 30.4.1970 T. 2517/1788; İİD. 7.3.1967 T. 2204/2215; TD. 5.4.1960 T. 
3129/977
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Bu şartlara uygun haciz ve tasfiye talebi sonucunda, hacze sebep teş-
kil eden borç tamamen ödenmemiş ve ortaklar kendiliklerinden tasfiyeye 
karar vermemişlerse, üçüncü kişi–alacaklı, ticaret mahkemesine başvu-
rarak, «şirketin feshini ve borçlu ortağa düşecek sermaye ve tasfiye ba-
kiyesi hissesinden, alacağına yetecek kadarının kendisine verilmesini» 
isteyebilir.28

İcra dairelerinde, TTK. mad. 249’da yer alan ve yukarıda belirtilen 
hususları içeren –örnek: 1, 7, 10, 13 vb. gibi– bir «başka örnek» bulunma-
dığı için, zorunlu olarak, alacaklının TTK. mad. 249’a göre, borçlu ortağın 
şirketteki «sermaye ve tasfiye bakiyesinin haczi» talebi ile karşılaşan 
icra memurunun, borçlu ortağın şirketine, ortağın şirketteki «sermaye ve 
tasfiye bakiyesi»ne haciz konulduğunu, hem İİK. mad. 89’a göre «haciz 
ihbarnamesi» göndererek29 ve hem de TTK. mad. 249’dan bahsederek, 
bu madde uyarınca «borcun ödenmemesi halinde, alacaklının şirketin 
feshini isteyebileceği» hususunu belirten bir yazı ile durumu bildirmesi 
uygun olur.

II- Ortakların kişisel alacaklarının ş i r k e t i takip hakkı: Kollektif 
şirketlerde, ortakların kişisel alacaklıları, ortağın borcundan dolayı, şir-
keti takip hakkına sahip değildirler.30 Alacaklarını, ancak borçlu ortaktan 
–onun şirket dışındaki kişisel mallarından ve şirketteki hak ve alacakla-
rından– isteyebilirler.

Ortağın kişisel alacaklıları, üç şekilde, ortağın kişisel borcundan dola-
yı şirketi dolayısı ile tedirgin edebilirler:

A- Ortağın kişisel alacaklıları, ancak ortağın şirketteki «sermaye ve 
tasfiye payı»na haciz koydurup, alacaklarının ödenmemesi halinde, şirke-
tin feshini TTK. mad. 249 uyarınca istemek hakkına sahip olduklarından 
–bknz: yukarıda, ddd- dolaylı olarak, ortağın kişisel borcu için, şirkete de 
başvurabilirler. TTK. mad. 249/(2)’ye göre, mahkemece feshe karar veril-
meden önce şirket veya diğer ortaklar borcu öderlerse fesih davası düşer.

B- Ortağın kişisel alacaklıları, eğer borçlu ortak «iflâsa tâbi kişiler-
den31 ise», borçlu ortağı iflâs yolu ile takip ederek, ortağın iflâsını isteyebi-
lirler.32 Kollektif şirketler, şahıs şirketleri olduğu için, ortaklarının bir ya 

28 DOMANİÇ, H. Âdi, Kollektif ve Komandit Şirketler, s: 383
29  MUŞUL, T. age. C: 1, s: 557 – İYİLİKLİ, A.C. age. s: 196
30 Bknz: 12. HD. 15.2.1981 T. 963/1039
31 KURU, B. Türk Hukukunda İflâsa Tâbi Şahıslar, 2. Banka ve Ticaret Hukuku Haftası, 

1962, s: 585 vd.
32 KURU, B. Şahıs Şirketleri ve Ortaklarının İflâsı, 1963, s: 32 – GÜRDOĞAN, B. Kollektif 

Şirketin ve Ortaklarının İflâsı (AHFM. 1960, C: XVII, S: 1-4, s: 395, dipn. 15)
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da birkaçının iflâsı hem ortaklığın ticari durum ve itibarını sarsar hem de 
TTK. mad. 243/(1)-e gereğince, şirketin dağılmasına (infisahına) yol açar.

Gerçekten, TTK. mad. 243/(1)-e, «bir ortağın iflâsının, normal olarak 
kollektif şirketin de dağılması (infisahı) na neden olacağını» öngörmüş-
tür. Ortağın iflâsına rağmen, şirketin de dağılmaması ancak iki şekilde 
sağlanabilir:

aa) Diğer ortaklar, oybirliği ile ve şayet şirket sözleşmesinde açıklık 
varsa ekseriyetle alacakları bir kararla «müflis ortağın şirketten çıkarıl-
masına» karar verebilirler. Böylece; şirketin kendi aralarında devamını 
sağlamış olurlar. (TTK. mad. 254). Ancak, ortakların bu yolda karar ala-
bilmesi için, şirket sözleşmesinde, «ortaklardan birinin iflâsının mutla-
ka şirketin dağılmasına sebep olacağı» öngörülmemiş olmalıdır.

bb) Diğer ortaklar, müflis ortağın iflâs masasına kaydedilmiş alacak-
lıların rızasını temin ederlerse, iflâsı kaldırarak, ortaklığın dağılmasını 
önleyebilirler (İİK. mad. 219/II).

C- Müddeti dolan ve tasfiyeye girmesi beklenen bir kollektif şirketin 
müddeti, ortaklar tarafından uzatılmışsa (TTK. mad. 256), herhangi bir 
ortağın alacaklısı, bu uzatmaya itiraz ve şirketin tasfiyeye girmesini iste-
me hakkına sahiptir (TTK. mad. 248/(1).

Bu itiraz üzerine, diğer şirket ortakları:

a) Ya TTK. mad. 249/(2)’de olduğu gibi, ortağın kişisel alacaklısına 
alacağını öderler ve şirketin devamını temin ederler.

b) Veya, itiraza uyarak şirketi tasfiyeye sokarlar.

c) Yahut da, TTK. mad. 256/(1)’e göre, borçlu ortağı şirketten çıkar-
mak suretiyle kendi aralarında şirkete devam edebilirler.

Görüldüğü gibi, kollektif şirketlerde, ortağın kişisel alacaklısı, doğru-
dan doğruya, şirketi takip edememekteyse de, dolaylı olarak şirketin da-
ğılmasına yol açabilecek haklara sahip bulunmaktadır.

III- Şirket alacaklarının şirketi takip hakkı: Kollektif şirketten ala-
caklı olan üçüncü kişiler –kollektif şirket ayrı bir tüzel kişiliğe sahip oldu-
ğundan ve şirket adına yapılan işlemlerden doğan hak ve borçlar doğru-
dan doğruya tüzel kişiye ait olduğundan– birinci derecede şirket tüzel ki-
şisine, başka bir deyişle şirket malvarlığına başvurmak zorundadır (TTK. 
mad. 237/(1).

Kollektif şirket, tacir sıfatını taşıdığından, alacaklılar şirketi genel ha-
ciz yolu (İİK. mad. 24-144) veya iflâs yolu (İİK. mad. 154-256) ile takip 
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edebilirler. Eğer alacaklıların alacağı rehinle temin edilmişse, takip şekli 
«rehnin paraya çevrilmesi» (İİK. mad. 145-163) yolu ile olur.

a- Haciz yolu ile takip: Kollektif şirketin, şirket alacaklıları tarafından 
haciz yolu ile takibi özellik taşımaz. Şirket hakkındaki takibi kesinleşen 
ya da mahkemeden ihtiyati haciz kararı alan alacaklılar, şirketin mal-
varlığını oluşturan menkullere (şirketin bankalardaki mevduatına, şirket 
kasasındaki ve bankalardaki şirketin kıymetli senetlerine,33 nakitlerine, 
şirketin üçüncü şirketlerdeki hak ve alacaklarına, şirketin araçlarına, 
-parasal değer taşıdığı için- akıllı telefonlarına ve diğer eşyalarına) ve şir-
ket tüzel kişiliği adına kayıtlı taşınmazlara haciz koydurup, bunları para-
ya çevirtebilir.

b- İflâs yolu ile takip: Kollektif şirket, ortaklarından ayrı olarak iflâsa 
tâbi olduğundan, şirket alacaklıları, şirketi iflâs yolu ile takip edebilirler. 
Bu da üç şekilde olur:

1- Âdi iflâs yolu ile takip (İİK. mad. 155-166): Şirket alacaklıları, 
yetkili icra dairesine başvurarak, borçlu şirket hakkında iflâs yolu ile takip 
talebinde bulunabilirler. İcra dairesince borçlu şirkete, Örnek: 11 «İflâs 
Ödeme Emri» gönderilir. Bu ödeme emrine itiraz edilmesi ya da itiraz 
müddeti içinde istenen paranın ödenmemesi halinde, alacaklı, ticaret mah-
kemesine başvurarak «borçlu şirketin iflâsına karar verilmesini» ister.

Bu şekilde, kollektif şirket aleyhinde -âdi iflâs yolu ile» takipte bulun-
ma hakkı, şirketten alacaklı olan üçüncü şahıslar kadar, şirketten «ser-
maye ve işlemekte olan faiz alacakları» dışında işlemiş faiz, ücret, masraf 
ya da şirkete yaptığı herhangi bir hukuki işlem sonucunda alacaklı duru-
muna girmiş olan şirket ortaklarının da vardır.34

2- Kambiyo senetlerine mahsus iflâs yolu (İİK. mad. 171-176): Elin-
de, kollektif şirkete ait yani kollektif şirket ünvanı kullanılmak suretiyle 
şirket temsilcileri tarafından imzalanmış bir kambiyo senedi bulunan ala-
caklı, yukarıdaki şekilde, icra dairesine başvurarak «kambiyo senetleri-
ne mahsus iflâs yolu ile» takip talebinde bulunabilir. Bunun üzerine icra 
dairesince borçlu şirkete, Örnek: 12 «İflas Ödeme Emri» gönderilir.

3- Doğrudan doğruya (takipsiz) iflâs yolu (İİK. mad. 177-181): Şir-
ket alacaklıları, İİK. mad. 177’deki sebeplerden birinin bulunması halin-
de, önce iflâs dairesine giderek, bir iflâs takibinde bulunmaksızın, doğ-

33 DOMANİÇ, H. Kıymetli Evraka Bağlanması Mümkün Hakların Haciz Kabiliyeti, s: 750 
vd. – DOMANİÇ, H. Kıymetli Evrak Hukuku ve Uygulaması, s: 726 vd.

34 KURU, B. Şahıs Şirketleri ve Ortaklarının İflâsı, s: 6
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rudan doğruya ticaret mahkemesine başvurarak «borçlu şirketin iflâsına 
karar verilmesini» isteyebilirler.35

Iv- Şirket alacaklılarının, ortakları takip hakkı: TTK. mad. 237/(1) 
uyarınca, şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı birinci derecede şirket 
sorumlu olduğundan, şirket alacaklılarının önce şirkete başvurmaları zo-
runludur.

Ortaklar, şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı «şirketle birlikte 
müşterek ve müteselsil borçlu» sıfatıyla değil ancak «şirketin sona er-
mesi» ya da «icra takibinin semeresiz kalması» hallerinde sorumlu ol-
duğundan (TTK. mad. 237/(1)) bu sorumluluk –âdi kefalette olduğu gibi– 
«ikinci derecede ve dolayısiyle»dir.36 37 38

Ortakların bu «ikinci derecede» olan sorumlulukları, hemen belirte-
lim ki, kollektif şirketin tescilinden sonraki safhada doğan borçlarından 
ötürüdür (TTK. mad. 214-216). Tescilden önce, tüm ortakların sorumlu-
luğu «sınırsız, müteselsil ve birinci derece»dir. Çünkü, bu safhada şirket 
bizde «âdi şirket hükümlerine» tâbidir.39

Ortaklar, şirket borçlarından dolayı, bütün kişisel malvarlıklarıyla ve 

35 Ayrıntılı bilgi için bknz: KURU, B. Şahıs Şirketleri ve Ortaklarının İflâsı, s: 8 vd.
36 Ayrıntılı bilgi için bknz: KARAHAN, S. / ÇELİKTAŞ, İ. age. s: 280 vd. – PULAŞLI, H. age. 

C: 1, s: 359 vd., 389 vd. – BİLGİLİ, F. / DEMİRKAPI, E. age. s: 171 vd. – ARSLANLI, H. 
age. s: 343 vd. – DOMANİÇ, H. Âdi, Kollektif ve Komandit Şirketler, s: 343 vd. – DO-
MANİÇ, H. Türk Ticaret Kanunu Şerhi, C: 1, s: 613 vd. – ÜÇIŞIK, G. Türk Hukukunda 
Kollektif Ortaklıkta Ortakların Sorumluluğu, 1985, s: 35 vd. – TÜRKER, K. age. s: 76 
vd. – AKYAZAN, S. Kollektif Şirket Ortaklarının Sorumlulukları BATIDER, 1971, C: VI, 
S: 1, s: 43 vd. – ÇAMOĞLU (Poroy/Tekinalp) age. C: I, s: 220 – ÇEVİK, O. age. s: 447 
vd. – ÖZBİL, M. Kollektif Ortakların Şirketin Borçlarından Ötürü Şahsi Sorumluluğu 
(Banka Dergisi, 1968, C: 5, S: 6, s: 21 vd.) – EREM, T.S. Ticaret Hukuku Prensipleri, 
1976, C: II, Ticaret Şirketleri s: 86, dipn. 39-a – CİHANGİROĞLU, C. Alman ve İsviçre 
Hukuku ile Mukayeseli Olarak Türk Hukukunda Kollektif Ortağın Mesuliyeti, 1974, s: 
61 vd. – BAŞTUĞ, İ. Kollektif Ortağın Kuruluş Dönemlerindeki Sorumluluğu (BATI-
DER, 1976, C: VIII, S: 4, s: 83 vd.)

37 Karş: İMREGÜN, O. age. s: 74 «Bu görüşe göre ise; kollektif ortaklığın borçlarından 
dolayı o r t a k l ı ğ ı n ‘birinci derecede’ o r t a k l a r ı n ise ‘ikinci derecede’ sorumlu 
oldukları konusunda yapılan ayrım yanıltıcıdır. Doğrusu, ortakların sorumluluğunun 
ancak belirli hallerde söz konusu olmasıdır. Bu haller olursa ortakların sorumluluğu 
da ortaklığın sorumluluğu ile aynı sırada ve derecede olmak üzere doğar, oluşmazsa 
ikinci derecede olsa, ortakların bir sorumluluğu söz konusu olmaz.»

38 Bknz: İçt. Bir. K. 6.11.1971 T. 3/3; 12. HD. 7.3.2011 T. 22413/2756; 21.1.1993 T. 
15642/931; 19.10.1989 T. 10161/12507; 28.12.1992 T. 14356/17205; 14.4.1992 
T. 11939/4848; 29.1.1992 T. 12489/1530; 22.2.1998 T. 4278/1798; 21.6.1984 T. 
6464/7550; 13.12.1978 T. 1103/1187; 28.11.1977 T. 9868/9917; 7.12.1981 T, 
8036/9340; 15. HD. 10.4.1980 T, 421/946; 12. HD. 9.3.1986 T. 11230/5026 (www.e-
uyar.com)

39 BAŞTUĞ, İ. agm. s: 85 vd.
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hudutsuz olarak sorumludurlar. TTK. mad. 236’da yer alan, «ortakların 
şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı müteselsilen (ve bütün malvar-
lıkları ile) sorumlu olacaklarına» dair hükmü, yukarıdaki şekilde anla-
mak gerekir. Yani, buradaki teselsül, ortaklarla şirket arasında olma-
yıp, doğrudan doğruya ortaklar arasındadır. Şirket alacaklıları, şartlar 
gerçekleşip ortaklar aleyhine dava açma ve takip yapma hak ve yetkisini 
kazandıktan sonra, dilediği ortağa ya da ortaklardan bir kısmına ya da 
hepsine karşı dava ve takip yoluna başvurabilir.

Ayrıca şu hususu da belirtelim ki; şirketten alacaklı olan kişiler, «şir-
kete olan borcunu, ona değil kendilerine (kendi icra dosyalarına) öde-
mesi için» borçlu ortağa –İİK. mad. 89’a– «haciz ihbarnamesi» göndere-
bilirler.40 Fakat ortaklar –yukarıda belirttiğimiz gibi– şirket borçlarından 
dolayı, «müteselsilen ve bütün malvarlıkları ile» sorumlu olduklarından, 
alacaklılar doğrudan dolayı da ortakları takip edebilirler.

Normal şartlar altında şirket borçlarından dolayı «doğrudan doğruya» 
sorumlu olmayan ortaklar, ancak aşağıdaki durumlardan birinin gerçek-
leşmesi halinde «şirket borçlarından» müteselsilen sorumlu olur ve ‘ayrı 
ayrı’ ya da ‘şirketle birlikte’ dava ve takip edilebilirler (TTK. mad. 237):

1- Şirketin sona ermesi: Bu koşul gerçekleşmişse, «şirketin aczi» ger-
çekleşmese bile, ortaklar dava ve takip edilebilirler. Ancak belirtelim ki, 
yürürlükten kalkmış olan 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu zamanın-
da; «şirketin sona ermesi»nden ne anlaşılması gerektiği gerek doktrinde 
ve gerekse uygulamada, 6.11.1971 tarih 1970/5-1971/3 sayılı İçtihadı 
Birleştirme Kararının kabulüne kadar farklı yorum ve görüşlere neden 
olmuştu.41

40  İYİLİKLİ, A.C. age. s: 197 
41 Yargıtay İcra ve İflâs Dairesi: «Kollektif Şirket ortaklarının dava ve takibi için, sadece 

fesih veya infisahı (dağılmayı) yeterli görmeyip, ayrıca, tasfiyenin sonuçlanıp, şirket tü-
zel kişiliğinin sona ermesini» aramıştır (Bknz: İİD. 28.11.1968 T. 10341/11002 (Batı-
der, 1971, C: VII, S: 1, s: 51) – İİD. 28.9.1967 T. 7846/8154 (RKD. 1967/11, s: 291) 
– İİD. 8.12.1964 T. 14262/14247 (ŞAMİLOĞLU, M. Hukuk İçtihatları, s: 659) – İİD. 
19.11.1963 T. 11162/12684 (Batıder, 1965, C: III, S: 2, s: 375) – İzmir Bar. D. 1965/16-
18, s: 18 – İİD. 10.10.1963 T. 10500/10716 (Ad. D. 1963/11-12, s: 1341) – ÇEVİK, O. 
age. s: 461 – AKYAZAN, S. Kollektif Şirketin Ortaklarının Şirket Alacaklıların Karşı So-
rumlulukları (Batıder, s: 50) – ARSLANLI, H. Kollektif ve Komandit Şirketler, s: 354 – 
CİHANGİROĞLU, C. Alman ve İsviçre Hukuku ile Mukateseli Olarak Türk Hukukunda 
Kollektif Ortağın Mesuliyeti, 1974, s: 64 vd.

 Yargıtay Ticaret Dairesi ise: Kollektif Şirket ortaklarının dava ve takibi için, şirketin 
sadece fesih veya infisahını» yeterli görmüştür. (bknz: TD. 26.1.1970 T. 1969/133-303 
(Batıder, 1971, C: VI, S: 1, s: 50) – Doktrindeki -genellikle, Ticaret Dairesinin görüşü 
doğrultusundaki- görüşler için bknz: BİRSEL, M.T. Türk Ticaret Kanununun 179. mad. 
Hükmüyle İlgili İçtihadı Birleştirme İstemi (İzmir Bar. D. 1965/16-18 s: 8) – GÜRDO-
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Belirtilen 6.11.1971 tarih ve 1970/5-1971/3 sayılı İçt. Bir. K. ile, 
«kollektif şirketin feshi ve infisahını, şirket borçlarından dolayı ortak-
ları dava ve takip için yeterli sayan» Yargıtay Ticaret Dairesi görüşü 
benimsenerek, bu konudaki uyuşmazlıklara son verilmişti.42

Bugün, doktrinde43 «ortaklığın sona ermesinin ‘sözleşmede ya da 
yasada öngörülen nedenlerden birisinin gerçekleşmesi ile aktif faaliyet 
amacının, pasif tasfiye amacına dönüşmesi’ olduğu, ‘ortaklığın sona 
ermesi’ ile ‘tüzel kişiliğin son bulması’nın hukuken farklı kavramlar ol-
duğu, ‘ortaklığın sona ermesi’nden ne anlaşılması gerektiğinin dokt-
rin ve uygulamada farklı görüşlerin doğmasına yol açtığı, ortaklığın 
sona ermesinin bir amaç değişikliğini ifade ettiği, diğer bir ifade ile 
sona ermenin, kazanç sağlamak ve paylaşmak aktif amacının ortadan 
kalkması anlamını taşıdığı, sona eren ortaklığın tasfiye haline girdiği, 
tasfiye halinde pasif bir amacın mevcut olduğu, tasfiye işlemlerinin iç 
ve dış ilişkideki mali ve hukuki bağların çözülmesi amacını güttüğü, 
ortaklık tüzel kişiliğinin tasfiye işlemlerinin sonuna kadar devam et-
tiği, ancak tasfiye sonucunda ortaklığın sicilden silinmesi ile ortadan 
kalktığı, alacaklılarının ortaklara başvurabilmek için, tasfiyenin sonu-
nu beklemelerine gerek olmadığı, kanundaki sona erme sebeplerinden 
birinin gerçekleşmesinin yeterli olduğu» ifade edilmiştir.

2- Şirkete karşı yapılan takibin semeresiz kalması: Herhangi bir ala-
caklı tarafından şirket aleyhine yapılan takip sonucunda, «muvakkat aciz 
belgesi» (İİK. mad. 105/II) ya da «kesin aciz belgesi» (İİK. mad. 105/I, 
143) alınmış olması, şirket aleyhinde yapılan takibin semeresiz kaldığını 

ĞAN, B. Kollektif Şirketin ve Ortaklarının İflâsı (AHFM. 1960/1-4, s: 396) – KARAYAL-
ÇIN, Y. 1973,Şirketler Hukuku, s: 187 – EREM, T. S. age., s: 87, dipn. 42 – ÜÇIŞIK, 
G. age. s: 74 – AKYAZAN, S. Banka ve Ticaret Hukuku ile İlgili İncelemeler, 1972, s: 
96 – AKYAZAN, S. Kollektif Şirket Ortaklarının Sorumlulukları (BATIDER, 1971, C: VI, 
S: 1, s: 47 vd.) – ÇAMOĞLU (Poroy/Tekinalp) age. C:1, s: 221 vd. – KARAHAN, S./ÇE-
LİKTAŞ, İ. age. s: 280 – PULAŞLI, H. age. C: I, s: 394 – ÇEMBERCİ, M. Kollektif Şirket 
Hangi Hallerde Sona Ermiş Sayılır? (BATIDER, 1967, C: IV, S: 1, s: 77 vd.) – KURU, B. 
Şahıs Şirketleri ve Ortaklarının İflâsı, s: 36 – ERMAN, E.S. Kollektif Şirket Ortaklarının 
Sorumluluğu ve Ortağı Dava ve Takip İçin Bulunması Zorunlu Şartlar, Yargıtay 100. 
Yıldönümü Armağanı, s: 405 – ÇEVİK, O. age. s: 459 vd. DOMANİÇ, H. Âdi, Kollektif ve 
Komandit Şirketler, s: 343 – DOMANİÇ, H. Türk Ticaret Kanunu Şerhi, C: 1, s: 613

42 Doktrinimizde, bu İçt. Bir. K.’nın getirdiği çözümü hatalı bulup, değiştirilmesi gerektiğini 
ileri sürenler de vardır. (Bknz: İMREGÜN, O. Kollektif ve Komandit Şirketler, s: 78). 
Bu görüşe göre; «şirketin sona ermesi ile kastedilen, şirketin sicilden silinmesi, tüzel 
kişiliğinin sona ermesi»dir. 

43 ÇAMOĞLU (Poroy/Tekinalp) age., C:1, s: 221
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gösterir.44 45 46 Ayni şekilde «rehnin paraya çevrilmesi» yolu ile takip so-
nunda «rehin açığı belgesi» alınmış olması da takibin semeresiz kaldığını 
gösterir.47

Bugün doktrinde48 « ‘ icra takibinin semeresiz kalması’ sözcüklerinin 
geniş yorumlanması, diğer bir deyişle bu ibareden ‘ortaklığın aczinin sabit 
olması’nın anlaşılması gerektiği, bu hükmün kapsamına her şeyden önce 
‘bir icra takibinin semeresiz kalması’ halinin girdiği, elde edilen bir aciz 
vesikası ya da borçlunun alacağı karşılamaya yeterli varlığı bulunmadığı-
nı belgeleyen haciz tutanağının, 237. maddeden yararlanmak için yeterli 
belgelerden sayılması gerektiği, ancak bu haller haricinde de ortaklığın 
aczinin resmen sabit olmasının ortaklara doğrudan doğruya başvurabil-
mek için yeterli olduğu, örneğin aleyhine iflas davası açılan ortaklığın, 
gönderilen depo emrini süresinde yerine getirmemesinin, girişilen takibin 
semeresiz kaldığını gösteren bir hal olarak kabul edilmesi gerektiği, bu-
nun gibi ortaklık aleyhine ilama dayanan bir takibe girişilmesi ve gönde-
rilen icra emrine süresinde uyulmamasının da takibin semeresiz kaldığı 
bir hal olarak nitelendirilmesi gerektiği» ifade edilmiştir.

3- Ticaret Yasasında öngörülen bu durumların dışında, «ortaklar-
dan birinin iflâs etmiş» olması halinde, İİK. 195 ve 202 uyarınca keza 
«ortaklardan birinin konkordato talep etmiş» olması halinde de İİK. 
292 ve 202 uyarınca –bu ortağın kefili durumunda olduğu şirket borçla-
rından dolayı– şirket alacaklıları bu ortağa başvurabilirler.49

Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halin-
de şirket alacaklıları, ortakları ya haciz yolu ile ya da iflas yolu ile takip 
edebilirler.

a- Haciz yolu ile takip: Ortakların şirket alacaklıları tarafından ha-
ciz yolu ile takibi bir özellik taşımaz. Ancak, alacaklının ortak hakkında 

44 KARAHAN, S. / ÇELİKTAŞ, İ. age. s: 280 – PULAŞLI, H. age. C: I, s: 391 – DOMANİÇ, H. 
Kollektif ve Komandit Şirketler, s: 346 – DOMANİÇ, H. Türk Ticaret Kanunu Şerhi, C: 
1, s: 614 – ARSLANLI, H. age. s: 352 – KURU, B. Şahıs Şirketleri ve Ortaklarının İflâsı, 
s: 35 – GÜRDOĞAN, B. age. s: 396 – ÜÇIŞIK, G. age. s: 63 – TÜRKER, K. age. s: 78

45 Aksi görüş: İMREGÜN, O. Kollektif ve Komandit Şirketler, s: 74 (Bu görüşe göre; 
ortaklara başvurabilmek için mutlaka, ortaklık hakkında «kesin aciz belgesi» alınmış 
olması gerekir...)

46 Bknz: 15. HD. 10.4.1980 T. 421/946 – 12. HD. 18.12.1980 T. 7172/9014 (www.e-uyar.
com)

47 Ayrıntılı bilgi için bknz: KURU, B. age. s: 34 vd. – DOMANİÇ, H. Âdi, Kollektif ve 
Komandit Şirketler, s: 344 vd. – DOMANİÇ, H. Türk Ticaret Kanunu Şerhi, C: 1, s: 613 
vd.

48 ÇAMOĞLU (Poroy/Tekinalp) age., C:1, s: 221
49 DOMANİÇ, H. Âdi, Kollektif ve Komandit Şirketler, s: 347 – DOMANİÇ, H. Türk Ticaret 

Kanunu Şerhi, C: 1, s: 614 vd.
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takip talebinde bulunurken (ya da dava açarken) «ortağa başvurma hak-
kının doğduğunu» –yani yukarıda belirtilen durumlardan birinin gerçek-
leştiğini– isbat etmesi gerekir.

b- İflas yolu ile takip: Kollektif şirket ortaklarının, şirket borçların-
dan dolayı –kişisel borçlarından dolayı iflâsa tâbi olmasalar bile– iflâs 
ettirebilecekleri TTK. mad. 240 ve mad. 242 ile kabul edilmiştir.

aa) Şirket iflâs etmeksizin ortakların iflâsı: Şirket alacaklıları –daha 
önce açıkladığımız– iflâs yollarından biri ile sadece şirket ortağının iflâ-
sını temin edebilirler mi? Bu soruya olumlu cevap verilirse50 ortağın iflâ-
sı ortaklığın da iflâsını gerektirmediğinden (TTK. mad. 240/(1)), sadece 
ortağın iflâsı ile ortaklık dağılacağından (TTK. mad. 243/(1)-e) diğer or-
taklar –daha önce açıklandığı gibi– (TTK. mad. 254/(1) uyarınca) müflis 
ortağı şirketten çıkarmak ve onun payını iflâs masasına ödemek suretiyle, 
kendi aralarında ortaklığa (şirkete) devam edebilirler.

Ancak hemen belirtelim ki, bu görüş, özellikle Ticaret Hukuku dokt-
rinince kabul edilmemekte ve kollektif şirket ortağının –ortaklık borcun-
dan dolayı– a n c a k «şirketin iflâsından sonra veya hiç olmazsa şirketle 
birlikte» iflâs ettirebileceği kabul edilmektedir.51

Ticaret Kanunumuz, kişisel borçları nedeniyle iflâsa tâbi olmayan or-
takların, şirket borçlarından dolayı, şirket alacaklıları tarafından iflâs et-
tirebilmeleri için –doktrinde çok ciddi eleştirilere hedef olan– i k i y o l 
öngörmüştür:

A- TTK. mad. 238/(2): Bu hükme göre, alacaklı şirket aleyhine aldı-
ğı ilâma dayanarak, şirkete bir –âdi takiplerde olduğu gibi– İCRA EMRİ 
gönderir. İcra emrinde öngörülen 7 günlük süre içinde takip konusu borç 
ödenmezse, alacaklı İİK. 177/4 gereğince, «şirketle birlikte ortakların ya 
da bazılarının doğrudan doğruya iflâsını» isteyebilir.52

B- TTK. mad. 240/(1): Bu hükme göre, alacaklı, şirket aleyhine if-
lâs yolu ile takip yapar ve ödeme emrinde öngörülen süre içinde borcun 
ödenmemesi üzerine, ticaret mahkemesine başvurarak şirket aleyhine 
«depo emri» alıp, bunun şirketçe yerine getirilmemesi üzerine, ayni depo 
emrinin bu kez, ortak ya da ortaklara tebliğini talep eder. Bu suretle, 
kendisine depo emri tebliğ edilen ortak ya da ortaklar yedi gün içinde 

50 KURU, B. age. s: 31 vd., 40 vd.
51  DOMANİÇ, H. Türk Ticaret Kanunu Şerhi, C: 1, s: 624 – DOMANİÇ, H. Âdi, Kollektif ve 

Komandit Şirketler, s: 356 – ARSLANLI, H. age. s: 354, 368, 640 – ÇAMOĞLU (Poroy/
Tekinalp), age. C:1, s: 224 vd.

52  PULAŞLI, H. age. C: 1, s: 395 – Bu hükmün çeşitli yönlerden eleştirisi için bknz: 
DOMANİÇ, H. Türk Ticaret Kanunu Şerhi, C: 1, s: 619 vd. – DOMANİÇ, H. Âdi, Kollektif 
ve Komandit Şirketler, s: 351 vd.
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borcu ödemezlerse, onların da şirketle birlikte iflâsına karar verilmesini 
mahkemeden isteyebilir.53 54

bb) Yalnız şirket aleyhine alınmış ilâmın ortak aleyhine infazı 
(TTK. mad. 238/(1): Ticaret Yasamızın bu hükmünden, sadece şirket 
aleyhine alınmış olan bir ilâmın, şirket hakkında takibe konulmuş ve «ta-
kip semeresiz kalmış» ya da «şirket herhangi bir sebeple sona ermişse» 
ortak aleyhine de icra edilebileceğini görüyoruz.55

Ortaklarından ayrı bir kişiliğe sahip olan şirketin aleyhine açılan bir 
dava sonunda alınan ilâmın, o davada taraf olmayan ortaklar aleyhine de 
daha sonra icra edilebilmesi, ne takip ve infaz hukuku56 ve ne de kesin 
hüküm (HMK. mad. 303) prensibi ile57 bağdaşmamaktadır.

c- Ortakların ihtiyati haciz yolu ile takibi (TTK. mad. 237/II): TTK. 
mad. 237/II’de öngörülen ve şirket alacaklarının ortaklara başvurabil-
melerine imkân veren durumlar olmasa bile, şirket borçlarından ikinci 
derecede sorumlu olan ya da otakların mallarını kaçırmakta oldukları 
hususunda kuvvetli delil ve emareler varsa, şirket alacaklıları, «ortakların 
kişisel mallarına ihtiyati haciz konulmasını» isteyebilirler.

Bu şekilde, ortak hakkında «ihtiyati haciz kararı» alan ve bunu ortağın 
kişisel malları üzerinde uygulayan alacaklı, haciz uygulanması sırasında 
hazır bulunmuşsa bu tarihten, haciz gıyabında yapılmışsa, haciz tutana-
ğının kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde, şirket hakkında dava 
açmaya ya da takip talebinde bulunmaya mecburdur. Bunun sonucunda 
«şirket aleyhine yaptığı takip semeresiz kalınca» ya da «şirket herhangi 
bir sebeple sona erince» yedi gün içinde bu defa evvelce hakkında ihti-
yati haciz kararını uyguladığı ortak aleyhine «dava açması» ya da «takip 
talebinde bulunması» gerekecektir (TTK. mad. 237/II, İİK. mad. 264/I).58

Şirket alacaklılarının haklarını teminat altına almak için konulmuş 
olan bu hükmün59 uygulanması sırasında titiz davranılması, ortakların 
«kaçma» ya da «mal kaçırma» durumları saptanmadan ihtiyati haciz ta-
lepleri yerine getirilmemelidir.60

53 KURU, B. age. s: 53 vd. – ŞENER, O.H. age. s: 236 vd. – PULAŞLI, H. age. C: 1, s: 395
54 Bknz: İİD. 24.10.1968 T. 8600/9680; 23.11.1965 T. 13471/13556 (www.e-uyar.com)
55 Bknz: TD. 6.12.1963 T. 1595/1684 (www.e-uyar.com)
56  AKYAZAN, S. agm. s: 53 vd.
57 DOMANİÇ, H. Âdi, Kollektif ve Komandit Şirketler, s: 352 – DOMANİÇ, H. Türk Ticaret 

Kanunu Şerhi, C: 1, s: 620
58 Bknz: 12. HD. 9.3.1986 T. 11230/5026; 13.3.1984 T. 125/2918 (www.e-uyar.com)
59 AKYAZAN, S. agm. s: 45 – ÇEVİK, O. age. s: 450
60 Bu hükmün eleştirisi için bknz: DOMANİÇ, H. Âdi, Kollektif ve Komandit Şirketler, s: 

348 – DOMANİÇ, H. Türk Ticaret Kanunu Şerhi, C: 1, s: 615 vd.
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§ bb) KOMANDİT ŞİRKETLERDE:

Komandit şirketler, iki türde karşımıza çıkarlar:

aaa- Adi komandit şirketler (TTK. mad. 304-328)

bbb- Hisseli (sermayesi paylara bölünmüş) komandit şirketler (TTK. 
mad. 564-572)

aaa- Adi komandit şirketler:

«Ticari bir işletmeyi, bir ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla kuru-
lan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumlu-
luğu sınırlandırılmamış ve diğer ortak veya ortakların sorumluluğu belirli 
bir sermaye ile sınırlandırılmış bir şirket» (TTK. mad. 304) olan «âdi ko-
mandit şirket» ine uygulamada hemen hemen hiç rastlanmamaktadır.61

Esas itibariyle «kollektif şirket»in bir türü olan62 bu tip komandit şir-
ketler bir «kişi ortaklığı» (şahıs şirket) (TTK. mad. 124/II) görümünde 
olup, bunlarda iki tür ortak bulunur.

a- Komandite (sınırsız sorumlu) ortaklar: Bunlar, kollektif şirket 
ortakları gibi, yönetimi elinde tutan ve sınırsız sorumluluğu yüklenmiş 
ortaklardır. Bu ortaklar karşısında, gerek ortakların kişisel alacaklıla-
rının ve gerekse şirket alacaklarının durumu, Ticaret Kanununun 317. 
maddesinde; yollama (atıf) yapılan TTK. mad. 232-242. mad. gereğince 
aynen kollektif şirketlerde olduğu gibidir.63 64

b- Komanditer (sınırlı sorumlu) ortaklar: Bunlar, şirketin yönetim ve 
temsiline katılmaksızın, şirkete sermaye koymuş olan ve sorumlulukları 
da taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı olan ortaklardır.65 66

Diğer bir deyişle, sermaye miktarı, komanditerin sorumluluğu için bir 
tavan rakamdır, onun gereğinde sorumlu tutulabileceği en fazla (azami) 

61 KARAHAN, S. / ÇELİKTAŞ, İ. Şirketler Hukuku, 2015, s: 314
62 KARAHAN, S. / ÇELİKTAŞ, İ. age. s: 314 – PULAŞLI, H. Şirketler Hukuku Şerhi, 2015, 

C: I, s: 431
63 PULAŞLI, H. age. C: 1, s: 433 – KARAHAN, S. / ÇELİKTAŞ, İ. age. s: 316 vd. – BİLGİLİ, 

F. / DEMİRKAPI, E. Şirketler Hukuku, 2013, s: 180 vd. – GÜMAN, N. El Birliği Mülkiyeti 
ile Kollektif ve Komandit Şirket Hisselerinin Haczi ve Paraya Çevrilmesi, 2010, s: 216 
vd. – DOMANİÇ, H. Adi, Kollektif ve Komandit Şirketler, 1988, s: 463 – DOMANİÇ, H. 
Türk Ticaret Kanunu Şerhi, 1988, C: I, s: 763 – İMREGÜN, O. Kollektif, Komandit ve 
Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Ortaklıklar, 1989, s: 166 vd. – ARSLANLI, H. 
Kollektif ve Komandit Şirketler, 1960, s: 623 – ÇAMOĞLU (Poroy/Tekinalp), Ortaklıklar 
Hukuku, 2014, C: I, s: 255

64 Bknz: 12. HD. 12.3.1985 T. 12392/2286; 22.10.1981 T. 5911/7630; 24.3.1980 T. 
918/2740; 12.5.1976 T. 4239/6024; 26.10.1973 T. 12144/16307; 19.6.1986 T. 
13035/7138 (www.e-uyar.com)

65 PULAŞLI, H. age. C: 1, s: 433 – KARAHAN, S. / ÇELİKTAŞ, İ. age. s: 316 vd. – BİLGİLİ, 
F. / DEMİRKAPI, E. age. s: 180 vd. – GÜMAN, N. age. s: 216 vd. 

66 Bknz: 11. HD. 29.3.1983 T. 969/1546, 12. HD. 6.11.1981 T. 6313/8138; 31.10.1969 T. 
10856/10164 (www.e-uyar.com)
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miktarı gösterir. Komanditer ortağın sorumluluğu, sermaye borcunu ye-
rine getirdiği oranda azalır. Sermaye borcunu tamamen yerine getiren ko-
manditerin sorumluluğu ise tamamen ortadan kalkar. Sermaye borcu, 
ortaklık açısından bir «alacak hakkı» teşkil eder ve ortaklık malvarlığının 
aktifinde yer alır. Ortaklık alacakları, sermaye borcunu tamamen yerine 
getirmemiş olan komanditer ortaklıktaki ortağın bakiye sermaye alacağı-
nı, –TTK. mad. 322/(1)’deki koşullar çerçevesinde– İİK. mad. 89’a göre 
haczettirebilirler.67 68

«Komandite» ortaklar, kollektif şirket ortaklarına benzediğinden, kol-
lektif şirket ortakları hakkındaki hükümlerin «komandite» ortaklar hak-
kında da aynen uygulanması bir sakınca yaratmazsa da, acaba, kollektif 
şirket ortaklarından farklılık taşıyan «komanditer» ortaklar hakkında da 
ayni hükümlerin uygulanması sakıncalı olmaz mı? Çünkü, komandit şir-
ketler hakkındaki 317 ve 328. maddelerde «komandite» ve «komanditer» 
ayrımı yapılmaksızın, kollektif şirket hükümlerine yollama yapılmıştır.

Adi komandit şirketlerde;

I) Komanditer ortağın kişisel alacaklısının o r t a ğ ı takip hakkı,

II) Komanditer ortağın kişisel alacaklısının ş i r k e t i takip hakkı, 

gerek ticaret şirketleri hakkındaki genel hükümlerden olan TTK. mad. 
132 ve 133 ve gerekse, TTK. mad. 328 uyarınca, kollektif şirketlerde old 
uğu gib i’dir.

III) Şirket alacaklılarının, komanditer ortağı takip hakkı: Burada 
konumuzla ilgili şu açıklamayı yapmakta yarar vardır: «Komanditer» or-
taklar, kural olarak, ancak koymayı taahhüt ettikleri sermaye miktarı ile 
sınırlı olarak sorumlu iseler de, bu kuralın bazı istisnaları vardır:69

a- Ad ve soyadı şirket ünvanına konan komanditer ortaklar, şirket 
borçlarından dolayı sınırsız sorumlu duruma girerler (TTK. mad. 320).

b- Şirket adına, temsilci sıfatıyla işlemlere girişen komanditer ortak, 
iyiniyetli üçüncü kişilere karşı, sınırsız sorumlu duruma girer (TTK. mad. 
321/(1)).

67 YAVAŞ, M. Borçlunun Üçüncü Şahıslardaki Mal, Hak ve Alacaklarının Haczi, 2005, s: 
163 – İYİLİKLİ, A.C. Haciz İhbarnameleri, 2012, s: 196

68 Karş: 12. HD. 28.2.1989 T. 5390/3717 (www.e-uyar.com)
69 KARAHAN, S. / ÇELİKTAŞ, İ. age. s: 326 vd. – PULAŞLI, H. age. C: 1, s: 445 vd. – 

ÇAMOĞLU (Poroy / Tekinalp) age. C: I, s: 267 vd.
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c- Bir işlem sırasında, komanditer ortak, şirkete koymayı taahhüt etti-
ği sermayeyi aşan bir miktar ile sorumlu olacağını yazı ile belirtmiş ya da 
ilan etmişse, üçüncü kişilere karşı, belirttiği miktarla sorumlu olur (TTK. 
mad. 322/(3)).

Komanditer ortakların sorumluluğu -kural olarak- koymayı taahhüt 
ettikleri sermaye ile sınırlı olduğundan, komanditer ortağın sorumluluğu, 
sermaye borcunu yerine getirdiği oranda azalır. Şirkete sermaye borcu-
nu tamamen yerine getiren komanditer ortağın sorumluluğu ise tamamen 
ortadan kalkar.

Eğer, az önce belirtilen ve komanditer ortağın «sermayeyi aşkın so-
rumluluğu» söz konusu ise, o zaman, bu istisnai durumlarda, şirket 
alacakları,   -kollektif ve komandite ortaklara olduğu gibi- komanditer 
ortaklara da başvurabilirler. Yani, komanditer ortağın «sermayeyi aşkın 
sorumluluğu» sebebiyle dava ve takip edilebilmesi için; aa) Ya şirketin 
sona ermesi (TTK. mad. 237/(1), 317) gerekir, bb) Ya da, şirket hakkında 
yapılan takibin semeresiz kalmış olması (TTK. mad. 237/(1)) gerekir. cc) 
Ayrıca, şirket alacaklıları, yukarıdaki iki durum gerçekleşmese bile (TTK. 
mad. 237/(2)) gereğince, komanditer ortağı ihtiyati haciz yolu ile -kollektif 
şirketlerde olduğu gibi- takip edebilirler.

Sermaye borcunu tamamen yerine getirmemiş olan komanditer ortağı, 
şirket alacaklıları, -kollektif ve komandite ortaklar gibi- takip edebilir-
ler.70

Görüldüğü gibi, komanditer ortaklar gerek «sermayeyi aşkın sorum-
luluk» durumunda ve gerekse «ödenmemiş sermaye sebebiyle» tıpkı kol-
lektif ve komandite ortaklar gibi takip edilmektedirler. Doktrinde, «ko-
manditer ortağın iflâs ettirilemeyeceği» fikri savunulmuşsa da71 genel-
likle bu fikir benimsenmemiştir.72 Komanditer ortak, TTK. mad. 317’de 
-komanditer ve komandite ayırımı yapılmaksızın- TTK. mad. 238-240’a 
yollama yapılmış olduğundan, şirket alacaklıları tarafından i f l â s y o l u 
i l e de takip edilebilir.

Iv- Şirket alacaklılarının, şirketi takip hakkı: TTK. mad. 317’de ya-
pılan yollama gereğince, kollektif şirketlerd e olduğu gibidir.

70 Bknz: 12. HD. 6.11.1981 T. 6313/8138; 31.10.1969 T. 10856/10164 (www.e-uyar.com)
71  KARAYALÇIN, Y. Şirketler Hukuku, 1973, s: 223 – EREM, T.S. Ticaret Hukuku 

Prensipleri, 1976, C: II, s: 131
72 KURU, B. Şahıs Şirketleri ve Ortaklarının İflâsı, 1963, s: 86 – BAŞTUĞ, İ. Şirketler 

Hukukunun Temel İlkeleri, 1974, s: 157, dipn. 10
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bbb) Hisseli (sermayesi paylara bölünmüş) komandit şirketler:

«Sermayesi paylara bölünen ve ortaklarından bir veya birkaç şirket 
alacaklılarına karşı bir kollektif şirket ortağı, diğerleri bir anonim şirket 
pay sahibi gibi sorumlu olan bir şirket (TTK. mad. 564) olan «sermaye-
si paylara bölünmüş komandit şirket» esas itibariyle «sermaye şirketi» 
(TTK. mad. 124/(2)) sayılır.

Bu şirketlerde iki tip ortak bulunur:

a- Komandite (sınırsız sorumlu) ortaklar: Kollektif ortaklar gibi ka-
tılma payı veya buna karşılık elindeki hisse senedi miktarı ne olursa ol-
sun, şirket alacaklılarına karşı ikinci derecede ve sınırsız olarak sorum-
ludurlar (TTK. mad. 564).

Bu ortakların, gerek «kişisel alacaklılarına» ve gerekse «şirket alacak-
lılarına» karşı hukuki durumları, âdi komandit şirketlerdeki «komandite 
ortaklar»ın hukuki durumları gibidir.

bb- Komanditer (sınırlı sorumlu) ortaklar: Anonim şirket ortağı gibi 
sorumludurlar (TTK. mad. 565/II). Yani, bu ortakların sorumluluğu taah-
hüt etmiş oldukları sermaye payları ile sınırlıdır. Bunları ödemişlerse, 
artık sorumlulukları da sona ermiştir.

Bu ortakların gerek «kişisel alacaklıları» ve gerekse «şirket alacaklıla-
rı» karşısındaki hukuki durumları, anonim şirket ortaklarınınki gibidir.

Bu şirketlerin âdi komandit şirketten f a r k ı; sermayenin –anonim 
şirketlerde olduğu gibi– paylara bölünmüş olması ve bu paylar karşılığın-
da, kıymetli evrak niteliğinde ‘pay senetleri’ çıkarılması ve diğer ortakla-
rın rızasına gerek kalmaksızın, bu payların serbestçe devredilebilmesi-
dir.73 Bu nedenle «paylı komandit şirket» olarak da anılırlar.74

Ortak sayısı «âdi komandit şirketde en az iki iken, sermayesi paylı 
ara bölünmüş komandit şirkette en az beştir.

Bu şirketlerin anonim şirketten farkı; şirketin borç ve taahhütlerinden 
dolayı sınırsız sorumlu ortak (komandite) bulundurmasıdır. Ayrıca ser-
mayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin pay senetleri, halka arz 
yolu ile satılamaz (Sermaye Piyasası K. mad. 4/III).

73 PULAŞLI, H. Şirketler Hukuku Şerhi, 2015, C: I, s: 451 – KARAHAN, S. / ÇELİKTAŞ, İ. 
Şirketler Hukuku, 2015, s: 330

74 KARAHAN, S. / ÇELİKTAŞ, İ. age. s: 330



BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİnİn 
FAALİYETE GEÇİRİLMESİ ÜZERİnE 

DÜŞÜnCELER

İbrahim OKUR1

“Tarihteki hatalardan ders almayanlar aynı hataları 

tekrarlamaya mahkumdur”

Giriş

Türk yargı sisteminde istinaf mahkemeleri ilk kez 1879 (05.06.1295) 
tarihinde Mehakimi Nizamiyenin Teşkilatı Kanunu Muvakkati ile ilk dere-
ce mahkemeleri ile temyiz mahkemesi arasında kurulmuştur. Ne var ki, 
gerekli teşkilat kurulamamış, istinaf mahkemelerinin gerektirdiği nitelik-
lere sahip hakimler yetiştirilememiştir2. 45 yıl sonra günün koşulları ve 
hakim yetersizliği nedeniyle 24 Nisan 1924 tarih 469 sayılı Yasayla Şeriye 
Mahkemeleri ile birlikte kaldırılmıştır.

Yargının sorunlarının çözümlenmesinde her fırsatta öneri olarak su-
nulan “Bölge Adliye Mahkemeleri” veya bilinen adıyla “İstinaf Mahkemele-
ri” 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahke-
melerinin Kuruluş ve Yetkileri Hakkında Kanun ile yeniden hukuk siste-
mimize girmiş bulunmaktadır3.

1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5235 sayılı Kanun’un Üçün-
cü Kısmında ayrıntılı olarak istinaf mahkemeleri düzenlendikten son-
ra aynı Kanunun Geçici 2. maddesinde “Adalet Bakanlığı, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde 25 inci maddede 
öngörülen bölge adliye mahkemelerini kurar. Bölge adliye mahkemeleri-
nin kuruluşları, yargı çevreleri ve tüm yurtta göreve başlayacakları tarih, 
Resmî Gazete’de ilân edilir. Bölge adliye mahkemeleri göreve başlamadan 
önce Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu mahkemelerin başkan-
ları, daire başkanları ve üyeleri ile Cumhuriyet başsavcısı ve savcılarının 
atamaları yapılır. Bölge adliye mahkemelerinde görev yapacak diğer per-

1 Hakim
2 İstinaf Mahkemeleri, Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, www.yayın.adalet.gov.tr/

adaletdergisi/02.sayı/1hikmet.pdf
3 26.09.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete
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sonelin atamaları da aynı süre içinde yapılır.” hükmüne yer verilmiştir.

5235 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesinden sonraki iki yıllık süre içe-
risinde faaliyete geçirilemeyen istinaf mahkemeleri ile ilgili bugüne kadar 
bazı adımlar atılmış ise de bu adımlar İstinaf Mahkemelerinin faaliyete 
geçirilmesini mümkün kılamamıştır.

Bu çalışmada kısaca adli yargıda istinaf yolunun ne olduğunu, bugüne 
kadar geçirdiği aşamaları, yargının sorunlarının çözümünde katkısı olup 
olmayacağı, bu aşamada gereken önlemler alınmadan ve eksiklikler ta-
mamlanmadan faaliyete geçirilmesinin doğurabileceği olumsuzluklar ele 
alınacaktır.

Kanun’da Bölge Adliye Mahkemeleri olarak adlandırılan mahkemeler, 
kamuoyunda istinaf mahkemeleri olarak bilindiğinden, bundan sonra is-
tinaf mahkemeleri terimi tercih edilerek, kanun yolu olarak istinaf kanun 
yolundan bahsedilecektir.

İstinaf Kanun Yolu Nedir?

İstinaf Arapça anlamıyla “bir işe yeniden başlamayı” ifade eder. Bu 
terim hukukumuzda uyuşmazlığın maddi ve hukuki yönlerinin tekrar 
incelenmesini gerektiren kanun yoluna verilen isim olarak yerleşmiştir. 
İstinaf kanun yolu, ilk derece mahkemesi ile temyiz incelemesi arasında, 
ikinci derece bir denetim mekanizması ve kanun yoludur4.

Bir başka ifadeyle İstinaf, genel anlamda (tercih edilen sisteme göre 
geniş ya da dar şekilde) maddî (vakıa) ve hukukî denetim yapan bir 
kanun yoludur. İstinafla birlikte, üçlü bir yargılama sistemi ortaya çık-
maktadır. Şöyle ki, ilk derece mahkemelerinin gerçekleştirdiği ilk derece 
yargılaması, İstinaf Mahkemelerinin maddi ve hukuki denetim yapacağı 
ikinci derece-istinaf yargılaması ve sadece hukuki denetimin yapılacağı 
üçüncü derece-temyiz yargılaması.

Mevcut sistemde ilk derece mahkemelerince verilen ve kesin olmayan 
kararlar Yargıtay’da temyiz incelemesine tabi tutulmakta ve kural olarak 
hukuka uygun verilip verilmediği yönünden yani sadece hukukilik yönün-
den denetlenerek onama veya bozma kararı verilmektedir. Bunun neticesi 
karar hukuka aykırı ise bozularak ilk derece mahkemesine iade edilmek-
te, mahkemece yeniden yapılan yargılama sonunda verilecek karar yeni-
den temyiz edilebilmektedir. 

4 www.hukukiyardim.gov.tr/sayfalar/istinaf.pdf, Doç. Dr. Muhammet Özekes
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İstinaf kanun yolunun faaliyete geçmesi durumunda üç aşamalı yar-
gılamaya geçilerek, ilk derece mahkemelerinin kesin olmayan kararları 
önce istinaf denetimine tâbi tutulacak, istinaf mahkemesinde olay yö-
nünden ve hukukilik yönünden yeni bir yargılama sürecinden geçecek, 
bu denetimden sonra verilecek karara karşı temyiz yolu açıksa dosyada 
temyize başvurulabilecek, Yargıtay incelemesi eskisi gibi yine hukukilik 
denetimi ile sınırlı olarak yapılacaktır.

İstinaf yargılamasını temyizden ayıran en önemli özellik, ilk derece 
mahkemesinin kesinleşmemiş kararlarını hem olaya uygunluk, hem de 
hukuka uygunluk bakımından incelenmesidir. Yeni bir olay muhakemesi 
yapılır ve hata tespit edilirse, eski hüküm bozularak kaldırılır ve yeni 
hüküm verilir. İstinaf, ilk derece mahkemesi tarafından verilmiş olan bir 
kararın bir üst mahkeme tarafından gözden geçirilmesini, gerekirse so-
ruşturma işlemlerinin yeniden yapılmasını sağlayan, düzeltmeye ve iyileş-
tirmeye yönelik bir kanun yoludur. 

İstinaf yolunun açık olduğu davalarda istinaf mahkemesi ilk derece 
mahkemesi kararını usul ve yasaya uygun bulursa doğrudan istinaf tale-
bini reddedebilecek, hukuki yönden ve olay yönünden incelenecek eksik 
ya da yanlış uygulama varsa kural olarak duruşma açıp, tanık dinleyip, 
keşif yapıp dosyada ilk karar yerinde ise “İstinaf başvurusunun reddine”, 
istinaf başvurusu haklı bulunursa “ilk derece mahkemesi kararı kaldırı-
larak davanın kabulüne” veya “reddine”5 şeklinde yeniden bir karar vere-
cektir. Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulması halinde dosya temyiz 
incelemesi için Yargıtay’a gönderilecek ve burada yine sadece hukukilik 
denetimine tabi tutulacaktır. Bu nedenle istinaf yargılamasında da ilk de-
rece mahkemelerinde hakim olan “yüz yüzelik” ve “doğrudanlık” ilkeleri 
geçerlidir.

Bu açıdan istinaf yolu bir tür temyiz yolu değildir ve kamuoyunda algı-
landığı gibi kararın hem bölge adliye mahkemesinde hem de Yargıtay’da 
aynı şekilde iki defa temyizen inceleneceği algısı yanlıştır. Kısaca istinaf, 
yeni bir temyiz veya ara bir temyiz yolu değil, kendine özgü yeni bir kanun 
yoludur. İstinaf sistemiyle birlikte, gerekirse üst derece mahkemesi olan 
bölge adliye mahkemesinde yeniden yargılama yapıldığından, daha güven-
celi bir yargılama sistemi mümkün olacaktır6.

İstinaf kanun yolu, adil yargılanma hakkının somutlaşmış bir anlatımı-

5 TAA, HMK Toplantısı, Hukuk Yargılamasında Yeni Kanun Yolu Sistemi, Prof. Dr. 
Muhammet Özekes, Afyon/25-26 Mayıs 2011

6 www.hukukiyardim.gov.tr/sayfalar/istinaf.pdf, Doç. Dr. Muhammet Özekes
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dır. Maddi olayın ikinci kez incelenmesini istemek bir haktır7. O yüzden 
de, 23.03.1976’da yürürlüğe giren ve 12.12.1966’da Birleşmiş Miller Ge-
nel Kurulunca New York’ta benimsenen Medeni ve Siyasal Haklara İlişkin 
Uluslararası Sözleşmeyle (m. 14/5) istinaf yolu, olayın doğru olup olma-
dığının ikinci kez duruşmalı olarak incelenmesi şeklinde tanımlanmış ve 
bütün dünya ülkelerine de gerçekleştirilmesi önerilmiştir. 

5235 Sayılı Yasa’nın Uygulamaya Yansıması Süreci

5235 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesinden sonra Adalet Bakanlığı is-
tinaf mahkemeleriyle ilgili iki önemli proje geliştirmiştir. İlk olarak İstinaf 
Mahkemelerinin Kurulmasının Desteklenmesi Eğitim Projesinde Hollan-
da-İsveç yargı teşkilatları ile Adalet Bakanlığı ortaklığında 1000 hakim ve 
savcının istinaf konusunda eğitimi sağlanmış8, diğer proje ile de Ankara, 
Erzurum ve Diyarbakır istinaf mahkemelerinin binaları AB fonlarından 
sağlanan hibe ile yaptırılmıştır.

Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuru-
lunca 15.05.2007 tarihinde 5235 sayılı Kanun’un 25. maddesi gereği böl-
gelerin coğrafi durumları ve iş yoğunlukları dikkate alınarak iş ve nüfus 
yoğunluğuna göre, İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Ada-
na, Erzurum ve Diyarbakır’da bölge adliye mahkemelerinin kurulmasına, 
bu mahkemelerin 109 ceza ve 77 hukuk dairesi olmak üzere toplam 186 
daireden oluşmasına uygun görüş verilmiştir. Aynı Karar’da yargı alanları 
da belirlenmiş ve Türkiye genelinde görev yapan hakim, Cumhuriyet sav-
cısı ve yardımcı personel sayısının, hem ilk derece adliye mahkemelerinin 
hem de bölge adliye mahkemelerinin ihtiyacına cevap veremeyeceğinin an-
laşılması, zorunlu olan bina, araç ve gereçlerin sağlanmamış olması nede-
niyle bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçirileceği tarihin koşulların 
tamamlanmasından sonra değerlendirilmesine karar verilmiştir9.

Adalet Bakanlığının istinaf mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi ve 
atılacak adımların somut takvime bağlanmasına dair 15.12.2010 tarihli 
teklifini 03.02.2011 tarihinde görüşen HSYK Genel Kurulu, hakim, savcı 
ve personel sayılarındaki yetersizliğe dikkat çektikten sonra, ilk derece 
mahkemelerine gelen iş yükünü azaltacak, istinafa gidilecek işleri azalt-
mak için kesinlik sınırlarını yükseltecek, adli yargıdaki iş dağılımını den-
geli hale getirecek yasal ve idari tedbirlerin alınmasından, bina ve teknik 

7 AİHS ve AİHM’ye göre istinaf yolu adil yargılanma ilkesi açısından gerekli ve zorunlu bir 
kanun yolu değildir. 

8 www.abgm.adalet.gov.tr/abproje/.../TAMAMLANAN%20PROJELER/21
9 HSYK’nın 15.05.2007 gün ve 205-206 sayılı kararları
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donanımlar hazır hale getirildikten sonra atamaların yapılarak bu mah-
kemelerin faaliyete geçirilmesini oyçokluğuyla karara bağlamıştır10.

Daha sonra aynı prosedür işletilerek 07.06.2011 tarihinde mevcut 9 
yere ilaveten Antalya, Gaziantep, Kayseri, Sakarya, Trabzon ve Van illerin-
de de bölge adliye mahkemelerinin kurulmasına uygun görüş verilmiş11 
ve ileride sayılarının artırılması mümkün olmak üzere toplamda 15 yerde 
bölge adliye mahkemeleri kurulmuştur. 

HSYK’nın 07.06.2011 tarihli söz konusu kararında 15 yerdeki istinaf 
mahkemelerinde kurulacak daire sayıları da güncellenmiş ve ülke gene-
linde 177 ceza, 153 hukuk dairesi olmak üzere toplam 330 istinaf daire-
si kurulması uygun bulunmuş, bu mahkemelerin yargı alanları da tespit 
edilmiştir.

Bu arada Adalet Bakanlığı’nın talebi ve Avrupa Birliği sürecinde bi-
nalar için ödenen paraların iadesinin istenmesi sebepleriyle 22.02.2011 
tarihinde istinaf mahkemelerinin başsavcılarının atamaları yapılmış, baş-
savcılar eliyle bina ve diğer eksikliklerin giderilmesi amaçlanmıştır.

Son olarak Adalet Bakanlığı, 7 Kasım 2015 tarih ve 29525 Sayılı 
Resmî Gazete’de bu Mahkemelerin 20 Temmuz 2016 tarihinde faaliyete 
geçirileceğini ilan etmiştir. Bu ilandan sonra HSYK Birinci Dairesi ata-
ma prensiplerini ve takvimini yayınlamıştır. HSYK web sayfasında yayım-
lanan ilandan anlaşıldığı kadarıyla kurulmuş bulunan 330 dairenin ilk 
etapta 209’u faaliyete geçirilecek olup, bu daireler için 851 hakim ve 224 
Cumhuriyet savcısı atanması planlanmıştır.

Hakim-Savcı Sayıları, İş Durumları ve İş Dağılımları

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun sitesinde12 yayımlanan 
22.07.2015 tarihli son istatistiğe göre ülkemizde 6.620’si ilk derece mah-
kemelerinde olmak üzere toplam 8.285 hakim ve 4637’si ilk derecede 
olmak üzere toplam 4.872 Cumhuriyet savcısı görev yapmaktadır.

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü web sayfasın-
daki son verilere göre 2014 yılında Yargıtay’ın ceza dairelerine 394.000, 
hukuk dairelerine 560.000 dosya temyiz incelemesi için gelmiş, önceki 
yıldan devredenlerle birlikte ceza dairelerinde 749.204, hukuk dairelerin-
de 725.829 dosyaya bakılmıştır.

10 HSYK Genel Kurulunun 03.02.2011 gün 81 sayılı kararı 
11 HSYK Genel Kurulunun 07/06/2011 gün ve 187 sayılı kararı 
12 http://www.hsyk.gov.tr/istatistikler.html (Erişim tarihi 23.2.2016)
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Aynı yıl Cumhuriyet başsavcılıklarında 6.985.818 soruşturma evrakı, 
ilk derece ceza mahkemelerinde 2.623.645, hukuk mahkemelerinde ise 
3.293.090 dosyaya bakılmıştır. 

Son 10 yıllık artış oranlarına bakıldığında Yargıtay ceza dairelerine 
gelen işler %122,7, hukuk dairelerine %87, hukuk mahkemelerine %51, 
Cumhuriyet başsavcılıklarına gelen soruşturma evrakları %61,9, ilamlar 
ise %131,9 oranında artarken, ceza mahkemelerine gelen dosyalar %1.9 
oranında azalmıştır.

Aynı sayfada hakim başına düşen ortalama dosya sayısı 814 olarak 
gösterilmiş ise de, toplam iş sayısının adli yargıdaki ilk derece, Yargıtay, 
Bakanlık ve HSYK gibi tüm birimlerde çalışan toplam hakim sayısına bö-
lünmesi suretiyle bulunan bu rakam gerçek durumu yansıtmamaktadır. 
Zira HSYK resmi sayfasına göre 22.07.2015 tarihinde ilk derecede görev 
yapan hakim sayısı 6.620’dir. Buna göre hakim başına düşen ortalama 
dosya sayısı da 981 olmalıdır. Dosya sayılarının her yerde aynı olmaması, 
bazı küçük yerlerde bu ortalamanın çok altında çalışılırken işi yoğun olan 
yerlerde bunun oldukça üzerinde dosyaya bakılıyor olması da bir başka 
gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. İstinaf mahkemelerine atanacak kı-
demli hakimlerin çalışmakta olduğu birinci bölgelerde bakılan dosya sa-
yısı ortalama 1.500’lere kadar çıkmaktadır. İş dağılımındaki dengesizlik 
görmezden gelinse dahi her bir hakim yılda ortalama 1.000 dava dosya-
sına bakmaktadır. İdari işler, infaz işleri dikkate alınmaksızın tüm savcı-
ların eşit oranda soruşturma evrakına baktığı varsayıldığında dahi savcı 
başına da yıllık ortalama 1.500 soruşturma evrakı düşmektedir.

İstinaf Mahkemeleri Gerekli Midir?

İstinaf kanun yolu, öncelikle daha güvenceli bir yargılama yapılması-
nı sağlayacaktır. Zira, ilk derece mahkemesi kararlarına karşı, şu anda 
yapılmakta olan tek dereceli kontrol ve denetim mekanizması yerine, iki 
dereceli bir kontrol mekanizması oluşturulacaktır. Bir kararın iki ayrı 
üst yargı organınca denetlenmesi, daha sağlıklı ve doğru karar verilmesi 
imkânını artıracaktır. Ayrıca, istinaf aşamasında sadece denetimle yeti-
nilmeyip aynı zamanda gerektiğinde yeniden yargılama yapılması imkâ-
nının olması, kararların daha sağlıklı verilmesini mümkün kılacaktır. Bu 
sebepledir ki, uzun yıllardan beri birçok ülkede üç dereceli sistem uygu-
lanmaktadır.

İstinafla birlikte, kararlara karşı denetim mekanizmasının artması ile 
yargıda ortaya çıkan adil yargılanmayla ilgili sorunlar da azalacak ve ka-
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rarlara, dolayısıyla yargıya duyulan güven artacaktır. İstinaf, Yargıtay’ın 
şu anda çok fazla olan iş yükünün de bir süre sonra azalmasına katkı 
sağlayacağından, Yargıtay’ın hukukî denetim işlevini daha iyi yapması ve 
içtihat mahkemesi olarak fonksiyonunu daha iyi yerine getirmesi müm-
kün hale gelecektir13.

Bu açıklamalar ışığında istinaf mahkemelerinin gerekliliği tartışmasız 
bir gerçektir. Ancak, istinaf mahkemelerinin bu faydaları sebebiyle faa-
liyete geçirilmesi gerekli ise de, mevcut iş durumu, hakim-savcı sayıları, 
bina ve teknik donanım durumu itibarıyla faaliyete geçirilmesinin bazı 
sorunları da beraberinde getireceği gözden uzak tutulmamalıdır. 

İstinaf Mahkemelerinin 20 Temmuz 2016 Tarihinde Faaliyete Ge-
çirilmesiyle Karşılaşılması Muhtemel Sorunlar 

Sorunların açıklanmasından önce ilk aşamada istinaf mahkemelerine 
atanacak 851 hakim ve 224 Cumhuriyet savcısına bir yıl içerisinde ila-
ve edilmek zorunda kalınacak 444 hakim ve 100 Cumhuriyet savcısı ile 
toplam 1320 hakim ve 324 Cumhuriyet savcısının nasıl temin edileceği 
açıklığa kavuşturulmalıdır.

İstinaf mahkemelerinde görev yapacak kıdem ve tecrübeye sahip ha-
kim ve savcılar adli yargı ilk derece mahkemelerinden temin edildiğinde, 
ilk derece mahkemelerinde adli yargıda ciddi bir zafiyet oluşması kaçınıl-
mazdır. 

Özellikle hakimler açısından bakıldığında adli yargıda görev yapan ha-
kimlerin yaklaşık 1/6’sı bu mahkemelere birinci bölge illerden alınacak ve 
yerlerine yeterli kıdem ve tecrübede hakim bulunamayacağından zorunlu 
olarak kıdemsiz ve tecrübesiz hakimlerin görevlendirilmesi gerekecektir. 
Diğer taraftan İlk derece mahkemelerine gelen iş sayılarını düşürecek al-
ternatif uyuşmazlık çözüm yolları gibi tedbirlerin yetersiz oluşu ya da bu-
lunmayışı maalesef ilk derece mahkemelerindeki yargılamanın etkinliğini 
ve kararlardaki isabetini olumsuz etkileyecektir. İlk derece mahkemele-
rinden bu kadar yüksek sayıda eksilme bu mahkemelerde var olan sıkın-
tıları daha da artıracaktır.

İstinaf mahkemelerine yapılacak atamalar, bugün itibarıyla yaklaşık 
yılda ortalama 1.000 dosyaya bakan her altı mahkemeden birinin kapan-
ması ve bu mahkemelerdeki işlerin diğer hakimlere dağıtılması sonucunu 
doğuracaktır. 

13 www.hukukiyardim.gov.tr/sayfalar/istinaf.pdf, Doç. Dr. Muhammet Özekes
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Yıllardır tartışılmasına ve girişimlerde bulunulmasına rağmen alterna-
tif uyuşmazlık çözüm yollarının geliştirilmesinde beklenen hedeflere ula-
şılamamış, adli yargının iş yükünü azaltacak tedbirler geliştirilememiş-
tir. Yargıda iş yükü günden güne artarken, istinaf mahkemelerine atama 
yapılması, geride kalan ilk derecede görev yapacak hakim ve savcıların 
yükünün daha da ağırlaşması anlamına gelecektir.

Bu teze karşılık Yargıtay üyelerinden istinaflara atama yapılacağı, tet-
kik hakimleri ve savcılarının ciddi bir kaynak oluşturacağı ifade edilmek-
tedir. Ancak Yargıtay’da çalışan tetkik hakim ve savcılarının büyük ço-
ğunluğunun kıdemsiz olduğu, az sayıda kıdemli olanlara ise Yargıtay’ın 
ihtiyacı ve yasa gereği Yargıtay’ın hali hazırda mevcut 600.000 derdest 
dosyaya bakmaya devam edeceği ve bu dosyaların bitmesinin uzunca bir 
zaman alacağı göz önüne alındığında istinaf mahkemeleri için Yargıtay’ın 
da sanıldığı gibi bir kaynak olmadığı anlaşılmaktadır.

Diğer yandan, 2014 verilerine göre yıllık temyiz incelemesine gelen 
1.000.000 davanın yaklaşık yarısının istinafa geleceği varsayılsa bile yıllık 
500.000 dosyanın 330 dairede 990 üye tarafından incelenip, duruşma 
açılıp, tanık dinlenip gerekirse keşif yapılıp karara bağlanmasının teknik 
olarak zorlukları bir yana, istinaflar arası iş dağılımının eşit olmamasın-
dan kaynaklanacak sorunlar da gözden ırak tutulmamalıdır.

Adli yargıda mevcut iş yüküyle bile kararlardaki isabet oranına bakıl-
dığında kıdemli olmayan ve daha az sayıda hakimle yürütülecek işlerin 
etkinliği ve istinaf mahkemelerine yansıması aşağıdaki verilerden dahi 
açıkça anlaşılabilir.

Şöyle ki, 2014 yılında Yargıtay’daki toplam 1.474.869 dosyadan 
888.419’u karara bağlanmış ve maalesef bunların sadece 349.190’ı onan-
mıştır. Yani dosyaların %39,5’i onanırken, %60,5’i bozma, kısmen ona-
ma-kısmen bozma, geri çevirme ve diğer nedenlerle sonlanmıştır. Bu 
oranlar hakim ve savcıların niteliklerini artıracak tedbirler alınmazsa is-
tinaf mahkemelerinin duruşma yapmak zorunda kalacağı işler açısından 
önemli bir veri olup, istinafların ağır bir iş yüküyle karşı karşıya kalacak-
larını göstermektedir.

Bu noktada bir diğer sorun Yargıtay’da görüşülmeyi bekleyen dosyala-
rın akıbetinin ne olacağıdır. Yargıtay’ın elindeki mevcut dosyalara bakıp 
karara bağlamayacağı öngörülmekte, gerekirse bunun için yasal düzen-
leme yapılması planlanmaktadır. Ancak Yargıtay’da dillendirilen istinaf 
mahkemeleri faaliyete geçirildikten sonra iki dereceli yargılamadan üç de-
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receli yargılamaya geçildiği bu sebeple adil yargılama hakkı çerçevesinde 
dosyaların istinaf atlanarak Yargıtay’da karara bağlanması AİHS’e aykırı 
denilerek dosyaların istinaf mahkemelerine gönderilmesi ihtimaline kar-
şı yapılabilecek bir işlem bulunmamaktadır. Böyle bir ihtimalde ise sü-
reç içerisinde tedricen dosya alacağı varsayılan istinaf mahkemeleri aynı 
anda 600.000 civarı dosya ile baş başa kalacaktır.

Dünyanın en büyük ve en çok üyeli temyiz mahkemesi olan Yargıtay’da 
aynı işe bakan daireler arasında, hatta bazen aynı dairedeki üyeler ara-
sında görüş farklılıkları olduğu hepimizin malumudur. İş davalarından 
örnek vermek gerekirse, bireysel iş davalarının temyiz incelemesinin ya-
pıldığı Yargıtay 7. HD, 9. HD ve 22 HD arasında ciddi görüş ayrılıkları 
bulunmakta, içtihadı birleştirme kararı alınmadığı için daireler kendi gö-
rüşlerinde ısrar etmekte ve benzer konularda farklı kararlar çıkmaya de-
vam etmektedir. Bu durumun “Yargıtay dairelerinin ilamlarında yeterli 
gerekçeyle desteklenmeyen farklılıkların bulunmasının, başvurucunun 
açtığı davanın görülmesi bakımından hukuki belirsizliğe neden olduğu 
ve başvurucu açısından öngörülemez bulunduğu sonucuna varıldığı” 
belirtilerek adil yargılanma hakkını ihlal ettiği Anayasa Mahkemesi tara-
fından da karara bağlanmıştır14.

Hukuk devleti genellikle bir ilkeler bütünüdür. Bu ilkeler, kural koy-
ma, uygulama, benzer durumda benzer kararlar verme ve tarafsızlıkla 
ilgilidir. Hukuk devletinde bir hakkın kanunla düzenlemesi tek başına 
öngörülebilirlik ilkesini karşılamaz. Öngörülebilirlik ilkesi, kuralların bi-
linebilir, genel ve açık anlamlar ifade etmesinin yanı sıra uygulayıcılara 
da benzer durumlarda benzer davranma yükümlülüğü yükler. Dava dos-
yasını inceleyen daireye göre farklı sonuçların çıktığı bir sistemde öngö-
rülebilirlikten bahsedilmesi, hukuk sistemine güven duyulmasının bek-
lenmesi mümkün değildir. Henüz Yargıtay’ın üç dairesi arasında içtihat 
birlikteliği sağlanamamışken, aynı yerdeki veya farklı yerlerdeki istinaf 
daireleri arasındaki görüş birliğinin nasıl sağlanacağı mutlaka açıklığa 
kavuşturulmalıdır.

Bir başka sorun da işin az olacağı varsayılan yerlerde 2 ceza 3 hukuk 
dairesi kurulacak olmasıdır. Örneğin Van İstinaf Mahkemesi’nde muhte-
melen yasadaki zorunlu sayı olan 2 ceza, 3 hukuk dairesi kurulmasıyla 
yetinilecektir. Bu durumda, Yargıtay’da iş bölümü gereği 23 hukuk, 23 
ceza dairesinin ihtisaslaşarak baktığı her biri ayrı uzmanlık gerektiren 
işlerin tümüne buradaki 2-3 dairede bakılmak zorunda kalınacaktır. İlk 

14 Anayasa Mahkemesi Türkan Bal B.B. No:2013/6932 ,6.1.2015 günlü kararı, R.G. 
6.5.2015 günlü ve 29350 sayılı
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derecede asliye hukuk, ticaret, iş, kadastro, aile, tüketici, fikri sınai hak-
lar vb. ihtisaslaşma varken, Yargıtay’da daireler arasında işbölümü ya-
pılmışken istinaf hakimlerinin her işi bilmesini ve süper hakim olmasını 
beklemek ne kadar gerçekçi olacaktır. Ronald Dworkin’in ifadesiyle Her-
kül diyebileceğimiz böyle bir hakimi ancak Olimpos’ta bulabiliriz15. 

Sınavla avukatlıktan ve yeni mezunlardan son dönemde önemli sayıla-
bilecek miktarda hakim ve savcı adayı alınmış olması nedeniyle ilk dere-
cede sıkıntı yaşanmayacağı ifade edilmektedir. Ancak yeni alınan hakim 
ve savcıların mesleki tecrübe eksikliği, hakimlik mesleğinde kıdemsiz ol-
maları, doğrudan birinci bölgelerde müstakil çalışmalarının doğuracağı 
sorunlar da dikkate alınmalıdır.

İstinaf mahkemelerinde görevlendirilmek üzere yıllar içerisinde ata-
nan müdür, zabıt katibi ve mübaşirler halen adliyelerde hizmet vermekte-
dirler. Söz konusu personelin hiç biri bulunduğu yerde fazladan istihdam 
edilmemekte; mahkemelerin mevcut personel ihtiyaçlarını karşılamakta-
dır. Çalıştıkları mahkemelerden alınıp istinaf mahkemelerinde görevlen-
dirilmeleri halinde adliyelerde ciddi bir personel sıkıntısı ortaya çıkacak-
tır.

İstinaf mahkemeleri için bazı yerlerde bina ve fiziki imkanlar sağlan-
mış ise de, henüz binası hazır olmayan yerler de bulunmaktadır. İstinaf 
yargısının, işlev ve önemine uygun, özel olarak planlanmış müstakil bina-
larda değil kiralık veya geçici binalarda başlatılmamasının oluşturacağı 
psikolojik olumsuzluk ve algı da dikkate alınması gereken bir başka ko-
nudur.

İstinaftan vazgeçilebilir mi? Sorunsuz Bir Başlangıç İçin Neler Ya-
pılmalı?

Vatandaşa daha etkin bir hukuki güvence sağlayan istinaf mahkeme-
lerinden bu aşamada vazgeçilmesi mümkün gözükmemektedir. İstinaf 
mahkemelerinin kurulmasını isteyen ve yasal düzenleme yapan siyasi ira-
denin bu konudaki kararlılığının hali hazırda devam ettiği açıktır.

Diğer taraftan, İstinaf mahkemelerinin gerekli tedbirler alınmadan fa-
aliyete geçirilmesi halinde iyi işlediği kuşkulu olan yargı sistemimizin tü-
müyle tıkanma ve yukarda anlatılan sebeplerle işleyemez hale gelme riski 
bulunmaktadır. Bu risklerin ortadan kaldırılması için aşağıdaki önlemle-
rin alınmasında yarar bulunmaktadır:

15 M. Balkan Demirdal, “Ronald Dworkin’in Hukuk Teorisi Işığında Yargıçların Rolü”, 
Gazi Üniversitesi HFD., S.3-4, C.XVIII, Y.2014,s.802 vd.
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1- Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları geliştirilmeli, özellikle hukukta 
arabuluculuk, cezada uzlaşma etkin hale getirilmeli, kapsamı olabildiğin-
ce geniş tutularak zorunlu arabuluculuk yasası biran önce çıkarılmalıdır.

2- Adli yargı ilk derece mahkemelerine intikal eden işleri azaltacak 
alternatif çözüm tedbirlerinin yanı sıra, hükümlerin kesinlik sınırları 
yükseltilerek İstinafa ve Yargıtay’a gidecek işlerin de azaltılması sağlan-
malıdır.

3- Hakim ve savcı sayılarını artıracak tedbirler alınmalı; yargı bağım-
sızlığı, coğrafi teminat, ekonomik özgürlükler sağlanarak meslek cazip 
hale getirilmelidir.

4- Hakim ve savcıların kişisel ve mesleki yetkinliklerini artıracak çalış-
malar yapılmalı, Türkiye Adalet Akademisi, adına uygun olarak akademi 
fonksiyonunu üstlenmeli, birkaç günlük yada haftalık eğitim faaliyetle-
ri yerine uzun dönemli, gerçek sertifika programları açılarak hakim ve 
Cumhuriyet savcılarının yetkinlikleri artırılmalıdır.

5- İstinaf mahkemesine atanacak hakim ve savcılar çalışacakları daire-
lere uygun mahkemelerden ve liyakat esasına göre seçilmeli, atama öncesi 
Yargıtay ve TAA’da uygulamalı ve teorik eğitim verildikten sonra atamalar 
gerçekleştirilmelidir.

6- Hakim savcı dışındaki görevlendirilecek personel konusunda ilk 
derece mahkemelerinin çalışması etkilenmeyecek şekilde, mutlaka yeni 
kadrolar alınmalı, adliyedeki mevcut personelin çekilmesi halinde yaşa-
nacak olumsuzluklar gözetilmelidir.

7- İstinaf mahkemeleri faaliyete geçirilmeden bina, teknik donanım ve 
UYAP yazılım eksikleri tamamlanmalıdır.

8- Temel kanunlar tümüyle değişmesine rağmen yargının işleyişine 
ilişkin mevcut sistem içerisinde bazı küçük değişiklikler yapılmakla ye-
tinilmiştir. Merkezden değil, tüm paydaşların görüş ve önerileri alınarak 
yargı sisteminin işleyişi ile ilgili köklü ve bütüncül bir yargı reformu ger-
çekleştirilmelidir.

Bu tedbirler alınmadan mevcut haliyle atamaların yapılarak istinaf 
mahkemelerinin faaliyete geçirilmesinin ilk derece mahkemelerini çık-
maza sokacağı gibi istinaf mahkemelerinin de ölü doğmasına neden ola-
cağı, tedbirler alındıktan sonra atama yapılmasının amaçlanan hukuki 
güvencelere erişimi kolaylaştıracağı hususu gözden uzak tutulmamalıdır. 
Unutulmamalıdır ki, bir şeyi doğru yapmak, onu niçin yanlış yaptığımızı 
açıklamaktan daha az zaman alır. 



MARKALARIn ULUSLARARASI TESCİLİnDE 
GÜnCEL GELİŞMELER

Av. Damla BAYCILI1 

Markaların Uluslararası Tesciline ilişkin Madrid Sistemi’ne üye 95 ül-
keden, Madrid Protokolü’ne taraf olmayan tek ve son anlaşma ülkesi Ce-
zayir de 31 Temmuz 2015’de Protokole katılım belgesini teslim etmiştir. 
Protokolün Cezayir bakımından 31 Ekim 2015’de yürürlüğe girmesiyle 
beraber bu tarihten itibaren tüm uluslararası marka tescillleri Madrid 
Anlaşması ve Madrid Protokolü’nden oluşan iki anlaşmalı sistem yerine 
artık yalnızca Madrid Protokolü çerçevesinde yürütülecektir. Bu sayede 
uluslararası tescil prosedürlerinin çok daha daha basit ve kolay bir şekil-
de işleyeceği açıktır.

Madrid Sistemine Genel Bakış

Sınai mülkiyet haklarının uluslararası alanda korunmasını sağlayan 
ilk düzenleme özelliğine haiz Paris Anlaşması temel alınarak çeşitli ulus-
lararası anlaşmalar imzalanmıştır. Ancak bu anlaşmalararasında marka-
ların uluslararası tesciline ilişkin Madrid Anlaşması ve Madrid Protoko-
lünden oluşan “Madrid Sistemi”halihazırda en geçerli ve en çok kullanı-
lan uluslararı tescil sistemini oluşturmaktadır. Nitekim 20 Temmuz 2015 
tarihi itibariyle Madrid Sistemi çerçevesinde yapılan uluslararası tescil 
başvuruları 1 milyon 250 bine ulaşmıştır. Son verilere göre Madrid Sis-
temi’ni en çok kullanan ülkeler arasında Amerika başı çekerken, oldukça 
yakın bir rakamla Almaya ikinci sırada yer almaktadır.2

Uluslararası tescil sistemi sayesinde her ülkede ayrı ayrı tescil baş-
vurusunda bulunmak yerine tek bir ofis aracılığıyla (menşe ofis) tek bir 
dilde ve tek bir adet başvuruda bulunarak Protokole taraf birden çok 
ülkedetek bir tescil numarası ile birden çok tescil elde edilebilir. Protokol 
çerçevesinde uluslararası tescil başvurusunda bulunabilmek için temel 
şart, Protokole taraf olan bir ülkede “gerçek” ve “etkin” bir sınai ve ticari 
kuruluşu olan veya o ülkede yerleşik veya o ülkenin tabiyetinde bir ger-
çek veya tüzel kişi olmanız gerekmektedir. Ayrıca bir markanın Protokol 
hükümleri çerçevesinde uluslararası başvuruya konu olabilmesi için, bu 

1 İstanbul Barosu Avukatlarından
2 http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_940_2015.pdf
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markanın Protokol’e taraf olan bir ülke ofisinde tescil edilmiş (esas tes-
cil) veya tescil başvurusunda (esas başvuru) bulunulmuş olması şarttır. 
Görüldüğü üzere, üye ülke menşe ofisinde tescil edilmiş markaların yanı 
sıra ofise yapılan tescil başvuruları da uluslararası başvuruya konu ola-
bilmektedir.

protokol Çerçevesinde Sistem Nasıl İşliyor?

Uluslararası marka tescil başvuruları ve ilgili tüm diğer işlemler Ulus-
lararası Büro (World Intellectual Property Organization- WIPO) tarafın-
dan yürütülmektedir. Uluslararası tescil başvuruları Uluslararası Büro’ya 
esas tescilin bulunduğu veya esas başvurunun yapıldığı menşe ofis ara-
cılığıyla yapılmaktadır. Yani, Uluslararası Büro’ya doğrudan başvuruda 
bulunmak mümkün değildir.Türkiye’de Protokol 1 Ocak 1999 tarihinden 
beri uygulanmakta olup, uluslararası tescil işlemleri Türk Patent Enstitü-
sü (TPE) Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Türki-
ye’nin menşe ofis olduğu durumlarda TPE, Türkiye’deki tescilli bir marka 
veya bir marka tescil başvurusuna dayanılarak yapılan uluslararası mar-
ka tescil başvurusunu öncelikle söz konusu başvurunun esas başvuru 
yada esas tescil ile aynı olduğunu tasdik eder ve diğer gerekli kontrolleri 
yaptıktan sonra başvuruyu Uluslararası Büro’ya iletir. (Protokol md. 3.4) 
Uluslararası Büro, başvuruyu şekli olarak inceledikten sonra herhangi 
bir uygunsuzluk tespit etmezse başvuruyu uluslararası sicile tescil eder ve 
marka korumasının talep edildiği (belirlenen) ülke menşe ofislerine tescili 
bildirir. Uluslararası tescil tarihi, uluslarararası başvurunun menşe ofis 
tarafından alındığı tarihi taşır. Başvurular uluslararası tescilin talep edil-
diği belirlenen akit taraflarda adeta bir ulusal marka başvurusu yapılmış 
gibi ulusal mevzuat kapsamında değerlendirir. Belirlenen Akit Taraf ofisi, 
süresi içinde red bildiriminde bulunmazsa (Türkiye açısından red süresi 
18 aydır) veya red bildirimini geri alırsa marka, uluslararası tescil tari-
hinden itibaren adeta Akit Taraf ofisi tarafından ulusal yolla tescil edilmiş 
gibi korunur. (Protokol md. 4) 

Uluslararası marka tescil sisteminde bir diğer önemli prensip, ulusla-
rarası tescilin esas markaya bağımlılığıdır. Buna göre, uluslararası tescilli 
marka menşe ofiste başvuru halinde bulunan veya tescil edilmiş olan esas 
markaya uluslararası tescil tarihinden itibaren beş yıl boyunca bağımlı 
kalır. Ancak, uluslararası tescil tarihinden itibaren beş yıllık süre zarfı 
içerisinde duruma göre menşe ofisteki esas tescil veya esas başvuru çeşit-
li sebeplerle son bulursa (örneğin geri alınırsa, hükümsüz kalır, feragat 
edilir veya bir red, fesih, iptal veya hükümsüzlük kararı alınırsa) menşe 
ofisin reddi/hükümsüzlüğü Uluslararası Büro’ya bildirmesi ve uygun du-
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rumlarda uluslararası tescilin iptalini istemesi üzerine tescil iptal edilir 
ve buna bağlı olarak, belirlenen akit taraflarda markaya ilişkin koruma 
da son bulur. Uluslararası tescil tarihinden itibaren beş yılın sonunda 
ise, uluslararası tescil menşe ofisteki esas başvurudan veya esas tescilden 
bağımsız hale gelir.

Protokolün sağladığı bir diğer önemli haktan da bahsedecek olursak, 
uluslararası tescil yapıldıktan sonratescilin sağladığı korumanın alanı-
mevcut uluslararası başvuruda yer almayan Akit Taraflara “sonraki be-
lirleme” (subsequent designation) prosedürü çerçevesinde genişletmek 
mümkündür. Başvuru sahibi bir takım ticari sebeplerde uluslararası tes-
cil başvurusunubazı Akit Taraflarla sınırlı tutmuş ancak sonradan tesci-
lin sağladığı korumanın kapsamına başka Akit Tarafları da dahil etmek 
istemiş olabilir. Aynı durum Protokol’e sonradan katılan ülkelere de ko-
rumanın genişletilmek istenmesi durumunda da geçerlidir. Bu bağlamda, 
başvuru sahiplerinin uluslararası tescilin sağladığı korumaya başka Akit 
Tarafları ilave etmek için menşe ofis aracılığına ihtiyaç olmaksızın doğ-
rudan WIPO’ya yapacağı bir sonraki belirleme talebini ile Madrid Siste-
mi’nin sağladığı bu kolaylıktan faydalanması mümkündür.

Bilindiği üzere, günümüz ekonomisinde şirketlerindaha fazla kar elde 
etmesi ve rekabet gücünü artırabilmesinde markalaşmanın önemi tar-
tışılmazdır. Yeni pazarlara açılmak isteyen şirketlerin markalarını yeni 
ülkelerde tescil ederekkoruma altına almaları güvenli ve sorunsuz bir şe-
kilde ticaret yapabilmeleri içinson derece önemlidir. Yukarıda yer verilen 
sonveriler, markalarını birden fazla pazarda tescil etmek isteyen marka 
sahipleri için her bir ülkede ayrı ayrı tescil başvurusunda bulunmanın 
yükünden ve buna bağlı doğacak büyük maliyetlerden kurtaran Madrid 
Sisteminin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Nitekim, Cezayir’in 
de Protokol’e katılımıyla Madrid Sistemi’nin tek anlaşmalı sisteme dönüş-
mesi WIPO’nun da tabiriyle “bir dönüm noktası” olup, ilerleyen dönemler-
de Protokol vasıtasıyla yapılacak uluslararası marka tescil başvurularının 
katlanarak artacağına kesin gözüyle bakabiliriz. 



TÜRK HUKUKUnDA HEKİMİn HUKUKİ VE 
CEZAİ SORUMLULUğU YÖnÜnDEn “ÖTAnAZİ” 

UYGULAMALARI 

Başak ŞAHBAZ 

Ötanazi, “günümüz tıp biliminin verilerine göre iyileşme olanağı bulun-
mayan ve ölümü kaçınılmaz olan kişinin, çekmekte olduğu şiddetli acı, 
ağrı ve ızdıraplardan kurtulması amacıyla, kendi bilinçli ve özgür irade-
siyle açıkladığı isteği ya da rızası üzerine, tıbbi yollarla öldürülmesi veya 
tıbbi yardım kesilerek ölüme terk edilmesidir.”1

Ötanazi (euthanasaia), etimolojik açıdan Yunanca eu; iyi, güzel, ve 
thanatosis; ölüm kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. “Tatlı ve acısız 
ölüm”, “kolay ve rahat ölüm” anlamlarına gelen ötanazi kelimesi ilk kez 
Bacon tarafından kullanılmıştır.2

Tarihsel süreçte ötenazinin özellikle akıl hastaları, özürlüler ve yaşa-
maları toplumsal açıdan yararsız görülen kişilerin, yaşamlarına son ver-
mek amacıyla uygulanmış olması, bu tür fiilerin de ötanazi kavramının 
içine sokulmaya çalışılmış olması, ötanazi hakkında kötü bir şöhretin 
doğmasına neden olmuştur.

Ancak günümüzde insana verilen değerin artmasıyla ötanazi kavramı-
na daha farklı yaklaşılmaktadır. Bugün tedavisi mümkün olmayan acı 
çeken hastaların ötanazi taleplerini bireyciliğin gelişimiyle birlikte güçle-
nen “kişi özerkliği” çerçevesinde değerlendirenler, sınırları iyi belirlenmiş 
kurallar içinde ötanazinin suç olmaktan çıkarılması gerektiğini savunur-
lar.3 Ötanazinin hukuken kabul edilmesi noktasında çeşitli hukuki görüş 
ayrılıkları mevcuttur.

Ötenazinin çeşitli bakımlardan sınıflandırmaları yapılmaktadır. 

Dar anlamda – geniş anlamda – en geniş anlamda ötanazi

Dar anlamda ötanazi, ölümün eşiğine gelmiş, kurtuluş ümidi kalma-
mış hastaların, kendi talepleri üzerine acılarının dindirilmesiyle amacıyla 
hayatlarına son verilmesidir.

1 K.GÜVEN, Kişilik Hakları ve Ötanazi, Ankara 2000,11
2 S. Tunç, “Ötanazi”, ABD 1 (1955), 700; Ö. Ömeroğlu, “ötanazi”, İzmir BD, 4 (Ekim 

1993), 43.; K. Dinçmen, “Bir Tıp ve Hukuk Sorunu: Euthanasaia”, ATD VII, 3-4 (1991)
3 İNCEOĞLU, Ötanazi, s.290; ÜNVER, Yener “ Avrupa Biyo-Hukuk Sözleşmesi’nin Türk 

Hukuku’na Etkileri “. KHukA Kasım 2005, s. 186
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Geniş anlamda ötanazi, kurtuluşu imkansız ve şifasız bir hastalığa ya-
kalanan hastaya ıstırabını dindirmek amacıyla ölüme yol açacak biçimde 
icrai hareketle yapılan yardımdır.

En geniş anlamda ötanazi ise, yaşanmaya değer olmadığı kabul edilen 
hayatların sona erdirilmesidir. Bitkisel hayata girenler örnek gösterilebilir.

Aktif – pasif – dolaylı ötanazi

Aktif ötanazi, hastanın özgür iradesine uygun olarak hekimin öldü-
rücü bir ilaç uygulayarak acısız biçimde hayata son vermesidir. Hukuk 
sistemimiz aktif ötanaziyi izin vermediği gibi yaşam hakkı ile ilgili mevcut 
hükümlerimiz de engel teşkil etmektedir.

Pasif ötanazi, ölümcül bir hastalığı bulunan bir hastanın özgür irade-
siyle yaşamını sağlayan destek ünitesi yardımına veya tedavisine hekim 
tarafından son verilmesidir. Yani hastalığın normal seyrine bırakılarak 
kaçınılmaz olan ölümün gerçekleşmesinin beklenmesidir.

Aralarındaki en belirgin fark, pasif ötanazide hekim hastanın ölümüne 
neden olabilecek bir davranışta bulunmaz iken, aktif ötanazide hasta he-
kimin aktif hareketiyle ölmesidir.

Dolaylı ötanazi, ölümü yakın ve kaçınılmaz olan kişinin acılarının din-
dirilmesi amacıyla tıbben böyle bir durumda kullanılabilirliği kabul edil-
diği için uygulanan ilacın yan etkisi nedeniyle hastanın yaşamını kısalt-
masıdır. Bu uygulama için başka bir tedavi yönteminin bulunmadığının 
tıbben saptanması, hastanın aydınlatılması ve rızasının alınması zorun-
ludur.

ÖTANAZİYE BAŞvURMA KOŞULLARI

Ötanazinin kabulü halinde hangi koşulların aranması gerektiği öğreti-
de tartışılmış ve çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. 

Aranacak ilk koşul, hastanın iyileşemeyecek bir hastalığa yakalanmış 
olmasıdır. Burada, hastalık kavramı geniş anlaşılmalı, her türden kap-
sadığı kabul edilmelidir. Hasta, tıp biliminin günümüzde ulaştığı düzey 
itibarıyla iyileştirilmesi olanağı bulunmayan çaresiz bir hastalığa yakalan-
mış olmalıdır. Trafik kazası gibi olaylarda düzelmesi mümkün olmayan 
sağlık sorunlarına yol açabilir. Öte yandan hastalığın dayanılmaz acılar 
veren nitelikte olması aranır. Acılar fiziki olabileceği gibi ruhsal da ola-
bilir.4

4 Ömeroğlu, 51



132 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 90 • Sayı: 2 • Yıl: 2016

Ötanazi, hastayı bir an önce ızdıraplarından kurtarmak amacıyla ya-
pılmalıdır. Bu koşul, ötenazinin kötüye kullanılmasını önlemek açısından 
önemlidir. Çünkü, farklı bir amaçla yapılan öldürme fiili, ötanazi değil 
kasten insan öldürme suçunu oluşturacaktır.

Ötanazinin kim tarafından yapılacağı konusunda öğretide tam bir gö-
rüş birliği bulunmamaktadır. Bir yandan, ötenazinin, herhangi bir kimse 
tarafından yapılabileceği kabul edilirken; diğer yandan hekim tarafından 
yapılmasının şart olduğu da ileri sürülmüştür. 5

Ancak bu seçenekte tek bir hekimin mi, yoksa farklı uzmanlıkları olan 
hekimlerden oluşan bir kurulun mu ötanaziye karar vereceği ve uygulaya-
cağı sorunu ortaya çıkmaktadır. 

Ötanazi uygulanması için aranacak koşulların sonuncusu ve en önem-
lisi, hastanın rızasının bulunmasıdır. Hasta, açık veya örtülü olarak, öta-
nazi uygulanmasına rıza göstermiş olmalıdır. Hasta, her ne şekilde olursa 
olsun yaşama iradesini ortaya koymuş ve ötanaziye rıza göstermemiş ise 
kendisine karşı böyle bir fiilin işlenmesi mümkün değildir. Çünkü, yaşa-
ma hakkı kutsaldır ve korunması gerekir.

Ağır bir hastalığa yakalanmış olsa da bilinci yerinde olan hastanın rı-
zası, her zaman dikkate alınmalıdır. Akıl sağlığı kısmen ya da tamamen 
yerinde olmayan hastanın ötanaziye razı olup olmadığı ek delillerle des-
teklenmelidir. Nitekim bir olayda, Amerika Birleşik Devletleri Missouri 
Yüksek Mahkemesi sübjektif ölçütlerle sorunu çözme yoluna gitmiş ve 
rızanın bulunduğunu kabul etmiştir. Bu olayda, mahkeme, ailesinin ve 
arkadaşlarının ifadesini alarak hastanın yaşamını makinelere bağlı ola-
rak sürdürmek istemeyeceği sonucuna ulaşmıştır.6

MUKAYESELİ HUKUKTA ÖTANAZİ

Ötanazi, dünyanın pek çok ülkesinde yoğun olarak tartışılmakta ve 
hukuk düzenlerinde de yasal düzenlemelere gidilmektedir. Çeşitli hukuk 
sistemlerinde, ötanazi genellikle suç olarak kabul edilmiş ancak faildeki 
acılara son verme saiki nedeniyle fiilin cezası kasten insan öldürmeye 
göre daha hafif olarak belirlenmiştir. Bu hususta Vidal şöyle demekte-
dir: “ihtirasın etkisinde körelmiş olarak rıza gösteren mağduru öldüren 
ve bundan sonra bizzat kendini öldürmeye kalkışan ya da şifa bulması 
mümkün olmayan ve ızdıraplar içinde kıvranan bir hastayı yalvarması 
üzerine öldüren kimseler herhangi bir adam öldürme fiilini işleyen bir 

5 Ömeroğlu, 51-52; Belgesay, 72.
6 Centel/Zafer/Çakmut Kişilere Karşı İşlenen Suçlar Cilt:1 s. 34
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tutulamaz.” Bu görüş yabancı ülke mevzuatlarına da girmiştir. Örneğin, 
Alman Ceza Yasası m.216; İsviçre Ceza Yasası m.114, Avusturya Ceza Ya-
sası m.77’de, talep üzerine öldürme ve ötenazi suç olarak tanımlanmakla 
birlikte, kasten insan öldürmeye göre daha hafif şekilde cezalandırılması-
nı öngören ceza normlarına yer verilmiştir. Bu yasalarda, talebin “ciddi ve 
açık” olması aranmıştır. Bu yüzden ölmekte olan veya algılama yeteneğini 
yitirmiş olanlara karşı işlenen fiiller ötanazi olarak değerlendirilmemek-
te. Norveç Ceza Yasası m.235/2 gibi yasalarda ise suç açısından rıza yeter-
li sayılmıştır.7 Aktif ötanazi sadece Hollanda, Belçika ve Lüksemburg’da 
yasaldır.

Ötenazi konusunda en radikal gelişme Hollanda’da gerçekleşmiştir. Fi-
ili olarak ötanazinin uygulandığı Hollanda’da hastanın talebiyle hayatına 
son verilmesini ve kendisini öldürmesine yardımı düzenleyen yasa, 21 
Nisan 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Aslında bu kanun, 1990 yılından beri yapılan bir uygulamayı yasal hale 
getirmektedir. Zira bu kanundan önce de mahkemeler açılan davalarda 
takipsizlik kararı vermekte idi.8 Ötanazinin uygulanmasının koşulları 
yasada ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Öncelikle hastanın samimi talebi 
olmalı, hasta kalıcı ve ciddi acılar içinde bulunmalıdır. Tıbbın ulaştığı se-
viye itibarıyla iyileşmesi mümkün olmayan ve yaşamının geri kalan bölü-
münde onurlu bir yaşam sürdüremeyecek hasta bilinci yerindeyken artık 
yaşamak istemediğini yazılı bir beyanla bildirerek ötanazi isteğini belirtir. 
İstem bir komisyon tarafından değerlendirilir ve uygun bulunursa ötana-
zi işlemi sadece hekim tarafından yapılır. Bu koşullara uymayan hekim 
cezalandırılır.

Belçika’da da 2002 yılında kabul edilen bir kanunla ötenazi uygulama-
sının önü açılmıştır. Hollanda uygulamasına benzer biçimde tanımlansa 
da ötenazi uygulaması “hastanın iyileşemez bir hastalığa yakalanması ge-
reği” ile sınırlandırılmıştır.

Lüksemburg’da ise 17 mart 2009 tarihinde ötanazinin gerçekleştiril-
mesi hakkında kanun yürürlüğe girmiş ve böylece ötanazinin uygulandığı 
üçüncü Avrupa ülkesi olmuştur. Ötanazinin uygulanması için dayanılmaz 
acılar içindeki hastanın doktor tarafından iyice aydınlatılması ve hastanın 
kendi iradesiyle muvafakati gerekir. Hastanın bilincinin yerinde olmama-
sı durumunda hastanın ailesinin ve doktorun muvafakati gereklidir. 

7 Artuk, Ötanazi, 309
8 P. Tak/ Van Elkema Hommes , Hollanda’ da özet olarak ötanaziye ilişkin mevzuat ger-

çekleşmesi, 1994, s.162 vd.
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İngiltere’de ötanaziye ilişkin bir düzenleme yoktur. İngiliz hukukunda 
ötenazi kabul edilmemiştir ve şüpheli durumlar sıkı şekilde denetlenmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ise federal anayasada ötanazi kasten 
adam öldürme suçu sayılmaktadır. Bununla birlikte ötanazi uygulaması 
eyaletlerde farklı şekilde gerçekleşmektedir. Örneğin, California eyaletin-
de “California Doğal Ölüm Yasası” hekime pasif ötanazi yetkisi tanımak-
tadır. Yani durumu ümitsiz olan yetişkin hastalarda hekim, hayatı sürdü-
rücü tedaviyi yarıda kesebilmektedir. Oregon eyaletinde “onuruyla ölüm 
yasası” çıkarılmıştır.9

Ötanazi hukukçular arasında olduğu kadar hekimler arasında da şüp-
heyle karşılanmakta ve Dünya Tabipler Birliği’nin yaptığı çeşitli toplan-
tılarda ötanaziyi reddeden bildiriler yayımlanmaktadır. Örneğin, Dünya 
Tabipler Birliği’nin 1987 yılında Madrid’de kabul ettiği “Ötanazi Bildirge-
si”ne göre, “bir hastanın yaşamını kendi ya da çok yakınlarının izni ile de 
olsa sonlandırmak olan ötanazi etik değildir.”

Hastanın tıbbi müdahaleyi reddetme ya da tedaviyi yarıda kesme hak-
kı, 1987 tarihli Madrid Ötanazi Bildirgesi ve 1994 tarihli Amsterdam Bil-
dirgesinde de vurgulanmıştır.

TÜRK HUKUKUNDA ÖTANAZİ

Ötanazi ülkemizde hukuka uygun kabul edilmemektedir. Anayasa’nın 
12. Maddesi herkesin kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez, vazgeçil-
mez temel hak ve özgürlüklere sahip olduğunu belirtmektedir. Buna göre 
yaşama hakkı da bu kapsama girmektedir. Yaşamın dokunulmazlığını 
ifade eden bu anlayışa göre devletin görevi yaşamı her durumda koru-
maktır. Nitekim bu durum Anayasa’nın yaşama, maddi ve manevi varlı-
ğını geliştirme ve koruma hakkını güvence altına alan maddesinde vücut 
bütünlüğünün dokunulmaz olduğunun vurgulanması ile pekiştirilmiştir.

Ötanazi uygulayan hekimin cezai sorumluluğu olduğu gibi hukuki so-
rumluluğu da bulunmaktadır. Çünkü kişinin rızası ötanaziyi hukuka uy-
gun hale getirmemektedir. Rızanın müdahaleyi hukuka uygun hale getir-
mesi için ahlaka adaba ve hukuka aykırı olmaması gerekmektedir.

Hekimin HUKUKİ Sorumluluğu Yönünden Ötanazi

Ülkemizde tıbbi müdahaleden doğan sorumluluğu düzenleyen özel bir 
yasa yoktur. Bu nedenle hekimler, sağlık çalışanları ve sağlık kuruluşları-
nın hukuki sorumlulukları, sorumluluk hukukunun genel ilkelerine göre 
belirlenmektedir.

9 Tepehan, a.g.e., s. 43; Kumaş, a.g.e, s. 45
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Hekim ile hasta arasındaki hukuki ilişkinin kaynağını tıbbi teşhis ve 
tedavi amacına yönelik bir borç ilişkisi oluşturur. Aralarında Türk Borç-
lar Kanunu m.386 bağlamında vekalet ilişkisi kurulur. Tarafların karşı-
lıklı hak ve yükümlülükleri buna bağlı olarak doğmaktadır.

Hasta hakları arasında yer alan temel haklardan birisi de hastanın 
onuru ile ölme hakkıdır. Hastanın öncelikle acı ve ağrılarının dindirilmesi 
ya da azaltılması gerekir. Ölümcül durumda ve dayanılmaz acılar içinde 
olan hastalar için her türlü önlem alınmalı, insan onuru ile bağdaşmaya-
cak olan davranışlardan kaçınılmalıdır.

Hastanın insan olarak, sahip olduğu tüm haklar çerçevesinde yaşamı-
nın sona ermesi konusunda önlemler almak sağlık hizmeti veren tüm kişi 
ve kurumların sorumluluğudur.

Ölümcül durumda bulunan hastalıktan kurtulması olanağı kalmayan 
hastanın acı ve ıstırabının dindirilmesi için ötanazi uygulanmasının has-
tanın onuruyla ölmesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği 
hususu ülkelere göre farklılık göstermektedir.

Medeni Yasamıza göre kişi yaşamı üzerindeki hakkını başkasına dev-
redemez ve bu hakkından vazgeçemez. Kişinin kendi yaşamına ait olan 
bir konuda başkasına vereceği yetki geçerli değildir. Kişi isteği ile de olsa 
vücut bütünlüğüne zarar verecek müdahalelere izin veremez. 6023 sayılı 
Türk Tabipler Birliği Kanunu’nuna dayanılarak çıkarılan Tıbbi Deontolo-
ji Nizamnamesinin ikinci maddesi hekimin başta gelen vazifesinin insan 
sağlığına, hayatına ve şahsiyetine ihtimam ve hürmet göstermek olduğunu 
öngördükten sonra m.13/3te hekimin teşhis tedavi veya korumak gaye-
si olmaksızın hastanın arzusuna uyarak bedeni mukavemetini azaltacak 
herhangi bir şey yapamayacağını belirterek bu şekilde ötenazinin her tür-
lüsünü yasaklamıştır. Yine 14. Maddesine göre “hastanın hayatını kurtar-
mak ve sıhhatini korumak mümkün olmadığı hallerde dahi hekim hasta-
nın ızdırabını azaltmaya veya dindirmeye çalışmakla mükelleftir.

Türk Hukukunda ötanaziye ilişkin en açık düzenleme, Sağlık Bakan-
lığınca yayınlanan Hasta Hakları Yönetmeliğinde “ötanazi yasağı” başlıklı 
13. maddede yer almaktadır. Bu maddeye göre “Ötanazi yasaktır. Tıbbi 
gereklerden bahisle veya her ne suretle olursa olsun, hayat hakkından 
vazgeçilemez.”

Hekimin CEZAİ Sorumluluğu Yönünden Ötanazi

Türk hukukunda 765 sayılı Türk Ceza Yasasında olduğu gibi 5237 
sayılı Türk Ceza Yasasında da ötanaziye ilişkin bir hüküm bulunmamak-
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tadır. Ötanaziyi uygulayan hekimin katil kastıyla öldüren kişiyle aynı 
biçimde değerlendirilmemesi ve kasten öldürme suçunun cezasına göre 
daha hafif bir cezayla cezalandırılması gerektiği fikri, 5237 sayılı TCK’nın 
kabulünden önce hazırlanan TCK tasarılarını da etkilemiştir. 1989, 1997 
ve 2003 yıllarında hazırlanan TCK tasarılarında ötanaziye ilişkin özel dü-
zenlemelere yer verilmiştir. 

Hastanın isteği üzerine öldürme fiili failine (Alman Ceza Kanununa 
benzer şekilde) 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasının verileceği öngörül-
müştü. Ancak TCK tasarılarında yer alan bu düzenlemeler kanun koyucu 
tarafından benimsenmemiş ve acı dindirme saikiyle hareket eden heki-
min kasten öldürme suçuna oranla daha az bir cezayla cezalandırılması-
na ilişkin bir yasa normu 5237 sayılı TCK’da yer bulamamıştır. 

Kanunumuzun sisteminde belirli ayrık tutulmuş haller dışında saik 
,ceza sorumluluğu yönünden gözönüne alınmayacağından gerek istek ge-
rek rıza gerek ötenazi hallerinde failin ceza kanununun kasten insan öl-
dürmeye ilişkin hükümlerine göre cezalandırılması gerekir. Koşulları var-
sa ağırlaştırıcı nedenlerin uygulanması suretiyle cezanın belirlenmesi ge-
rektiği doktrinde ileri sürülmektedir. Hekimin saiki kural olarak dikkate 
alınmadığından hekimin bunu hastaya acıyarak yapması ancak TCK’nın 
“takdiri indirim nedenleri” başlıklı 62. Maddesinin uygulanarak cezanın 
1/6 oranında indirilmesini sağlayabilir. Tabii olarak hakim için daima 
ceza kanunumuzdaki hafifletici sebepler mekanizmasından yararlanarak 
cezayı indirmek mümkündür.

Öğretide de ötanazinin suç olduğu ve ötanaziyi uygulayan hekimin kas-
ten adam öldürme suçundan sorumlu olacağı genel olarak kabul edilmek-
tedir.

SONUÇ vE DEĞERLENDİRME

Ötanazinin tarihsel süreç içinde farklı değerlendirmeler ve uygulama-
larla çeşitli biçimlerde ülkelerin hukuk mevzuatlarında yer aldığı görül-
mektedir. Son yıllarda bir çok ülke ötanaziyi ilgi odağı yapmış ve de tartış-
malar yaşanmıştır. Ülkemizde de özellikle ceza hukuku alanında kanun 
değişikliği dönemlerinde ötanazi ile ilgili çeşitli hükümlerin kanun tasarı-
larında gündeme alındığı ancak yasalaşamadığı görülmektedir. Ötanazi, 
hukuki boyutta özellikle anayasal anlamda , dini açıdan, tıbbi açıdan, 
felsefi açıdan ve cezai sorumluluklar gibi çok yönlü ve kapsamlı bir konu-
dur. Ötanaziyi savunan ve reddeden bütün sistemlerde gerekçeler çeşitli 
argümanlarla desteklenmiştir. Hukuk, din, tıp gibi alanlarda konu farklı 
boyutlarıyla irdelenmektedir. Hukuki platformda kanuni düzenlemeler 
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ve sözleşmeler boyutunda öncelikle yaşama hakkı (Avrupa İnsan Hakla-
rı Sözleşmesi ve anayasamızın temel haklardan biri olarak benimsediği) 
çerçevesinde incelenip sonra bir takım hukuki ve cezai sorumluluklarla 
birlikte değerlendirildiğinde, ötanazinin kabulüne karşılık insan değeri, 
bu yetkinin kötüye kullanılması tehlikesi ve yaşam korumasının göreceli 
hale gelmesi gibi argümanların daha etkili olduğu görüşündeyim. Ancak 
dayanılmaz acılar çeken hastaya hekimin uyguladığı ötanazinin hafifletici 
neden sayılmaksızın kasten öldürmeden çok ağır ceza verilmesi de kana-
atimizce orantısızdır. Bu anlamda yapılacak yeni bir düzenlemenin ötana-
zinin cezai boyutunu daha iyi tanımlayacağı düşünülmelidir.
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AnOnİM ŞİRKETLERDE  
SERMAYE ARTIRIMI1

Yavuz AKBULAK2

1. GİRİŞ

Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) anonim şirketler 
bakımından sermaye artırımı 391-395’inci maddeleri arasında düzenlen-
miştir. Esasen söz konusu düzenleme doğrudan nakit karşılığı sermaye 
artırımını içerirken, uygulamada sermaye artırımları nakdi ve iç kaynak-
lardan olmak üzere iki biçimde gerçekleştirilebilmektedir.

Sermayenin nakit karşılığı artırılması, artırım esnasında mevcut ortak-
lara başvurularak ve anılan ortakların taahhüt borcu altına girmeleri su-
retiyle gerçekleştirilmekte olup, amacı şirketin malvarlığını büyütmektir.

İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımı ise ortaklık bünyesinde 
mevcut olan bazı kaynakların kullanılması suretiyle yapılan ve ortaklık 
malvarlığını büyütmeyen sermaye artırımı biçimidir. İç kaynaklardan ser-
maye artırımı çıkardığı çeşitli vergi sorunları nedeniyle asıl olarak vergi 
mevzuatında düzenlenmektedir. Ayrıca sermaye piyasası mevzuatında 
da konuya ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. İç kaynaklardan yapılan 
sermaye artırımında3 da nakit karşılığı sermaye artırımında olduğu gibi 
ortaklık tarafından yeni pay çıkarılması4 gerekmektedir.

1 Yazar Notu: Bu yazıda yer alan görüşler yazarına ait olup çalıştığı kurumu bağlamaz, 
yazarın çalıştığı kurum veya göreviyle ilişki kurulmak suretiyle kullanılamaz.

2 SPK Başuzmanı
3  İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarının kaynakları şunlardır:
 a) Yedek akçeler (kanuni yedek akçeler –yasal sınırlar içinde-, iradi yedek akçeler ve 

gizli yedek akçeler),
 b) Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu ve İştirak Değer Artış Karşılıkları (Enflasyon 

muhasebesi uygulamaları nedeniyle uygulama kabiliyetini yitirmiştir. Enflasyon muha-
sebesinden kaynaklanan enflasyon düzeltme farklarının sermayeye ilave edilmesi işlemi 
de iç kaynaklardan sermaye artırımı kaynakları arasında sayılabilir.)

 c) Önceki yıldan aktarılan kar,
 d) Dağıtılmamış son hesap dönemi karı,
 e) Katılma payları ve/veya taşınmazların satışından doğan kazançlar,
 f) İştirak hisselerinin satışından doğan kazançlar.
4 Yargıtay 11. H.D. Kararı, E.1988/8925 K.1990/768 T.9.2.1990: “Gerek yeniden değerle-

me fonunun, gerekse taşınmaz satışından elde edilen gelirin sermayeye eklenmesi sonu-
cu oluşan bedelsiz payların şirket genel kurulunca eski ve yeni pay farkı gözetilmeden, 
bu değerleri sermayeye katma tarihindeki tüm pay sahiplerine dağıtılması yasaya uygun 
olduğu gibi, iyi niyet kurallarına aykırılık da teşkil etmez.” (Veysi SEVİĞ, Referans Ga-
zetesi, 30.08.2007).
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6102 sayılı TTK’da anonim şirketler bakımından sermaye artırımı 
456-472’nci maddeler arasında düzenlenmiş olup, yeni Yasa’da sermaye 
artırımları;

a) sermaye taahhüdü yoluyla artırım,
b) iç kaynaklardan sermaye artırımı ve
c) şarta bağlı sermaye artırımı
olmak üzere üçe ayrılmıştır.

2. TTK’DA SERMAYE ARTIRIMI DÜZENLEMELERİ

2.1. Sermaye Artırımına İlişkin Ortak Hükümler

TTK m.456’ya göre, iç kaynaklardan yapılan artırım dışında, payların 
nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılamaz. Serma-
yeye oranla önemli sayılmayan tutarların ödenmemiş olması sermaye ar-
tırımını engellemez. Artırıma, esas sermaye sisteminde (ESS) genel kurul, 
kayıtlı sermaye sisteminde (KSS) yönetim kurulu (YK) karar verir. Esas 
sözleşmenin ilgili hükümlerinin, gerekli olduğu hallerde izni alınmış bu-
lunan değişik şekli, genel kurulda değiştirilerek kabul edilmişse, bunun 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca (Bakanlık) onaylanması şarttır. Artırım, 
genel kurul veya YK kararı tarihinden itibaren 3 ay içinde tescil edileme-
diği takdirde, genel kurul veya YK kararı ve alınmışsa izin geçersiz olur 
ve 345/f.2 uyarınca sicil müdürlüğü yazısının sunulması üzerine, bedeller 
banka tarafından sahiplerine geri verilir.

TTK’nın 3535 ve 354’üncü maddeleri ile 355/f.16 hükmü tüm sermaye 

5 TTK m.353: “Anonim şirketin butlanına (hukuk dünyasında doğmuş olan bir işlemin 
sonradan esaslı bir hata nedeniyle hükümsüz olması durumu) veya yokluğuna (bir hu-
kuki işlemin esaslı unsurlarının olmaması nedeniyle hiç hüküm ifade etmemesi dolayı-
sıyla yok sayılması, yani hukuki işlemdeki sakatlığın yokluk seviyesinde olmamasından 
dolayı işlemin iptal edilebilir olması, ancak iptal edilene kadar da hüküm ifade etmesi 
durumu) karar verilemez. Ancak, şirketin kurulmasında kanun hükümlerine aykırı 
hareket edilmek suretiyle, alacaklıların, pay sahiplerinin veya kamunun menfaatleri 
önemli bir şekilde tehlikeye düşürülmüş veya ihlal edilmiş olursa, yönetim kurulunun, 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, ilgili alacaklının veya pay sahibinin istemi üzerine 
şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince şirketin feshine 
karar verilir. Mahkeme davanın açıldığı tarihte gerekli önlemleri alır. Eksikliklerin gide-
rilebilmesi, esas sözleşmeye veya kanuna aykırı hususların düzeltilebilmesi için mahke-
me süre verebilir. Dava dilekçesine deliller ile gerekli bütün bilgiler eklenir. Yargılama 
aşamasında delil sunulamayacağı gibi bir davanın beklenilmesi ve bilgi getirtmesi de 
mahkemeden istenemez. Ancak, somut olayın haklı göstermesi halinde, mahkeme, ke-
sin süreye bağlayarak, davacının delil sunma ve bilgi getirtme istemini kabul edebilir. 
Dava, acele işlere ilişkin usule tabidir. Davanın, şirketin tescil ve ilanından itibaren 3 
aylık hak düşürücü süre içinde açılması şarttır. Davanın açıldığı ve kesinleşmiş olan 
mahkeme kararı, mahkemenin bildirimi üzerine, derhal ve resen ticaret siciline tescil 
ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (TTSG) ilan olunur. Ayrıca, YK, tescil ve ilanı ya-
pılan hususu, tirajı 50.000’in üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan en az bir 
gazetede ilan eder; internet sitesine koyar.”

6 TTK m.355/1: “Şirket ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır.”
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artırımı türlerine kıyas yoluyla uygulanır. Sermayenin artırılması kararı-
nın tesciline 455’inci madde7 uygulanır.

TTK m.457 uyarınca, YK tarafından sermaye artırımının türüne göre 
bir beyan imzalanır. Beyan, bilgiyi açık, eksiksiz, doğru ve dürüst bir şe-
kilde verme ilkesine göre hazırlanır.

Anılan beyanda;

a) Nakdi sermaye konuluyorsa; artırılan kısmın tamamen taahhüt 
edildiği, kanun veya esas sözleşme gereğince ödenmesi gerekli tutarın 
ödendiği; ayni sermaye konulması veya bir ayın devralınması durumun-
da bunlara verilecek karşılığın uygun olduğu ve 349’uncu8 maddede yer 
alan hususların somut olayda mevcut bulunması halinde bunlara ilişkin 
açıklamalar; devralınan ayni sermaye, aynın türü, değerlendirmenin yön-
temi, isabeti ve haklılığı; bir borcun takası söz konusu ise, bu borcun 
varlığı, geçerliliği ve takas edilebilirliği; sermayeye dönüştürülen fonun 
veya yedek akçenin serbestçe tasarruf olunabilirliği; gerekli organların ve 
kurumların onaylarının alındığı; kanuni ve idari gerekliliklerin yerine ge-
tirildiği; rüçhan hakları sınırlandırılmış veya kaldırılmışsa bunun sebep-
leri, miktarı ve oranı; kullanılmayan rüçhan haklarının kimlere, niçin ne 
fiyatla verildiği hakkında, belgeli ve gerekçeli açıklamalar yer alır.

b) İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının hangi kaynaklardan 
karşılandığı, bu kaynakların gerçekliği ve şirket malvarlığı içinde var ol-
dukları konusunda garanti verilir.

c) Şartlı sermaye artırımının ve uygulamasının kanuna uygunluğu be-
lirtilir.

7 TTK m.455: “Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı, YK tarafın-
dan, şirket merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil edilir; ayrı-
ca ilana bağlı hususlar ilan ettirilir; tescil ve ilan edilen karar şirketin internet sitesine 
konulur. Değiştirme kararı 3. kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.”

8  TTK m.349: “Kurucular tarafından, kuruluşa ilişkin bir beyan imzalanır. Beyan, dürüst 
bir şekilde bilgi verme ilkesine göre, doğru ve eksiksiz olarak hazırlanır. Beyanda, ayni 
sermaye konuluyor, bir ayın ya da işletme devralınıyorsa, bunlara verilecek karşılığın 
uygunluğuna; bu tür sermayenin ve devralmanın gerekliliğine, bunların şirkete olan 
yararlarına ilişkin belgeli, gerekçeli ve kesin ifadeli açıklamalar yer alır. Ayrıca, şir-
ket tarafından iktisap edilen menkul kıymetlerle, bunların iktisap fiyatları, söz konusu 
menkul kıymetleri çıkaranların son 3 yıllık, gereğinde konsolide finansal tablolarının 
değerlemelerine ve çözümlenmelerine ilişkin bilgiler, şirketin yüklendiği önemli taah-
hütler, makine vb malların ve herhangi bir aktif değerin alımına ilişkin bağlantılar, 
fiyatlar, komisyonlar ile her türlü borçlar, emsalleriyle karşılaştırılarak, açıklanır. Ay-
rıca, kuruculara tanınan menfaatler gerekçeleriyle beyanda yer alır. Kimlerin halka arz 
amacıyla ne miktarda pay taahhüt ettiği, pay taahhüdünde bulunanların birbirleri ile 
ilişkileri; bunlar bir şirketler topluluğuna dahil bulunuyorlarsa, topluluk ile ilişkileri, 
kuruluşu inceleyen işlem denetçisine ve diğer hizmet verenlere ödenen ücretler, emsal-
leriyle karşılaştırma yapılarak, beyanda açıklanır.”
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d) Hizmet sunanlara ve diğer kimselere ödenen ücretler, sağlanan 
menfaatler hakkında, emsalleriyle karşılaştırma yapılarak, bilgi verilir.

TTK’nın “Yönetim kurulunca atanmış bir işlem denetçisi tarafından 
verilen sermaye artırımı raporunda, artırım işlemlerine ve yönetim ku-
rulu beyanına ilişkin inceleme ve denetlemelerin sonuçları açıkça gös-
terilir; TTK’ya ve Türkiye Muhasebe Standartlarına uygunluk veya ay-
kırılık hususlarında görüş açıklanır. Raporun içeriğine 351’inci madde 
hükmü kıyas yoluyla uygulanır.” hükmünü içeren “Denetleme raporu” 
başlıklı 458’inci maddesi 26.06.2012 tarihli ve 6335 sayılı Kanun’un9 
(6335 sayılı Kanun) 42’nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

2.2. Sermaye Artırımı Türleri

2.2.1. Sermaye taahhüdü yoluyla artırım yöntemi (nakdi ya da na-
kit karşılığı artırım)10

a) Esas Sermaye Sisteminde:

Artırılan sermayeyi temsil eden payların tamamı ya değişik esas söz-
leşmede veya iştirak taahhütnamelerinde taahhüt edilir. İştirak taahhü-
dü, kayıtsız şartsız ve yazılı olarak yapılır. İştirak taahhütnamesi, taah-
hütnamenin verilmesine neden olan sermaye artırımı belirtilerek; taah-
hüt edilen payların sayılarını, itibari değerlerini, cinslerini, gruplarını, 
peşin ödenen tutarı, taahhütle bağlı olunan süreyi ve varsa çıkarma primi 
ile taahhüt sahibinin imzasını içerir. Bu tür sermaye artırımında nakdi 
sermaye taahhüdüne11; ayni sermaye konulmasına 34212 ve 343’üncü13; 

9 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

10 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 15.11.2012 tarihli ve 28468 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Tebliği’nin 29.06.2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Tebliğ ile değişik 7’nci maddesi uyarınca, sermayeleri 
50.000,-TL’nin altında olan anonim şirketlerin sermayelerini 01.07.2014 
tarihine kadar 50.000,-TL’ye artırmış olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda 
olan ve belirlenen süre içerisinde sermayelerini öngörülen tutarlara 
yükseltmeyen şirketler, bu sürenin sonunda infisah etmiş sayılırlar.
11 TTK m.459 hükmünde yer alan 341’nci madde 6335 sayılı Kanun’un 
42’nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olup, mülga TTK m.341 hükmü 
şöyleydi: “Esas sermayeyi oluşturan payların tamamının, kurucularca esas 
sözleşmede taahhüt olunduğu, esas sözleşmenin altında yer alan bir noter 
şerhi ile onaylanır.”
12 TTK m.342: “Üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz ve tedbir bulunmayan, 
nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikri mülkiyet hakları 
ile sanal ortamlar da dahil, malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak 
konulabilir. Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş 
alacaklar sermaye olamaz.”
13 TTK m.343: “Ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak 
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bedellerin ödenmesine 34414 ve 345’inci15; halka arz edilecek paylara 
346’ncı16; ihraç edilecek paylara 347’nci17 madde kıyas yoluyla uygulanır 
(TTK m.459).

b) Kayıtlı Sermaye Sisteminde:

Halka açık olmayan bir anonim şirkette, ilk veya değiştirilmiş esas 
sözleşme ile esas sözleşmede belirlenen kayıtlı sermaye tavanına kadar 

işletmelere ve ayınlara, şirket merkezinin bulunacağı yer asliye ticaret 
mahkemesince atanan bilirkişilerce değer biçilir. Değerleme raporunda, 
seçilen değerleme yönteminin, somut olayda herkes için en adil ve en uygun 
yöntem olduğunun, alacaklarda alacağının varlığının tahsil yeteneğinin ve 
değerinin gerekçelerle ve ayrıntılı bir şekilde açıklanması şarttır. Resmi 
nitelik taşıyan bu rapora mahkemede, kurucular, işlem denetçisi ve 
menfaat sahipleri itiraz edebilir.”

14 TTK m.344: “Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az 
%25’i tescilden önce, gerisi de şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenir. 
Payların çıkarma primlerinin tamamı tescilden önce ödenir.”
15 TTK m.345: “Nakdi ödemeler, 5411 sayılı Bankacılık Kanununa bağlı bir 
bankada, kurulmakta olan şirket adına açılacak özel bir hesaba, sadece 
şirketin kullanabileceği şekilde yatırılır. Taahhüt edilen payların, kanunda 
veya esas sözleşmede öngörülmüş bulunan ve kanunda yazılı olandan daha 
yüksek olan tutarlarının ödendiği, ticaret siciline yöneltilecek bir banka 
mektubu ile ispatlanır. Banka, bu tutarı, şirketin tüzel kişilik kazandığını 
bildiren bir sicil müdürlüğü yazısının sunulması üzerine, sadece şirkete 
öder.”

16  TTK m.346: “Esas sözleşmede taahhüt edilmiş olup da, taahhüt sahiplerince, 
şirketin tescilinden itibaren en geç 2 ay içinde halka arzedileceği esas 
sözleşmede belirtilmiş ve ayrıca garanti edilmiş bulunan nakdi payların 
karşılıkları satıştan elde edilen gelirden ödenir. Pay senetlerinin halka 
arzedilmesi sermaye piyasası mevzuatına göre yapılır. Satış süresinin 
sonunda, payların itibari değerlerinin, varsa çıkarma priminin karşılığı 
şirkete, giderler düştükten sonra kalan tutar ise, pay senetlerini halka 
arzeden pay sahiplerine ödenir. Halka arzedilip de süresinde satılmayan 
payların bedellerinin tamamı, süresinde halka arzedilmeyen payların 
bedellerinin ise, %25’i 2 aylık süreyi izleyen 3 gün içinde ödenir.” Burada 
yer alan düzenlemeler 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) m.12/1’de 
yer alan düzenlemelerle paralellik arz etmektedir. SPKn m.12/1’e göre “İhraç 
olunan payların bedellerinin tamamen ve nakden ödenmesi şarttır. Kurul, 
satış süresi içinde satılamayan payların tamamının satın alınacağının 
ve bedellerinin ödeneceğinin ortaklığa karşı taahhüt edilmesini 
isteyebilir. Kurul, birleşme, bölünme, hisse değişimi ve benzeri şirket 
yapılandırmalarında yapılacak sermaye artırımları gibi pay bedellerinin 
nakden ödenmesinin zorunlu olmadığı durumları belirlemeye yetkilidir.”
17 TTK m.347: “İtibari değerinden aşağı bedelle pay çıkarılamaz. Payların 
itibari değerden yüksek bir bedelle, yani primli olarak çıkarılabilmeleri 
için, esas sözleşmede veya genel kurul kararında hüküm bulunmalıdır.”
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sermayeyi artırma yetkisi, yönetim kuruluna tanındığı takdirde, bu kurul, 
sermaye artırımını, TTK’daki hükümler çerçevesinde ve esas sözleşmede 
öngörülen yetki sınırları içinde gerçekleştirebilir. Bu yetki en çok 5 yıl için 
tanınabilir. Sermayenin artırılabilmesi için, YK, esas sözleşmenin ser-
mayeye ilişkin hükümlerinin, 333’üncü18 madde uyarınca gerekli olması 
halinde, Bakanlık’tan izni alınmış şekillerini, sermayenin artırılmasına 
ilişkin kararını, imtiyazlı paylara ve rüçhan haklarına ilişkin sınırlamala-
rı, prime dair kayıtları ve bunun uygulanması hakkındaki kuralları, esas 
sözleşmede öngörüldüğü şekilde ilan eder ve internet sitesinde yayınlar. 
YK, bu kararında; artırılan sermayenin tutarını, çıkarılacak yeni payların 
itibari değerlerini, sayılarını, cinslerini, primli ve imtiyazlı olup olmadık-
larını, rüçhan hakkının sınırlandırılıp sınırlandırılmadığını, kullanılma 
şartları ile süresini belirtir ve bu hususlarla kamuyu aydınlatma ilkesi 
uyarınca gerekli olan diğer konularda bilgi verir. Çıkarılacak yeni payların 
taahhüdü, ödenmesi gereken en az nakdi tutar, ayni sermaye konulması 
ve diğer konular hakkında 459’uncu madde hükümleri kıyas yoluyla uy-
gulanır. YK’nın, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilmesi 
ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırabilmesi için esas 
sözleşmeyle yetkilendirilmiş olması şarttır. YK kararları aleyhine, pay sa-
hipleri ve YK üyeleri, 445’inci maddede öngörülen sebeplerin varlığı halin-
de kararın ilanı tarihinden itibaren bir ay içinde iptal davası açabilirler. 
Bu davaya 44819 ila 451’inci20 maddeler kıyas yoluyla uygulanır. Sermaye 
artırımının yukarıdaki hükümlere uygun olarak gerçekleştirilmesinden 
sonra, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermaye madde-
sinin yeni şekli, yönetim kurulunca tescil ettirilir. SPKn’nun halka açık 
anonim şirketlere ilişkin hükümleri saklıdır (TTK m.460).

18 TTK m.333: “Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğle, 
faaliyet alanları belirlenip, ilan edilecek anonim şirketler Bakanlığın izni 
ile kurulur. Bu şirketlerin esas sözleşme değişiklikleri de aynı Bakanlığın 
iznine bağlıdır. Bakanlık incelemesi sadece kanunun emredici hükümlerine 
aykırılık bulunup bulunmadığı yönünden yapılabilir. Bunun dışında hukuki 
konumu, niteliği ve işletme konusu ne olursa olsun anonim şirketin kuruluşu 
ve esas sözleşme değişiklikleri herhangi bir makamın iznine bağlanamaz.”

19 TTK m.448: “YK iptal veya butlan davasının açıldığını ve duruşma 
gününü usulüne uygun olarak ilân eder ve şirketin internet sitesine 
koyar. İptal davasında üç aylık hak düşüren sürenin sona ermesinden 
önce duruşmaya başlanamaz. Birden fazla iptal davası açıldığı takdirde 
davalar birleştirilerek görülür. Mahkeme, şirketin istemi üzerine muhtemel 
zararlarına karşı davacıların teminat göstermesine karar verebilir. 
Teminatın nitelik ve miktarını mahkeme belirler.”
20 TTK m.451: “Genel kurulun kararına karşı, kötü niyetle iptal veya butlan 
davası açıldığı takdirde, davacılar bu sebeple şirketin uğradığı zararlardan 
zincirleme sorumludurlar.”
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Halka açık olmayan bir anonim şirkette yönetim kurulu sermaye artırı-
mını kendisine verilmiş yetki tavanı içinde, TTK hükümlerine göre ve esas 
sözleşmede öngörülen yetkilendirme şartları uyarınca gerçekleştirilebilir. 
TTK, konulabilecek sermayenin türüne ilişkin bir sınırlama getirmemiş 
ve ayrıca pay bedellerinin hangi oranda ödenmesine ilişkin herhangi bir 
sınır öngörmemiştir. Ancak esas sözleşmenin ayni sermaye konulmasını 
yasaklamasına, ihraç edilecek payların bedellerinin tümünün ödenmesi 
zorunluğu getirmesine bir engel yoktur.

Kayıtlı sermaye sisteminde sermaye yönetim kurulu kararıyla artırıla-
caktır. Bunun için yönetim kurulu önce, sermaye artırımının gerektirdiği 
şekilde, esas sözleşmenin ilgili maddesinin değişik (yeni) şeklini hazırlar. 
Bakanlığın iznini gerektiriyorsa bu izni alır. Anılan maddeye göre izne ge-
rek yoksa yönetim kurulu değişik metni kararıyla kesinleştirir. Duruma 
göre izni alınmış veya kendi kararıyla kesinleşmiş esas sözleşmenin deği-
şik metnini, kendi artırma kararını, bu kararın yürütülmesi için belirledi-
ği kuralları esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde ilan eder.

Yönetim kurulu esas sözleşmede öngörülen yetki sınırları içinde artı-
rımı karara bağlar. Dördüncü fıkra yönetim kurulunun haklarında karar 
alabilmesi için özel olarak yetkilendirilmiş olması gereken konuları gös-
termektedir (TTK m.460, Gerekçesi).

Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye 
oranına göre, alma hakkını haizdir. Genel kurulun, sermayenin artırı-
mına ilişkin kararı ile pay sahibinin rüçhan hakkı, ancak haklı sebepler 
bulunduğu takdirde ve en az esas sermayenin %60’ının olumlu oyuyla 
sınırlandırılabilir veya kaldırılabilir. Özellikle, halka arz, işletmelerin, 
işletme kısımlarının, iştiraklerin devralınması ve işçilerin şirkete katıl-
maları haklı sebep kabul olunur. Rüçhan hakkının sınırlandırılması ve 
kaldırılmasıyla, hiç kimse haklı görülmeyecek şekilde, yararlandırılamaz 
veya kayba uğratılamaz. Nisaba ilişkin koşul dışında bu hüküm KSS’de 
YK kararına da uygulanır. YK yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin 
esaslarını bir karar ile belirler ve bu kararda pay sahiplerine en az 15 
gün süre verir. Karar tescil ve TTSG21 ile tirajı en az 50.000 olan ve yurt 
düzeyinde dağıtımı yapılan bir gazetede ilan olunur. Ayrıca şirketin inter-
net sitesine konulur. Rüçhan hakkı devredilebilir. Şirket, rüçhan hakkı 
tanıdığı pay sahiplerinin, bu haklarını kullanmalarını, nama yazılı pay-
ların devredilmelerinin esas sözleşmeyle sınırlandırılmış olduğunu ileri 
sürerek engelleyemez (TTK m.461).

21  TTK m.35.
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Bu hükümle, pay sahibinin yeni pay alma hakkı, pay sahibini koru-
yucu kurallar konularak yenileştirilmiştir. Ayrıca, kapalı şirketlerin de 
kayıtlı sermaye sistemini kabul edebilecekleri göz önüne alınarak yönetim 
kuruluna yönelik hükümlere yer verilmiş, rüçhan hakkını kullanma sü-
resini belirlemeye yetkili organ gösterilmiş ve payın devrinin kısıtlandığı 
hallerde, bunun yeni pay alma hakkının sınırlandırılması için bir bahane 
olarak kullanılmasına olanak verilmemiştir. Yeni payları almada pay sa-
hibinin önceliğini vurgulamak amacıyla, kenar başlıkta, uygulamamızda 
yaygınlık kazanmış bulunan “rüçhan” hakkı kelimesine de yer verilmiştir.

Düzenlemede yeni pay alma hakkını güçlendiren, dolayısıyla pay sahi-
bini koruyan 4 ilkeye yer vermektedir:

1) Hükme göre rüçhan hakkı esas sözleşme ile sınırlandırılamaz ve 
kaldırılamaz. Yeni sisteme hakim olan düşünce bu hakkın kaldırılmama-
sının, hatta sınırlandırılamamasının gerekli olduğu bu yola ancak istisna-
en gidilebilmesidir. İstisnanın uygulanması söz konusu ise, genel kurul 
somut olayın özelliklerine göre kararını vermelidir.

2) Bu hak ancak haklı sebeplerin varlığında kaldırılabilir veya sınırlan-
dırılabilir. Haklı sebepler sınırlı sayı değildir. TTK’da yer alan örnekler, 
haklı sebeplerin bu örnekler çerçevesinde belirlenmesini gerekli kılmaz. 
Şirketin finansal menfaatleri, ödeme dar boğazından kurtulma, teknoloji 
alınması gibi sebeplerde haklı niteliktedir.

3) Yeni pay almanın kaldırılması veya sınırlandırılması, pay sahibi ol-
sun olmasın (haklılık temeli olmadan) bazı kişilerin yararlandırılması-
nın ve bazı pay sahiplerinin kayba uğratılması amacı ile kullanılamaz. 
Söz konusu kuralla bazı pay sahiplerinin aleyhine yapılan grup içi yapısal 
değişikliklerin ve pay oranlarının sulandırılmasının önlenmesi amaçlan-
mıştır. Bu hüküm ayrıca, eşit işlem, hakların sakınılarak kullanılması, 
çoğunluk gücünün haklılıkla sınırlandırılmış bulunduğu ilkelerine açıkça 
vurgu yapmaktadır.

4) Ağırlaştırılmış nisap ise önleyici niteliği ile bir azlık hakkı oluştur-
maktadır.

(TTK m.461, Gerekçesi)

2.2.2. İç kaynaklardan sermaye artırımı yöntemi

Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrılmış ve belirli bir amaca 
özgülenmemiş yedek akçeler ile kanuni yedek akçelerin serbestçe kul-
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lanılabilen kısımları ve mevzuatın bilançoya konulmasına ve sermayeye 
eklenmesine izin verdiği fonlar sermayeye dönüştürülerek sermaye iç 
kaynaklardan artırılabilir. Sermayenin artırılan kısmını, iç kaynaklardan 
karşılayan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğu, onaylanmış 
yıllık bilanço ve işlem denetçisinin vereceği açık ve yazılı bir beyanla doğ-
rulanır. Bilanço tarihinin üzerinden 6 aydan fazla zaman geçmiş olduğu 
takdirde, yeni bir bilanço çıkarılması ve bunun işlem denetçisi tarafından 
onaylanmış olması şarttır. Bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın 
izin verdiği fonların bulunması halinde, bu fonlar sermayeye dönüştürül-
meden, sermaye taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırılamaz. Hem bu 
fonların sermayeye dönüştürülmesi hem de aynı zamanda ve aynı oranda 
sermayenin taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırılabilir. Artırım genel 
kurul veya YK kararının ve esas sözleşmenin ilgili maddelerinin değişik 
şeklinin tescili ile kesinleşir. Tescil ile o anda mevcut pay sahipleri mevcut 
paylarının sermayeye oranına göre bedelsiz payları kendiliğinden iktisap 
ederler. Bedelsiz paylar üzerindeki hak kaldırılamaz ve sınırlandırılamaz; 
bu haktan vazgeçilemez (TTK m.462).

Bu hüküm yenidir. İç kaynaklardan sermaye artırımına, sadece bir 
madde ayrılması eleştirilebilir ve bu konunun daha fazla hükümle düzen-
lenmesinin gerekli olduğu görüşü ileri sürülebilir. Bu görüş temelde doğ-
rudur. Ancak, iç kaynaklardan sermaye artırımının bedelsiz pay ihracına 
ilişkin fonlarla ilgili, fonların vergi hukuku ile sıkı bağlantı içinde bulun-
duğu, vergiye tâbi fonların işlemezliğe mahkum olduğu unutulmamalıdır. 
İç kaynaklardan sermaye artırımı Vergi Usul Kanunu (VUK) m.298, mü-
kerrer 298 ve enflasyon muhasebesi sebebiyle de geçici 25’inci maddede 
ayrıntılı hükümlere bağlanmıştır.

Bu maddede yer alan iç kaynaklar;

- esas sözleşme ve/veya genel kurul kararıyla ayrılmış (isteğe bağlı) ye-
dek akçeler ile

- kanuni yedek akçelerin serbest kısımlarıdır.

Diğer mevzuatta ise fonlar söz konusudur. Bunların örnekleri yeniden 
değerleme, iştirak ve taşınmaz satış hasılatı ve enflasyon fonudur.

Anılan hüküm aynı zamanda, pay sahiplerinin korunması amacıyla 
konulmuş, istisnası bulunmayan, başka bir deyişle hiçbir sebeple berta-
raf edilemeyecek olan emredici bir kuraldır. Uygulamada, bazı şirketle-
rin, bilançoda sermayeye eklenebilecek bir fon mevcutken veya böyle bir 
fonun hesaplanıp bilançoya konulması yolu açıkken, önce nakdi sermaye 
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artırımı yaparak ve çoğu kez bunun miktarını yüksek tutarak, artırıma 
bazı pay sahiplerinin katılamamalarından diğer bir grup pay sahibine ya-
rar sağladıkları görülmektedir. Getirilen hükümler buna cevaz olmadığını 
emredici bir şekilde ifade etmiştir. Kural hakim öğretinin ve Yargıtay’ın 
görüşlerini kanunlaştırmaktadır. Bu emredici kurala aykırılığın hukukî 
sonucu butlandır (TTK m.462, Gerekçesi).

2.2.3. Şarta bağlı sermaye artırımı yöntemi (ŞSA)

Genel kurul, yeni çıkarılan tahviller veya benzeri borçlanma araçları 
nedeniyle, şirketten veya topluluk şirketlerinden alacaklı olanlara veya 
çalışanlara, esas sözleşmede değiştirme veya alım haklarını kullanmak 
yoluyla yeni payları edinmek hakkı sağlamak suretiyle, sermayenin şarta 
bağlı artırılmasına karar verebilir. Sermaye, değiştirme veya alım hakkı 
kullanıldığı ve sermaye borcu takas veya ödeme yoluyla yerine getirildiği 
anda ve ölçüde kendiliğinden artar (TTK m.463).

Öncelikle, ŞSA için esas sözleşmede bir hüküm bulunmalı, artırımın 
şartları ve kuralları bu hükümde yer almalıdır. Bu bütün ŞSA’lara uygu-
lanacak genel bir hüküm değildir. Sistem gereği her ŞSA için, ona özgü, 
yani ayrı bir esas sözleşme hükmüne gerek vardır. Bir ŞSA tamamlanın-
ca, ona ilişkin sözleşme maddesi hükmünü tamamladığı, deyim yerindey-
se bittiği, tükendiği için esas sözleşmeden çıkarılır. Yeni bir ŞSA için yeni 
bir esas sözleşme hükmünün kabulü gerekir. Bu sisteme uygun olarak 
yapılacak ŞSA’nın esas sözleşmesel temelini kuran yani, esas sözleşme 
dayanağını oluşturan genel kurul kararının içeriğini göstermektedir, bu 
bir artırma kararı değil, dayanak sağlayan bir esas sözleşme maddesidir. 
Esas sözleşme maddesinin, esas sözleşmeyi değiştiren ve esas sözleşme-
ye belli bir ŞSA için konulmuş bir esas sözleşme hükmü olması şarttır. 
Genel kurulun kararı bir esas sözleşme değişikliği niteliğindedir. Genel 
kurul bu yetkisini başka bir organa devredemez.

Değiştirme ve alım haklarını kullanarak şirketin pay senedini iktisap 
edebilme olanağı sınırlı sayı olarak belirli kişilere tanınmıştır. Bunlar iki 
gruptur:

1) şirket veya topluluk şirketleri tarafından yeni çıkarılan, yani değiş-
tirme hakkını içererek ihraç edilmiş bulunan tahvillerin ve benzeri borç-
lanma araçlarının alacaklıları;

2) çalışanlar.

“Topluluk şirketleri” ibaresi TTK m.195 vd. madde hükümlerindeki 
şirketleri ifade eder. “Çalışanlar” sözcüğü ise şirketin ve topluluk şirketle-
rinin işçileri dahil -sıfatları ne olursa olsun - tüm çalışanları kapsar.



148 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 90 • Sayı: 2 • Yıl: 2016

Değiştirme hakkı; tahvillere ve benzeri borçlanma araçlarına bağlan-
mış, sahibine söz konusu borçlanma senetlerini tek taraflı iradesiyle, şir-
ketin pay senedi ile değiştirme hakkını veren bir haktır. Bu hak yenilik 
doğurucudur. Tahvilin ve benzeri borçlanma araçlarının alacaklısı sadece 
mezkûr senetlerde yazılı anaparanın ve faizinin değil, bir alternatif faculta 
olarak şirketin pay senedini elde etmeye ilişkin beklentinin de hamilidir.

ŞSA’da değiştirme ve alım hakkı sahibi tarafından alınan (alınacak 
olan) pay senedinin bedelinin ne zaman ne şekilde ödendiği TTK’da açık-
ça belirtilmiştir. Bu konuda bir ayrım yapmıştır.

1) Değiştirme hakkının söz konusu olduğu hallerde, alınan pay sene-
dinin bedeli, değiştirme hakkının kullanıldığı anda takas yolu ile ödenir. 
Alınan pay senedinin bedeli bellidir. Bu bedel pay senedini alacak olan 
değiştirme hakkı sahibinin ödemesi gereken bir sermaye (taahhüt) borcu-
dur. Diğer yandan değiştirme hakkının bağlı bulunduğu tahvil veya benze-
ri borçlanma senedinin içerdiği anapara ve oluşan faiz tutarı da bellidir.

2) Alma hakkı söz konusu ise pay senedinin bedeli, alma hakkı sahibi 
tarafından nakden ödenir. Bu pay senetleri ayın karşılığı çıkarılamazlar. 
Ancak şirketin, alım hakkı sahibinin bir işletme veya aynîn satışından 
dolayı şirketten alacağı varsa iki alacağın takası (şartları mahkeme ka-
rarları öğreti tarafından belirlenmek şartıyla) mümkündür (TTK m.463, 
Gerekçesi).

Şartlı olarak artırılan sermayenin toplam itibari değeri sermayenin ya-
rısını aşamaz. Yapılan ödeme, en az nominal değere eşit olmalıdır (TTK 
m.464).

Esas sözleşme;

a) şarta bağlı sermaye artırımının itibari değerini;

b) payların sayılarını, itibari değerlerini, türlerini;

c) değiştirme veya alım hakkından yararlanabilecek grupları;

d) mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarının kaldırılmış bulunduğu-
nu ve bunun miktarını;

e) belli pay gruplarına tanınacak imtiyazları;

f) yeni nama yazılı payların devrine ilişkin sınırlamaları

içerir.

Tahviller ve benzeri borçlanma araçlarına bağlı değiştirme ve alım 
hakları içeren tahviller veya benzeri borçlanma araçları, öncelikle pay sa-
hiplerine önerilmiyorsa, esas sözleşme ayrıca;
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a) değiştirme veya alım haklarının kullanılma şartlarını,

b) ihraç bedelinin hesaplanmasına ilişkin esasları da açıklar.

Şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme hükmünün tes-
cilinden önce tanınmış bulunan değiştirme ve alım hakları batıldır (TTK 
m.465).

Esas sözleşmede yer alan (alması gereken) hüküm her ŞSA’ya uygula-
nabilecek genel bir hüküm değildir. Her ŞSA için ayrı, ona özgü bir esas 
sözleşme maddesine gerek vardır. Bir tertip artırımda dayanak olan esas 
sözleşme hükmü o tertip artırım tamamlanınca işlevsiz ve konusuz hale 
gelir. Hüküm ifade etmez. Bu sebeple esas sözleşmeden silinir. Yeni bir 
tertip artırım için genel kurul esas sözleşme değişikliği yolu ile yeni bir 
esas sözleşme maddesi kabul eder. Bu madde de ikinci tertibin dayanağı 
olur. ŞSA’nın türüne, yani sadece değiştirme ya da alım haklarına olanak 
tanınmasına veya her iki hakka da yer verilmesine göre bu maddede yer 
alan kayıtların esas sözleşmede bulunması zorunludur.

Tahviller ve benzeri borçlara bağlı değiştirme ve alım hakları içeren 
tahviller ve benzeri borçlar öncelikle pay sahiplerine önerilmiyorlarsa 
esas sözleşme yukarıdaki kayıtları içerecektir. Bu kayıtlar şeffaflığın ve 
görselliğin sağlanması, yani pay sahiplerine ŞSA’nın tâbi olduğu şartların 
açıkça gösterilmesi, gereğinde karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla öngö-
rülmüştür (TTK m.465, Gerekçesi).

Şarta bağlı sermaye artırımında, tahvillere ve benzeri borçlanma araç-
larına bağlı olarak değiştirme ve alım hakları içeren senetler ihraç edildiği 
takdirde, bunlar önce, mevcut payları oranında, pay sahiplerine önerilir. 
Bu önerilmeye muhatap olma hakkı, haklı sebeplerin varlığında kaldı-
rılabilir veya sınırlandırılabilir. Şarta bağlı sermaye artırımı için gerekli 
olan rüçhan ve önerilmeye muhatap olma haklarının kaldırılması veya 
sınırlandırılmasından dolayı, hiç kimse haklı görülmeyecek bir şekilde 
yararlandırılamaz veya kayba uğratılamaz.

Esas sözleşmede ve izahnamede saklı tutulmuş olmak üzere, kendile-
rine nama yazılı payları iktisap etme hakkı tanınmış bulunan değiştirme 
veya alım hakkını haiz alacaklılar veya çalışanlar, bu tür payların devir-
lerinin sınırlandırılmış olduğu gerekçesiyle, söz konusu hakları kullan-
maktan engellenemezler. Değiştirme fiyatı indirilmiş veya hak sahiplerine 
uygun bir denkleştirme sağlanmış ya da aynı şekilde, pay sahiplerinin 
hakları da kayba uğratılmış olmak üzere, değiştirme veya alım hakları, 
sermaye artırımı yapılması, yeni değiştirme veya alım hakları tanınması 
veya başka bir yolla kayba uğratılamaz (TTK m.466-467).
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ŞSA yöntemi ile sermaye artırımında pay sahipleri zarara uğrarlar. 
Çünkü pay sahiplerinin rüçhan hakları kaldırılır. Pay sahipleri yeni payla-
rı alamadıkları için şirketteki katılma oranları düşer; teknik ifade ile su-
lanır. TTK bu kaybı önerilme hakkı ile dengelemektedir. Önerilme hakkı, 
şarta bağlı sermaye artırımında değiştirme veya satım hakkı içeren tahvil-
lerin veya benzeri borçlanma senetlerinin önce pay sahiplerine önerilmesi 
zorunluğuna ilişkin yeni bir pay sahipliği hakkıdır. Bu pay sahipliği hak-
kı, şirketin önerme, yani öneride bulunma zorunluğundan doğar. Öneril-
me hakkı aracılığı ile pay sahibi yeni pay alma hakkını dolaylı bir şekilde 
korumuş olur. Bu hak sadece tahvil ve benzeri borçlanma senetlerinin 
değiştirme ve alım hakları içermesi halinde tanınır; yoksa çalışanlara ta-
nınan alım haklarında pay sahipleri önerilme hakkına sahip değillerdir.

Önerilme hakkına ilişkin hüküm emredici nitelikte olduğu için bu hak 
sadece haklı sebeplerin varlığında kaldırılabilir veya sınırlandırılabilir. 
Haklı sebep şirketin menfaati yönünden değerlendirilmeli ve eşit işlem ve 
hakların sakınılarak kullanılması ilkesine uyulmalıdır.

Şarta bağlı sermaye artırımı kurumunun güven verebilmesi ve işlerlik 
kazanabilmesi için, değiştirme ve alım hakkı sahiplerinin, payların (pay 
senetlerinin) devirlerini sınırlayan esas sözleşme hükümlerine karşı ko-
runmaları gerekir. Söz konusu hükümler, anılan hakların kullanılmasını 
engellerse, değiştirme ve alım hakları (belirsizlik sebebiyle) cazibelerini 
yitirir ve sermaye piyasası aktörleri başta olmak üzere, kimse bu hakları 
edinmeye talip olmaz. TTK m.467 işte bu tehlikeyi önlemektedir. Ancak, 
şirket bu hakkın açıkça, yani ŞSA yapılması halinde de nama yazılı pay-
lara ilişkin, esas sözleşmede yer alan sınırlayıcı hükümlerin aynen uygu-
lanacağını gene esas sözleşmede belirtmişse sınırlamalar uygulanır. Buna 
karşılık genel ifadeli esas sözleşme hükümleri istenen sonucu doğurmaz. 
Anılan madde, ayrıca bu hakların sermaye artırımlarıyla sulandırılması-
na engel olmak amacıyla öngörülmüştür (TTK m.466-467, Gerekçeleri).

2.3. Sermaye Artırımının Gerçekleştirilmesi

Değiştirme ve alım hakları, esas sözleşmenin şarta bağlı sermaye ar-
tırımına ilişkin hükmüne gönderme yapan yazılı bir beyan ile kullanılır; 
mevzuat, ihraç izahnamesinin yayınlanmasını gerekli gördüğü takdirde, 
buna da göndermede bulunulur. Taahhüdün ifası, para yatırılması veya 
takas yoluyla bir mevduat veya katılım bankası aracılığıyla gerçekleştirilir. 
Pay sahipliği hakları sermaye taahhüdünün ifası ile doğar (TTK m.468).

YK, sermaye artırımı beyannamesinde, yeni çıkarılan payların sayısını, 
itibari değerini, türlerini, belirli gruplara tanınan imtiyazları veya hesap 
döneminin sonundaki veya denetleme tarihindeki sermayenin durumunu 
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belirler. YK esas sözleşmeyi mevcut duruma uyarlar. YK beyannamede, 
denetleme doğrulamasının kanunda öngörülen bilgileri içerdiğini tespit 
eder. YK, hesap döneminin kapanmasından itibaren en geç 3 ay içinde, 
esas sözleşme değişikliğini ticaret siciline tescil ettirir; sermaye artırımına 
ilişkin YK beyannamesi ile denetleme doğrulamasını sicile tevdi eder. De-
ğiştirme ve alım hakları sona erip bu husus işlem denetçisince bir raporla 
doğrulanınca, YK, şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin hükmü esas söz-
leşmeden çıkarır. YK beyannamede, denetçinin raporunu gerekli kayıtları 
içerdiğini tespit eder. Hüküm sicilde de silinir (TTK m.470-472)22.

TTK m.470’e göre yönetim kurulu önemli bir görevi yerine getirir: Yö-
netim kurulu esas sözleşme hükmünü artan sermayeye uyarlar. Bu uyar-
lama sermayenin artırılması olmadığı gibi, esas sözleşme değişikliği de 
değildir. Çünkü sermaye yıl içinde çeşitli tarihlerde hak kullanımlarıyla 
-kurucu etkiyle- artmış ve esas sözleşmenin ŞSA’ya ilişkin maddesi, hak 
kullanımlarıyla değişmiştir. Yönetim kurulunun yaptığı durumu, gerçe-
ğe getiren, gerçeği esas sözleşmeye yansıtan bir uyarlamadır. Uyarlama 
yönetim kurulunun belirleme niteliğinde bir kararıyla yapılır. Bu karar 
genel kurulun onayına sunulamaz. Uyarlama kararı beyannamenin içinde 
de yer alabilir. 

Yönetim kurulu ticaret siciline başvurarak esas sözleşme değişikliğini 
tescil ettirir. Tescil açıklayıcıdır. İlan şart değildir. Şarta bağlı sermaye 
konusuz kalmış, yani hak kullanımlarıyla genel kurul kararında öngörü-
len tutara ulaşılmış, başka bir deyişle o tertibe ilişkin şarta bağlı serma-
ye artırımı gerçekleşmişse, yönetim kurulu, bu artırımın dayanağı olan 
hükmü esas sözleşmeden çıkarır. Hükmün çıkarılması esas sözleşmenin 
değiştirilmesi değildir. Çıkarma tescil ve ilan olunur (TTK m.470-472, 
Gerekçeleri).

2.4. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “Halka Açık Olmayan Şirket-
lerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği”n-
deki (Tebliğ) Sermaye Artırımı Düzenlemesi

Anılan Tebliğ’in23 9’uncu maddesi uyarınca, KSS’de bulunan halka ka-
palı anonim şirket yönetim kurulu sermaye artırımında; artırıma ilişkin 
aldığı kararı, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin 

22 TTK m.470/1 hükmü 6335 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesiyle, TTK’nın 472’nci mad-
desi de 6335 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesi değiştirilmiş; TTK m.470/2 hükmü ise 
6335 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca, TTK’nın 
“Hesap döneminin kapanmasından sonra veya YK’nın istemi üzerine daha önce, bir 
işlem denetçisi yeni payların ihracının kanuna, esas sözleşmeye ve gereğinde ihraç izah-
namesine uygun olup olmadığını inceler. Uygunluk halinde işlem denetçisi bunu yazılı 
olarak doğrular.” hükmünü içeren 469’uncu maddesi de 6335 sayılı Kanun’un 42’nci 
maddesi ile yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır.

23 Mezkur Tebliğ, 19.10.2012 tarihli ve 28446 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
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yeni şeklini, yeni payların itibari değerlerini, cinslerini, sayılarını, imtiyaz-
lı olup olmadıklarını, imtiyazlı paylara ve rüçhan haklarına ilişkin sınır-
lamaları ve kullanılma şartları ile süresini, prime dair kayıtları ve bunun 
uygulanması hakkındaki kuralları esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde 
ilan eder ve internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi şirketlerde in-
ternet sitesinde yayımlar.

Söz konusu yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararında;

a) Artırılan sermayenin tutarı,

b) Çıkarılacak yeni payların itibari değerleri, sayıları, cinsleri, primli 
ve imtiyazlı olup olmadıkları,

c) Rüçhan hakkının sınırlandırılıp sınırlandırılmadığı, kullanılma 
şartları ile süresi,

ç) Gerekli görülen diğer hususlar,

belirtilir.

Sermaye artırımının mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesinden 
sonra, sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı ile çıkarılmış 
sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni şekli, yönetim kuru-
lunca tescil ve ilan ettirilir. Sermaye artırımının iç kaynaklı olması du-
rumunda kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir. Dış kaynaklı sermaye artırımı 
yoluyla kayıtlı sermaye tavanı aşılamaz. Kayıtlı sermaye tavanına ulaşıl-
dıktan sonra, yeni tavan belirlenmeden yönetim kurulu kararı ile sermaye 
artırımı yapılamaz. Sermaye artırımı sırasında, yönetim kurulu kararı ile 
imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılabilmesi, pay sahiple-
rinin yeni çıkarılacak paylara ilişkin rüçhan haklarının veya imtiyazlı pay 
senedi sahiplerinin haklarının sınırlandırılabilmesi için esas sözleşmeyle 
bu hususlarda yönetim kurulunun yetkilendirilmiş olması şarttır. Yöne-
tim kurulunun yeni çıkarılacak paylara ilişkin rüçhan haklarını kısıtlama 
yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

3. SERMAYE pİYASASI MEvZUATINDA SERMAYE ARTIRIMI DÜ-
ZENLEMELERİ

Sermaye artırımı kavramı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda 
(SPKn) 3 yerde geçmekte olup, bunlar m.12/5, m.18/7 ve m.18/10’dur:

Sermaye piyasası araçlarının satışı

Madde 12/5: “Sermaye artırımı nedeniyle Kurula yapılan başvu-
rularda Kurulda geçen inceleme süresi, 6102 sayılı Kanunun 456’ncı 
maddesindeki sermayenin tescil edilmesine ilişkin sürenin hesaplan-
masında dikkate alınmaz.”
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Kayıtlı sermaye sistemi

Madde 18/7, 10: “Sermaye artırımının bu madde hükümlerine uy-
gun olarak gerçekleştirilmesinden sonra, çıkarılmış sermayeyi göste-
ren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekli yönetim 
kurulunca tescil ve ilan ettirilir.

Halka açık ortaklıkların kayıtlı sermaye sistemine geçme, sistem-
den çıkma, Kurulca çıkarılma ve şarta bağlı sermaye artırımı usul ve 
esasları Kurulca belirlenir. Daha önce 6102 sayılı Kanun uyarınca bu 
sisteme geçmiş olup da sonradan halka açık hale gelen ortaklıklar da 
bu fıkra hükmüne tabidir.”

Halka açık anonim şirketler bakımından sermaye artırımı konusu, 
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 6362 sayılı Kanun’a dayanarak 
çıkarılan ve 22.06.2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmi Gazetede yayımla-
nan VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği”nde düzenlenmiş durumdadır.

3.1. pay Tebliği Çerçevesinde Halka Açık Anonim Şirketlerin Ser-
maye Artırımları

Öncelikle, özelleştirme kapsamındaki ortaklıklar da dahil olmak üzere 
ortaklıkların ve/veya halka arz edenlerin aşağıda belirtilen işlemler için 
SPK’ya başvurması zorunludur.

a) Halka açık olmayan ortaklıkların ortaklarının mevcut paylarının 
veya bu ortaklıklarca sermaye artırımı suretiyle çıkarılacak payların hal-
ka arzı,

b) Halka açık ortaklıkların ortaklarının mevcut paylarının veya bu or-
taklıklarca sermaye artırımı suretiyle çıkarılacak payların halka arzı,

c) Halka açık ortaklıkların sermaye artırımı suretiyle çıkarılacak pay-
larının halka arz edilmeksizin satışı,

ç) Halka açık ortaklıkların şarta bağlı sermaye artırımı,

d) Halka açık ortaklıkların sermaye azaltımı,

e) Pay sahibi sayısının 500’ü aşması nedeniyle payları halka arz olun-
muş sayılan ortaklıkların halka açık ortaklık statüsüne kavuştuğunun 
Kurulca onaylanması,

f) Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıkların paylarının 
borsada işlem görmesi,
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g) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda (GİP) işlem görecek ortaklıkların 
sermaye artırımı suretiyle çıkarılacak paylarının halka arzı,

ğ) Halka açık ortaklıkların kar payından ve iç kaynaklardan karşılana-
cak sermaye artırımı,

h) Pay benzeri menkul kıymetlerin ihraç edilmesi.

3.1.1. Halka Açık Ortaklıkların Bedelli Sermaye Artırımları (Nakdi 
Artırım)

3.1.1.1. Halka açık ortaklıkların bedelli sermaye artırımı yoluyla 
çıkarılacak paylarının halka arzı (vII-128.1, m.12)

Halka açık ortaklıkların bedelli sermaye artırımlarında SPK’ya başvu-
ru öncesinde aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulu, artırılacak sermaye 
miktarını ve satış esaslarını belirleyen bir karar alır.

b) Esas sermaye sisteminde yönetim kurulunca, esas sözleşmenin 
sermaye maddesinin değişikliğini içeren madde tadil tasarısı hazırlanır. 
Madde tadil tasarısı, konuya ilişkin yönetim kurulu kararı ve ortaklığın 
mevcut sermayesinin ödendiğine ilişkin mali müşavir raporu ile birlikte, 
SPK’nın uygun görüşünü almak üzere SPK’ya gönderilir. Madde değişikli-
ğine ilişkin SPK’nın uygun görüşünü takiben azami 6 ay içinde yapılacak 
genel kurul toplantısında sermaye artırımı kararı alınır. 6 ay içerisinde 
genel kuruldan geçirilerek onaylanmayan tadil tasarısı geçerliliğini yitirir.

c) Yeni pay alma haklarının kısmen ya da tamamen kısıtlanmak isten-
mesi durumunda; bu hususun, kayıtlı sermaye sisteminde esas sözleşme 
ile yetkili kılınmış yönetim kurulunun alacağı sermaye artırımı kararında, 
esas sermaye sisteminde ise genel kurulun alacağı sermaye artırımı kara-
rında açıkça belirtilmesi gerekir. Bu genel kurulda, yeni pay alma hakla-
rının kısmen ya da tamamen kısıtlanmasının genel kurul toplantı günde-
mine alınmış olması ve yönetim kurulu tarafından yeni pay alma hakla-
rının kısıtlanma nedenlerinin ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 
Kayıtlı sermaye sisteminde, yönetim kurulunun yeni pay alma haklarını 
kısıtlama kararı, SPK’nın kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri 
çerçevesinde ilan edilir.

Burada belirtilen işlemlerden sonra anılan Tebliğin 3 numaralı ekin-
de, payları GİP listesinde bulunan ortaklıklar tarafından ise söz konu-
su Tebliğin 4 numaralı ekinde belirtilen belgelerin eklendiği bir dilekçe 
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ile sermaye artırımına ilişkin yetkili organ kararının tarihinden itibaren 
30 gün içerisinde ortaklık ya da yetkili kuruluş tarafından izahnamenin 
onaylanması için SPK’ya başvurulur.

Esas sermaye sisteminde artırılacak sermayeyi temsil eden paylardan 
satılmayanlara ilişkin satın alma taahhütnamesi verilmesi zorunludur.

Halka açık ortaklıkların yapacakları bedelli sermaye artırımlarında 
ortaya çıkan sermaye koyma borcunun nakit olarak yerine getirilmesi 
zorunludur. Ancak, sadece nakden konulan ve nakden konulduğu mali 
müşavir raporu ile tespit edilen fonlar sebebiyle oluşan borçlar, muaccel 
olması kaydıyla, sermaye koyma borcuna mahsup edilebilir. Halka açık 
ortaklıkların yapacakları sermaye artırımlarında ortaya çıkan nakit ser-
maye koyma borcu, ortaklığa nakit dışındaki varlık devrinden kaynakla-
nan borçlara mahsup suretiyle yerine getirilemez.

Halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımla-
rında, sermaye artırımından elde edilecek fonun ortaklığın mevcut ser-
mayesini aşması ve SPK’nın ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili ta-
raflara olan ve ortaklığa nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan 
borçların kısmen veya tamamen ödenmesinde kullanılacak olması duru-
munda gerçekleştirilecek sermaye artırımı, SPKn’nun 23’üncü maddesi 
çerçevesinde önemli nitelikteki işlemler arasında sayılır. Bu durumda söz 
konusu sermaye artırımına ilişkin SPK’ca onaylı izahnamenin ihraççıya 
verilmesinden önce, SPKn’nun 24’üncü maddesi çerçevesinde ortaklara 
ayrılma hakkı verilmesi ve buna ilişkin işlemlerin tamamlanması gerekir.

Sermaye artırımından elde edilecek fonun ilişkili taraflara olan borcun 
kapanmasında kullanılmayacağı ortaklık tarafından beyan edilmiş olsa 
dahi, sermaye artırım başvurusu öncesinde kamuya açıklanan son dört 
döneme ilişkin finansal tablolarında, ilişkili taraflara nakit dışındaki var-
lık devirlerinden kaynaklanan toplam borçların ortalamasının, söz konu-
su borçlar dahil edilmemiş aktif toplamları ortalamasına oranı yüzde yir-
miden fazla olan ortaklıklar hakkında da bu maddenin altıncı fıkrasında 
yer alan hükümler uygulanır.

Halka açık ortaklıkların yapacakları bedelli sermaye artırımlarının bu 
maddede yer alan esasların dolanılması suretiyle gerçekleştirildiğinin tes-
pit edilmesi halinde, ilgililer hakkında sermaye piyasası mevzuatı kapsa-
mında Kurulca tesis edilecek işlemler saklıdır.

3.1.1.2. Halka açık ortaklıkların bedelli sermaye artırımı yoluyla 
çıkarılacak paylarının halka arz edilmeksizin satışı (vII-128.1, m.13)

Halka açık ortaklıklarca gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımla-
rında halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek pay satışları;
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- tahsisli satış ve

- nitelikli yatırımcıya satış

olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Ortaklığın ortaklarının mevcut paylarının halka arz edilmeksizin satışı 
bu kapsama girmez. Sermaye artırımında halka arz edilmeksizin gerçek-
leştirilecek pay satışlarında ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanması-
na ilişkin başvuru, yetkili organ kararının alınmasından itibaren 30 gün 
içerisinde anılan Tebliğin 6 numaralı ekindeki belgelerin eklendiği bir di-
lekçe ile yapılır.

Şarta bağlı sermaye artırımı yolu ile yapılacak pay satışları tahsisli 
satış niteliğindedir. Bu satışlarda yatırımcı sayısı yönünden bir kısıtlama 
uygulanmaz.

Sermaye artırımında payların halka arz edilmeksizin satılabilmesi için, 
yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanmasının esas ser-
maye sisteminde genel kurulca, kayıtlı sermaye sisteminde esas sözleşme 
ile yetkili kılınmış ise yönetim kurulunca karara bağlanması gerekir.

Payları borsada işlem gören ortaklıkların sermaye artırımı suretiyle 
halka arz edilmeksizin gerçekleştirecekleri pay satışının borsanın ilgili 
pazarında ya da piyasasında gerçekleştirilmesi zorunludur. Bu işleme 
konu paylar, ortaklığın isteğine bağlı olarak borsada işlem görmeyen veya 
borsada işlem gören nitelikte oluşturulabilir.

Borsanın ilgili pazarında ya da piyasasında sermaye artırımı suretiyle 
halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek pay satışlarında, satış fiyatı bor-
sa düzenlemelerine göre belirlenir. Ancak SPK tarafından uygun görülme-
si koşuluyla, borsa düzenlemelerine göre farklı fiyattan satış yapılması da 
mümkündür.

Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıkların sermaye artı-
rımı suretiyle ihraç edecekleri paylarının halka arz edilmeksizin satışın-
da, satış fiyatının tespitine esas teşkil etmek üzere yetkili kuruluş tarafın-
dan fiyat tespit raporu hazırlanması zorunludur. 

3.1.2. Özel Nitelikli Sermaye Artırımları

3.1.2.1. Halka açık ortaklıkların iç kaynaklardan ve kar payından 
yapacakları bedelsiz sermaye artırımları (vII-128.1, m.16)

Halka açık ortaklıkların sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırla-
nan finansal tablolarında yer alan iç kaynakların sermayeye eklenebilme-
si için, bunların sermayeye eklenmesinde ilgili mevzuat açısından her-
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hangi bir sakınca bulunmaması ve ilgili iç kaynak tutarlarının halka açık 
ortaklığın kanuni defter ve kayıtlarında da karşılığının bulunması şarttır. 
İlgili iç kaynak tutarlarının halka açık ortaklığın kanuni defter ve kayıt-
larında karşılığının bulunup bulunmadığının kontrolü, sermaye piyasası 
mevzuatı uyarınca hazırlanan finansal tablolar ile kanuni defter ve ka-
yıtlarda bulunan toplam iç kaynaklar dikkate alınarak yapılır. Sermaye 
piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan finansal tablolar ile kanuni defter 
ve kayıtlarda bulunan toplam iç kaynak tutarları arasında fark bulunması 
durumunda bu tutarlardan düşük olanı sermaye artırımında esas alınır. 

Aşağıda belirtilen kalemler sermayeye ilave edilemez:

a) Varlıkların gerçeğe uygun değere taşınması suretiyle özkaynaklar 
altında raporlanan değer artış fonları ve benzeri fonlar,

b) Ara dönemde oluşan dönem karları,

c) İlgili mevzuat uyarınca sermayeye eklenmesine izin verilmeyen fon-
lar ve yedek akçeler.

Sermaye artırımının yapılmasına ilişkin yasal zorunluluklar saklı kal-
mak üzere; halka açık ortaklıkların kanuni defter ve kayıtlarında yer alan 
geçmiş yıl zararları ile SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan ve kamuya 
açıklanan son finansal tablolarında yer alan geçmiş yıllar zararlarından 
düşük olanı iç kaynaklardan mahsup edilmek suretiyle kapatılmadan 
veya genel kurulda kapatılacağına ilişkin olarak alınan yönetim kurulu 
kararı SPK’ya ibraz edilmeden iç kaynaklardan sermaye artırımı yapı-
lamaz. Bu durumda iç kaynakların geçmiş yıl zararlarını aşan kısmının 
sermayeye eklenmesi mümkündür. Ancak, sermayeye eklenmek amacıyla 
öz kaynaklar içerisinde bekletilen gayrimenkul satış kazancı ve iştirak 
satış kazancı ile mevzuat uyarınca geçmiş yıl zararlarının mahsubunda 
kullanılmasına izin verilmeyen fonlar için bu hüküm uygulanmaz.

Esas sermaye sistemindeki halka açık ortaklıkların tamamı iç kaynak-
lardan ve/veya kar payından karşılanmak üzere yapacakları sermaye ar-
tırımlarında;

a) Bu ortaklıkların esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin 
yeni şekline SPK tarafından uygun görüş verilmesi amacıyla anılan Tebli-
ğin 7 numaralı ekinde belirtilen belgelerle yetkili organ kararının tarihin-
den itibaren 30 gün içerisinde SPK’ya müracaat etmeleri,

b) SPK tarafından uygun görüş verilen esas sözleşmenin sermayeye 
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ilişkin maddesinin yeni şeklinin ve varsa kar payının pay şeklinde dağı-
tılmasının genel kurulca kabul edilmesinden sonra genel kurul toplantı 
tutanağı ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakan-
lığından alınacak izin yazısı ile birlikte ihraç belgesinin onayı amacıyla 
SPK’ya başvurmaları, 

c) İhraç belgesinin SPK’ca onaylanmasını takiben, iç kaynakları ve/veya 
kar payını sermaye hesabına aktararak esas sözleşmenin sermayeye iliş-
kin maddesinin yeni şeklinin tescil ve ilanını gerçekleştirmeleri

gereklidir.

Kayıtlı sermaye sistemindeki halka açık ortaklıkların iç kaynaklardan 
ve/veya kar payından karşılanmak üzere yapacakları sermaye artırımla-
rında;

a) Bu kalemlerin sermaye hesabına aktarılmasından sonra ihraç bel-
gesinin onaylanması ve çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin 
sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekline SPK tarafından uygun görüş 
verilmesi için yetkili organ kararının tarihinden itibaren 30 gün içerisinde 
söz konusu Tebliğin 7 numaralı ekinde belirtilen belgelerle SPK’ya müra-
caat etmeleri,

b) İhraç belgesinin SPK tarafından onaylanması üzerine, çıkarılmış 
sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni 
şeklinin genel kurul kararı aranmaksızın yönetim kurulunca on gün için-
de tescil ve ilan ettirilmesi

gereklidir.

Kar payının pay olarak dağıtılabilmesi için, kayıtlı sermaye sisteminde-
ki halka açık ortaklıklarda kar payının pay biçiminde dağıtılmasına iliş-
kin genel kurul kararının hesap dönemini izleyen beşinci ayın son iş gü-
nüne kadar alınmış olarak SPK’ya başvurulmuş olması zorunludur. Esas 
sermaye sistemindeki halka açık ortaklıklarda hesap dönemini izleyen 
dördüncü ayın son iş gününe kadar esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 
maddesinin yeni şekline SPK’ca uygun görüş verilmesi amacıyla SPK’ya 
başvurulmuş olması ve SPK tarafından uygun görüş verilen esas sözleş-
menin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şeklinin ve kar payının pay 
şeklinde dağıtılmasının onaylanmasına ilişkin genel kurul toplantısının 
uygun görüş tarihinden itibaren bir ay içerisinde yapılması zorunludur.

TTK’nın 462’nci maddesinin üçüncü fıkrası halka açık ve halka açıl-
mak üzere SPK’ya başvuran ortaklıklar için uygulanmaz.

Sermaye artırımının yapılmasına ilişkin yasal zorunluluklar saklı kal-
mak üzere; payları borsada işlem gören ortaklıkların dönem karı hariç 
iç kaynaklarının sermayeye eklenmesi talebi ile SPK’ya yapacağı sermaye 
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artırımı başvurularından, sermaye artırım kararının kamuya açıklanma-
sından önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların 
ortalaması dikkate alınarak yapılacak hesaplama sonucunda payın düzel-
tilmiş borsa fiyatının 2,-TL’nin altına düşmesine sebep olacak başvurular 
Kurulca işleme alınmaz. 

3.1.2.2. Şarta bağlı sermaye artırımı (vII-128.1, m.17)

Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan halka açık ortaklıklar, SPK dü-
zenlemelerinde şarta bağlı sermaye artırımına konu edilebileceği belirti-
len borçlanma araçlarının ihracı nedeniyle ortaklıktan alacaklı olanlara, 
ortaklık varantı sahiplerine ya da pay edindirme programları çerçevesin-
de pay edinme hakkı elde eden çalışanlarına yönelik olarak dönüştürme, 
kullanım veya alım haklarının kullanılması suretiyle şarta bağlı sermaye 
artırımı gerçekleştirilmesine karar verebilir. Şarta bağlı sermaye artırı-
mının yapılabilmesi için yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması 
gerekir. Halka açık ortaklıkların yapacakları şarta bağlı sermaye artırım-
larında, TTK’nın şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin hükümleri uygu-
lanmaz.

Yönetim kurulunun şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin olarak alaca-
ğı kararda, artırılacak sermaye tutarına, ihraç edilecek payların grubuna 
ve türüne, dönüştürme, kullanım veya alım hakkından yararlanabilecek 
gruplara, çalışanlara pay edindirme programları çerçevesinde her bir ça-
lışan bazında verilecek pay tutarına, pay alım hakkının kullanım süresi 
ile pay tutarının hesaplanma yöntemine ilişkin bilgiye yer verilir.

Yönetim kurulunun alacağı şarta bağlı sermaye artırımı kararından 
sonra, ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesine onay verilmesi ama-
cıyla dönüştürme, kullanım veya alım haklarının kullanılmasından en az 
45 gün önce anılan Tebliğin 6 numaralı ekinde belirtilen belgelerin eklen-
diği bir dilekçe ile SPK’ya başvurulması zorunludur.

İhraç belgesinin SPK’ca onaylanmasından sonra şarta bağlı sermaye 
artırımı kapsamında ihraç edilecek paylara ilişkin dönüştürme, kullanım 
veya alım hakkı süresi 10 iş gününü geçemez. Şarta bağlı sermaye artı-
rımı sonucunda ihraç edilecek payların dönüştürme, kullanım veya alım 
fiyatının, payın nominal değerinden düşük olmaması esastır. Ancak dö-
nüştürme, kullanım, veya alım fiyatının payın nominal değerinden düşük 
olması durumunda, aşağıdaki hükümler uygulanır.

Ortaklık, paylara ilişkin dönüştürme, kullanım veya alım hakkı süre-
sinin sona ermesinden itibaren altı iş günü içerisinde kalan payları iptal 
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eder ve tescil ile TTSG’de ilan ettirilecek çıkarılmış sermayeyi gösteren 
esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekline SPK’ca uy-
gun görüş verilmesi amacıyla SPK’ya başvuruda bulunur. Ayrıca, şarta 
bağlı sermaye artırımı çerçevesinde gerçekleştirilen pay ihracının SPK’ya 
daha önce sunulan bilgi ve belgeler çerçevesinde gerçekleştirildiğine iliş-
kin beyan da SPK’ya iletilir.

Halka açık ortaklıkların SPK düzenlemelerinde şarta bağlı sermaye 
artırımına konu edilebileceği belirtilen borçlanma araçlarının ve ortak-
lık varantlarının ihracıyla bağlantılı olarak yapacakları şarta bağlı serma-
ye artırımları için anılan Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde SPK’nın 
borçlanma araçları ile ortaklık varantlarının ihracına ilişkin düzenleme-
lerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Halka açık olmayan ortaklıkların SPK düzenlemelerinde şarta bağlı 
sermaye artırımına konu edilebileceği belirtilen borçlanma araçlarını ih-
raç etmeleri ve bu ihracın şarta bağlı sermaye artımı ile sonuçlanacak ol-
ması durumunda, bu borçlanma araçlarının tahsisli olarak ihraç edilmesi 
zorunludur. Bu ortaklıkların SPK düzenlemelerinde şarta bağlı sermaye 
artırımına konu edilebileceği belirtilen borçlanma araçlarının ihracıyla 
bağlantılı olarak yapacakları şarta bağlı sermaye artırımlarında TTK hü-
kümleri uygulanır.

Şarta bağlı sermaye artırımı ile kayıtlı sermaye tavanı aşılamaz.

3.1.2.3. Nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırı-
mı (vII-128.1, m.18)

Payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar, sermaye artırım 
kararının kamuya açıklanma tarihinden önceki 30 gün içinde paylarının 
borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalamasının nominal de-
ğerinin altında olması durumunda, yapacakları sermaye artırımında pay-
larını nominal değerinin altında bir fiyattan ihraç edebilir. Bu durumda 
ortaklığın tescil edilen sermayesi, nominal değer üzerinden tespit olunur.

Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklar nominal değe-
rin altında pay ihraç edemezler.

Nominal değerinin altında pay ihracı, payların halka arz edilerek veya 
edilmeksizin satılması suretiyle gerçekleştirilebilir. İhraç edilecek payla-
rın fiyatı, sermaye artırım kararının kamuya açıklandığı tarihten önceki 
30 gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından 
aşağı olamaz.
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Ortaklıkta belirli pay gruplarına veya belirli bir grup oluşturan pay sa-
hiplerine imtiyaz tanınmış olması durumunda, sermaye artırımına ilişkin 
SPK’ca onaylı izahname ya da ihraç belgesinin ihraççıya verilmesinden 
önce, esas sözleşmede gerekli değişikliklerin yapılması suretiyle imtiyaz-
lara son verilmesi şarttır. İmtiyazlara son verilmeyerek nominal değerin 
altında sermaye artırım işleminin yapılması için ortaklığın yönetiminde 
kontrol sahibi olan kişiler ve/veya sermayesinde imtiyazlı paya sahip bu-
lunan ortaklar tarafından nominal değerin altında pay ihracı öncesinde, 
SPKn’nun 25’inci maddesi çerçevesinde diğer ortaklara pay alım teklifin-
de bulunulması zorunludur.

İhraç edilecek payların halka arz edilerek satılmak istenmesi duru-
munda, ortaklığın yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yeni 
pay alma haklarının tamamını kullanmaları zorunlu olup, bu ortaklar 
bu suretle elde edecekleri payları borsada işlem görmeye başlamasından 
itibaren bir yıl süreyle borsada satamazlar. Söz konusu kişiler izahna-
menin onaylanmasına ilişkin başvuru sırasında, konuya ilişkin taahhüdü 
SPK’ya iletirler. Bu kapsamda söz konusu kişilerin taahhütlerine ve bun-
ların içeriğine izahnamede yer verilir. Yönetim kontrolünün belirlenme-
sinde SPKn’nun 26/2 maddesi esas alınır. Burada belirtilen süre içinde 
söz konusu payların kısmen veya tamamen borsa dışında satılması veya 
devredilmesi durumunda SPK’nın özel durumların kamuya açıklanması-
na ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapılması 
zorunludur. Ortaklığın yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların 
borsa dışında satacakları nominal değerin altında ihraç edilen paylarını 
alanlar da bu sınırlamaya tabidir.

Halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek ihraçlarda nominal değerin 
altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımı yapılabilmesi için yetkili organ 
kararı ile yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması gerekir. Nomi-
nal değerin altında yapılacak pay ihracının halka arz edilmeksizin gerçek-
leştirilmesi halinde, sermaye artırımı sonrasında en az bir yıl boyunca 
ortaklık bünyesinde gerçekleştirilecek yatırımlara, sermaye artırımından 
elde edilecek fonların kullanım yerine, ortaklık borçlarının ödenip öden-
memesine ve varsa ortaklık bünyesinde gerçekleştirilmesi planlanan diğer 
önemli işlemlere ilişkin olarak ortaklık tarafından bir rapor hazırlanarak 
bu raporun başvuru aşamasında SPK’ya sunulması ve KAP’ta kamuya 
açıklanması şarttır.

Nominal değerin altında pay ihracı yoluyla yapılacak sermaye artımın-
da ihraç edilecek paylar borsada diğer paylarla aynı şekilde işlem görür.
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İhraç edilecek payların nominal değeri ile ihraç değeri arasındaki fark, 
öz kaynaklarda indirim kalemi olarak izlenir. Bu tutar, genel kurul kararı 
ile izleyen dönemlerde sermayeye eklenebilecek öz kaynak kalemlerinden 
mahsup edilebilir. Mahsup işlemi tamamlanmadan kar dağıtımı yapıla-
maz.

Artırılan sermayeyi temsil eden payları satın alacak yatırımcıların ta-
lebinin alınmasından önce, ortaklığın içinde bulunduğu genel durumu 
açıklayan ve içeriği Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğince belirlenen risk 
bildirim formunun kullanılması ve bu formun sermaye artırımına katı-
lacak yatırımcılarca imzalanması zorunludur. Satış işleminin elektronik 
kanallar dahil diğer iletişim vasıtaları kullanılarak gerçekleştirilmesi du-
rumunda, bu yükümlülük işlemin gerçekleştirilmesinden önce söz konu-
su formun yatırımcı tarafından okunduğunun yatırımcı tarafından elekt-
ronik ortamda onaylanması suretiyle de yerine getirilebilir.

3.2. Halka açık ortaklıklarda yeni pay alma haklarının kullandırılması

Yeni pay alma hakkının kullanımının, izahnamenin ilanını takip eden 
10 gün içinde başlatılması zorunludur. Payları kayden izlenen halka açık 
ortaklıkların yeni pay alma hakkı kullanımı, kaydi sistem esasları çerçe-
vesinde gerçekleştirilir. Payları borsada işlem görmeyen halka açık or-
taklıkların yeni pay alma hakkı kullanım yeri en az bir yer olmak üzere, 
ortakların çoğunluğunun bu haklarını kullanabileceği şekilde tespit edilir. 
SPK, yeni pay alma haklarının yetkili kuruluş vasıtasıyla kullandırılma-
sını, kullanım yerlerinin değiştirilmesini veya sayısının artırılmasını iste-
yebilir.

Yeni pay alma hakları, payları borsada işlem görmeyen halka açık or-
taklıklar için on beş günden az yüz yirmi günden fazla olmamak üzere 
yeni pay alma kuponları karşılığında ve payları borsada işlem gören or-
taklıklar için ise 15 günden az altmış günden fazla olmamak üzere izah-
namede belirlenen süre ve esaslar dahilinde kullanılır. Ortaklar bu süre 
içinde pay bedellerinin tamamını bir bankada açılan ve izahnamede be-
lirtilen özel hesaba veya Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından 
belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili hesaba yatırarak, sermaye artırımı-
na katılabilir veya yeni pay alma haklarını bedelli ya da bedelsiz olarak 
devredebilirler. SPK’dan izin almak suretiyle, yeni pay alma hakkı kulla-
nım süresi uzatılabilir. İzahnamede belirtilmesi kaydıyla, yeni pay alma 
haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz edilmeksizin 
satılması mümkündür.
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3.3. Tasarruf sahiplerine satış duyurusu

Ortaklıkların sermaye artırımında, yeni pay alma haklarının kullanı-
mından sonra kalan payların veya yeni pay alma hakkı kullandırılmıyorsa 
artırılan sermayeyi temsil eden payların ya da ortakların mevcut payla-
rının halka arzından önce tasarruf sahiplerine satış duyurusunun ilan 
edilmesi zorunludur.

SPK tarafından onaylanan tasarruf sahiplerine satış duyurusu, SPK’nın 
izahname hazırlanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilir. 
Tasarruf sahiplerine satış duyurusuna konu payların halka arz süresi, 
SPK’nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde tespit olunur.

İzahname hazırlanmasına ilişkin SPK düzenlemelerinde yer alan hü-
kümler çerçevesinde tasarruf sahiplerine satış duyurusunun yayımlan-
maması durumunda, payları borsada işlem gören ortaklıklar, kalan pay-
ları borsada satışa sunmak ve satış sonuçları hakkında özel durum açık-
lamasında bulunmak zorundadırlar. Diğer ortaklıklar ise yönetim kurulu 
kararıyla belirlenen yönteme göre satışı tamamlayabilirler.

3.4. Sermaye artırımlarında satış sonrası işlemler

Kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıkların;

a) Satın alma taahhütnamesi bulunmaması halinde satış süresinin 
sona ermesini takiben satılamayan payları altı iş günü içinde iptal ettir-
meleri,

b) Satın alma taahhütnamesi bulunması halinde, süresi içinde satılma-
yan paylar için satış süresinin bitiminden itibaren 3 iş günü içinde satın 
alma taahhüdünde bulunanlara müracaat ederek satışı tamamlamaları,

c) Sermaye artırımının mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesinden 
sonra, sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin yönetim kurulu kararı 
ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ile birlikte esas sözleşme-
nin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak 
amacıyla SPK’ya başvuruda bulunmaları,

ç) SPK’nın uygun görüşünden sonra çıkarılmış sermayeyi gösteren 
esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şeklinin genel kurul 
kararı aranmaksızın 10 gün içinde ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan 
ettirmeleri,

d) Sermaye artırımının tamamlandığını ve ortaklık ve/veya halka arz 
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eden tarafından sağlanan toplam fon miktarını gösteren özel durum açık-
laması yapmaları

gerekir.

Esas sermaye sistemindeki ortaklıkların; süresi içinde satılamayan 
paylar için satış süresinin bitiminden itibaren üç iş günü içinde satın 
alma taahhüdünde bulunanlara müracaat ederek satışı tamamlamala-
rı, bu işlemi takiben, TTK hükümleri çerçevesinde sermaye artırımına 
ilişkin esas sözleşme değişikliğini ilgili ticaret siciline tescil ve TTSG’de 
ilan ettirmeleri ve sermaye artırımının tamamlandığını ve ortaklık ve/veya 
halka arz eden tarafından sağlanan toplam fon miktarını gösteren özel 
durum açıklaması yapmaları gerekir.

Artırılacak sermayeyi temsil eden paylardan satılmayanlara ilişkin sa-
tın alma taahhütnamesi verilmiş olması durumunda, bu payların satış 
süresinin bitiş tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde, halka arz fiyatının 
ortalamasından aşağı olmamak üzere bedellerinin tam olarak ve nakden 
ödenerek satın alınacağının ortaklığa karşı taahhüt edilmesi gerekir. Ta-
ahhütnamenin bir tüzel kişi tarafından verilmesi durumunda, tüzel kişi-
nin yetkili organının taahhüde ilişkin karar alması zorunludur.

3.5. pay senetlerinin teslim zamanı

Pay senetleri, kaydi sistem esasları saklı kalmak şartıyla, ortaklara 
ait mevcut pay senetlerinin halka arzı ve kayıtlı sermayeli ortaklıkların 
bedelli sermaye artırımlarında satış anında, kar payı ve iç kaynaklardan 
yapılan sermaye artırımında ise SPK tarafından onaylanmış ihraç belge-
sinin ortaklığa verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde teslim edilir. Esas 
sermayeli ortaklıklarda ise sermaye artırımının ticaret siciline tescilinden 
itibaren, hamiline yazılı pay senetleri 30 gün, nama yazılı pay senetleri ise 
90 gün içinde teslim edilir.

4. SONUÇ

Bu yazıda, TTK ve SPKn’na dayanarak SPK tarafından anonim şirket-
lerin sermaye artırımı sürecine getirilen yeni düzenlemelere değinilmeye 
çalışılmış olup, getirilen yeniliklerin konuya ilişkin mevcut düzenlemele-
rimize önemli katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir.



TÜRK MEDEnİ KAnUnUnA GÖRE EVLAT 
EDİnME VE KARDEŞİn EVLAT EDİnİLMESİ 

Av. Şaziye Emel ARPACI1

1- Küçüklerin Evlat Edinilmesi

a-Küçüğün Bir Yıl Süre İle Bakılmış ve Eğitilmiş Olması Koşulu

Yasakoyucu, bir küçüğün evlat edinilebilmesi için evlat edinen tara-
fından en az bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olmasını aramaktadır. 
(TMK. m.305)

Yasadaki bu hükmün konuluş amacı ve nedeni, henüz erginlik yaşını 
tamamlamamış olan herhangi yaştaki bir küçüğün barındırılması, yedi-
rilip içirilmesi ve yetiştirilmesinde hiçbir emeği ya da somut bir katkısı 
bulunmayanlar için tereddüt görülmesidir. Yani, çocuğun ne bakımı ne 
de eğitiminde bir çalışma yapmadığı gibi, evlatlığına alacağı küçüğü hiç 
tanımamış olan birinin, doğrudan ve kolayca evlat edinme işlemi yapabil-
mek için mahkemeden izin talebinde bulunamamasının kabul edilmesi 
gerektiği düşüncesidir.2 

b-Küçüğün Yararının Bulunması Koşulu

Evlat edinme işleminde, evlat edinmenin küçüğün yararına olması ço-
cuğun güvenliği ve korunması ilkesinin bir gereğidir. Evlat edinme için 
gerekli diğer yasal koşulların tamamı gereçkleşse bile, çocuğun bedensel 
ve ruhsal güvenliği temelinde bir yararın bulunmadığı sounucuna ulaşan 
hakim evlat edinme yönünde bir karar vermez.3 

c- Evlat Edinenin Diğer Çocuklarının Yararlarının Zedelenmemesi

Evlat edinme ile birlikte evlat edinenin diğer çocuklarının yararlarının 
hakkaniyete aykırı bir biçimde zedelenmemesi gerekmektedir. Aksi tak-
dirde evlat edinmeye izin verilemeyecektir. 

2- Erginlerin Evlat Edinilmesine İlişkin Şartlar

Erginlerin evlat edinilmesine ilişkin şartlar MK. 313. m.’de düzenlen-
miştir. MK. 313. md. hükmü şöyledir: “Evlat edinenin alt soyunun açık 

1 İstanbul Barosu Avukatlarından
2 Akyüz, s.130; aktaran ,Demir, Bazı Ülke Yasaları İle Karşılaştırmalı Olarak Evlat Edin-

menin Yasal Koşulları.
3  Kılıçoğlu, s. 352 Ankara 2014
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muvakafakatiyle ergin veya kısıtlı aşağıdaki hallerde evlat edinilebilir: 

a-Bedensel veya zihinsel özrü sebebiyle sürekli olarak yardıma muhtaç 
ve evlat edinen tarafından en az beş yıldan beri bakılıp gözetilmekte ise, 

b- Evlat edinen tarafından, küçükken en az beş yıl süreyle bakılıp gö-
zetilmiş ve eğitilmiş ise, 

c- Diğer haklı sebepler mevcut ve evlat edinilen, en az beş yıldan beri 
evlat edinen ile aile halinde birlikte yaşamakta ise.

Bunlar dışında küçüklerin evlat edinilmesine ilişkin hükümler kıyas 
yoluyla uygulanır.”denmektedir. 

Evlat Edinilenin Küçükken En Az Beş Yıl Süreyle Evlat Edinen Ta-
rafından Bakılıp Gözetilmiş ve Eğitilmiş Olması Şartı

Evlat edinen tarafından evlat edinilenin ergin olmadığı dönemde beş 
yıl süre ile bakılıp gözetilmiş ve eğitilmiş olması, küçüğün ergin olmasın-
dan sonra evlat edinilmesine olanak sağlamaktadır. Kanun, evlat edinme 
ilişkisinin kurulmasının, evlat edinilenin henüz ergin olmadığı dönemde 
küçüklerin evlat edinilmesine ilişkin bakım ve eğitim şartı dışında diğer 
şartlar gerçekleşmediği için veya evlat edinme ilişkisinin kurulmasının 
talep edilmediği için mümkün olmadığı hallerde, küçüğün ergin olduktan 
sonra evlat edinilmesi için bakma, gözetme ve eğitme ilişkisinin erginliğin 
gerçekleşmesinden önce beş yıl sürmesini aramıştır.4

Evlat Edinme Hükümleri Kapsamında Kardeşin Evlat Edinilmesi

Kardeşin evlat edinilip edinilemeyeceği konusu sıkça tartışmalara 
konu olan ve yasada açıkça düzenlenmemiş bir kurumdur. Ancak, Yargı-
tay uygulamaları ve Yerel Mahkeme kararlarında görülmektedir ki diğer 
tüm koşullar oluştuğu takdirde kardeş kardeşi evlat edinebilmektedir. 
Nitekim Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 1988/3284 E., 1998/4073 K. Sayılı 
Kararında “Kardeş evlat edinilebilir. Buna kanuni bir mani yoktur.” di-
yerek bu tartışmaları sonlandırmıştır.5 Yine Büyükçekmece 2. Aile Mah-
kemesi’nin kararı da araştırmamızı aydınlatacak bir karardır. Şöyle ki; 
söz konusu kararda Yerel Mahkeme “tarafların baba bir anne ayrı kardeş 
oldukları, 20 yıla yakın süredir aynı evde birlikte yaşadıkları, davacının 
evli olmadığı ve alt soyunun bulunmadığı, bekar olan davalının uzunca 
süredir davacının bakımını üstlendiği, davacının da davalıyı evladı gibi 
benimsediği, davalının maddi ve manevi anlamda her türlü ihtiyacını kar-
şıladığı, kardeş olan taraflar arasında baba kız ilişkisinin bulunduğu, da-
valının davacı tarafından evlat edinilmesine muvafakat ettiği, tarafların 

4  Dural, vd. Türk Özel Hukuku, Cilt 3, İstanbul, 2005
5 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 1988/3284 E., 1998/4073 K. Sayılı Kararı
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5 yılı aşkın bir süredir birlikte yaşadıkları, MK’nın 313 ve devamı mad-
delerinde öngörülen koşulların gerçekleştiği, davacının davalı tarafından 
evlat edinilmesinin tarafların yararına olacağı, davacı tarafından davalı 
aleyhine açılan davanın sübut bulduğu anlaşılmakla davanın kabulüne 
karar vermek gerekmiştir.” diyerek ergin bir kişinin kardeşi tarafından 
evlat edinilebileceğine karar vermiştir.6

Sonuç olarak, evlat edinme kurumu aile içindeki bireyler arasında 
da uygulanmakta ve bir kardeş diğerine evlat edinebilmektedir. Böylece, 
evlat edinilen kardeşler evlat edinme hükümlerinden yararlanarak, evlat 
edinen kardeşlerinin mirasçısı olabilmektedir. 

6 T.C. Büyükçekmece 2. Aile Mahkemesi 2013/902 E., 2014/45 K. Sayılı Kararı



STAnDART GEMİ KİRA ÇARTER PARTİLERİ

Av. Salih ÖNDER1

GİRİŞ2

Sözleşmelerin konusu ve şartlarının taraflarının serbest iradeleri ile 
belirlenmesi esastır. Ancak bu durum sürekli ve çok sık kullanılan söz-
leşmelerin yapılması açısından uygulamada başvurulan bir yol değildir. 
Özelliklede sözleşmenin esaslı unsurlarının değişmediği sadece tarafları, 
yeri, tarihi ve uygulanma süresi gibi unsurlarının değişiklik arz ettiği söz-
leşmelerin konusu ve şartlarının tek tek ve detaylı olarak taraflarca belir-
lenmesi, ticari hayatın akışı içerisinde zaman ve para kaybına yol açacağı 
gibi pratik de değildir. Bu ve benzeri sakıncalarından dolayı içeriği, taraf-
ları veya üçüncü bir kişi veya kurum tarafından daha önceden belirlenmiş 
ve uygulamada “standart, hazır veya tip sözleşme” olarak adlandırılan ha-
zır sözleşmelerin kullanılması daha yaygındır. Bu tür sözleşmeler konu-
suna göre kanundan kaynaklanan veya uygulamada genel kabul görmüş 
zorunlu ve seçimlik şartları içerirler. Taraflar sadece kendilerine ve söz-
leşmenin konusu, tarihi ve süresine ilişkin olan ve boş bırakılan yerleri 
doldurmak ve imzalamak suretiyle iradelerine uygun bir sözleşmeyi çok 
basit bir usulle ve kısa bir sürede yaparlar.

Yukarıda bahsedilen husus gemi kira sözleşmeleri için de geçerlidir. 
Gerçekten de uygulamada gemi kira sözleşmeleri, sözleşmenin tarafların-
ca ayrıca hazırlanmak yerine genellikle bu konuda hazırlanmış standart 
sözleşmeler üzerinden yapılmaktadır. Söz konusu standart sözleşmelerin 
en çok kullanılanı Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (The Baltic 
and International Maritime Council) (BIMCO) tarafından 1974 yılında 
hazırlanan ve türüne göre “BARECON A” veya “BARECON B” şeklinde 
isimlendirilen standartsözleşmelerdir3. Her iki sözleşme de kısa zamanda 
Dünya çapında kabul görmüş ve uygulamada amacına uygun baskın bir 
rol oynamıştır4. Söz konusu standart sözleşme, BIMCO tarafından 1989 
ve 2001 yılında olmak üzere iki kez yenilenmiştir5. Günümüzde ise “BA-
RECON 2001” şeklinde isimlendirilen standart sözleşme kullanılmakta-
dır. 

1 Av. Dr., Ankara Barosu
2 Bu makale yazarı tarafından “Gemi Kira Sözleşmesi” isimli doktora tezinden üretilmiştir.
3 Algantürk Light, S. D.: “Gemi İşletme Müteahhidinin Tescili”, s. 154, 155.
4 Davis, M.:Bareboat Charters, s. 19; Ülgener, F.: “Gemi İşletme Müteahhidi”, s.11.
5 Algantürk Light, S. D.: “Gemi İşletme Müteahhidinin Tescili”, s. 154, 155, dn. 5.
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Gemi kira sözleşmesine ilişkin 6102 sayılıTürk Ticaret Kanununun(T-
TK) getirdiği hükümler yedek hukuk kuralı niteliğinde olduğundan, uy-
gulamada gemi kira sözleşmelerinin yine BIMCO tarafından hazırlanan 
ve 2001 yılında yenilenen “BARECON 2001” esas alınarak akdedilmeye 
devam edilebileceği düşünülmektedir6. Bu nedenle aşağıda gemi kira söz-
leşmelerinde kullanılmak üzere BIMCO tarafından hazırlanan standart 
sözleşmeler ele alınacaktır.

BARECON ÇARTER pARTİLERİ

A) BARECON 74

1970’li yılların ortasına kadar gemi kira sözleşmelerinde kullanılmak 
üzere hazırlanmış standart bir belge bulunmamaktaydı, bunun yerine 
İkinci Dünya Savaşı boyunca basitçe hazırlanan hükümet formlarını da 
içeren bir takım özel formlar kullanılmaktaydı7. BIMCO, 1974 yılında 
gemi kira sözleşmeleri için iki tür sözleşme formu hazırlamıştır. Bunlar-
dan “BARECON A” kullanılmakta olan (ipotekli veya ipoteksiz) gemilerin 
kiralanmasında, “BARECON B” ise özellikle yeni inşa edilen ve ipotek ile 
finanse edilen gemilerin kiralanmasındakullanılmıştır8. Söz konusu stan-
dart sözleşmeler, BARECON 89’un hazırlanmasına kadar kullanılmış ve 
kendilerinden sonra hazırlanan ve “BARECON” ön adıyla anılan gemi kira 
sözleşmelerinin temelini oluşturmuştur9.

B) BARECON 89

Gemi kira sözleşmeleri için iki farklı tür sözleşme formu kullanılma-
sı yöntemi 1989 yılında terk edilerek, BIMCO tarafından, BARECON A 
ve BARECON B formlarının yerine, “BARECON 89”10kısa adıyla anılacak 
yeni bir gemi kira sözleşmesi formu hazırlanmıştır11. BARECON A ve BA-
RECON B formlarında üç olan bölüm sayısı BARECON 89’da beşe çıka-
rılmıştır. BARECON 89’un ilk dört bölümü, BARECON A ve BARECON 
B’nin hükümlerinin birleştirilmesi veya yeniden gözden geçirmesi sonucu 
getirilen düzenlemeleri; beşinci bölümü ise gemi kira siciline kayıtlı gemi-
ler için uygulanacak yeni hükümlerin bulunduğu düzenlemeleri içermek-

6 Algantürk Light, S. D.: “Gemi İşletme Müteahhidinin Tescili”, s.155, 156.
7 Davis, M.:Bareboat Charters, s. 19; Ülgener, F.: “Gemi İşletme Müteahhidi”, s.10.
8 Davis, M.:Bareboat Charters, s. 19; Ülgener, F.: “Gemi İşletme Müteahhidi”, 

s.11;Algantürk Light, S. D.: “Gemi İşletme Müteahhidinin Tescili”, s.154, 155; Bonnick, 
S.:Gram on Chartering Documents, s. 82.

9 BARECON A ve B hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Önder, S.:Gemi Kira Sözleşmesi, 
Ankara 2016.

10 https://www.bimco.org/media/Chartering/Document_Samples/Withdrawn/Sample_
Copy_BARECON_89.ashx

11 Davis, M.:Bareboat Charters, s. 19.
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tedir. Bu nedenle BARECON 89; BARECON A ve BARECON B’nin devamı 
niteliğinde ancak güncel ihtiyaçlara göre yenilenmiş halini oluşturmakta-
dır12. 

Sözleşmenin ilk bölümü iki tanesi tarafların imzası için boş bırakıl-
mış olmak üzere toplam 44 tane kutucuktan oluşmaktadır. Bu bölüm-
deki en önemli yenilik 40. kutuda bulunan “gemi kira sicili”dir13. Kira 
sözleşmesine konu gemi, eğer gemi kira siciline kayıtlı bir gemi ise bunlar 
hakkında BARECON 89’un beşinci bölüm hükümlerinin uygulanması söz 
konusudur. Bu hükümlere tâbi gemiler iki ayrı sicile tescil edilmektedir. 
Bunlardan ilki geminin, kira sözleşmesi süresince bayrağını taşıdığı ve ki-
racısının gemi kiracısı olarak kayıtlı olduğu “gemi kira sicili”dir14. Diğeri 
ise gemi maliklerinin gemi maliki olarak kayıtlı olduğu ve kira sözleşme-
si sonunda geminin yargısal yetki ve kontrolünün geri döneceği devletin 
“esas sicili”dir. Bu sicillerden birincisi gemi kiracısına bağlı ve ihtiyari 
iken, diğeri gemi malikine bağlı ve zorunludur. 

Beşinci bölüm hükümlerine tâbi gemiler ipotekle finanse edilirler. 
Gemi maliki ipotek alacaklısına ödemede temerrüde düşerse ve ipotek 
alacaklısı bu yönde bir talepte bulunursa, kiracı malikten geminin yeni-
den esas siciline kaydedilmesini isteyebilir. Malikinin ipotek alacaklısına 
ödemede temerrüde düşmesi neticesinde geminin kaydı kira sicilinden 
silinirse, kiracı sözleşmeden doğan diğer haklarına halel gelmeksizin ve 
derhal kira sözleşmesini sona erdirme hakkına sahiptir.

BARECON 89’da getirilen yeniliklerin çoğu sözleşmenin ikinci bölü-
müne ilişkindir.Öncelikle ilk klozda gemi maliki ile kiracının tanımına 
yer verilmektedir. Gemi maliki, geminin maliki olarak sicile kayıtlı şirket 
veya kişi olarak anlamlandırılmaktadır.Yapılan tanımdan da anlaşılacağı 
üzere gemi kira sözleşmesinin kiraya vereni olma sıfatı, malik olarak sici-

12 Bu nedenle çalışmanın devamında BARECON 89’un, BARECON A ve BARECON B’nin 
tekrarı niteliğinde bulunmayan ve çalışmamız açısından önemli bulunan hükümlerinin 
üzerinde durulacaktır.

13 BARECON 74’ün yapılışından sonraki 15 yıl sonra yenilenmek istenilmesinin asıl 
nedenini gemi kira sicilleri oluşturmaktadır. Çünkü geminin kira siciline kayıtlı olması 
bayrağının bulunmamasına neden olmaktaydı ve dolayısıyla da ipotek alacaklılarının 
durumunu tehlikeye düşürmekteydi. Bkz. Davis, M.:Bareboat Charters, s. 19.

14 Söz konusu sicile kayıtlı olmak gemiye ve kiracısına, kaydı yapan devletin bayrağını 
çekme ve bu devletin vergisel muafiyetlerinden yararlanma hakkı verir. Ancak bu 
durum söz konusu devlet tarafından getirilen ticari taşıma ve gemide çalıştırılabilecek 
kişilere ilişkin sınırlamalara uyma yükümlülüğünü de beraberinde getirir. Bkz. 
Berlingieri, F.:“The New Italian Law on Temporary Registration of Bareboat Chartered 
Vessels”,Journal of Maritime Law and Commerce, Vol. 21, N. 2, April 1990, s. 206; 
“İngiltere gemi kira siciline tescil geminin, İngiltere gemisi sayılması ve bu devletin 
bayrağını taşıması hakkını verir.”Hill, C. / Hodges, S.: Principles of Maritime Law, 
London - Hong Kong 2001, s. 23 (Principles of Maritime Law);Mandaraka - Sheppard, 
A.: Modern Maritime Law, s. 293;Odeke, A.: Are Bareboat Charter Registrations Flag of 
Convenience, s. 333.
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le kayıtlı olma ölçütüne dayandırılmıştır. Buna göre gemi maliki olmayan 
kişiler, gemi kira sözleşmesinin kiraya veren tarafı olamayacaktır. Diğer 
bir ifadeyle ancak gemi sicilinde malik olarak gözükenler gemileriniBA-
RECON 89 ile kiraya15 verilebilir. Kiracı ise gemi kira sözleşmesi kiracısı 
olarak tanımlandıktan sonra bu kavramın zaman veya sefer çarteri kira-
cısı anlamına gelmediği açıkça belirtilmiştir. Aslında bu hüküm ile kiracı 
tanımının ötesinde gemi kira sözleşmesinin bir zaman veya sefer çarteri 
sözleşmesi olmadığı, bizzat BARECON 89 dolayısıyla da BIMCO tarafın-
dan ortaya konulmaktadır.

BARECON A’da geminin teslim zamanı, taraflarca aksi kararlaştırıl-
mamış ise, malikin kiracıya bildireceği ancak otuz günden daha az ol-
mayan bir tarih olarak belirlenmekteydi. BARECON 89 tarafından ise ön 
ve kesin olmak üzere iki ayrı bildirim belirlenmiştir. Buna göre teslim 
zamanı, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, malikin kiracıya yapacağı 
otuz günden daha az olmayan ön bildirim ve on dört günden az olmayan 
kesin bildirim tarihidir.

BARECON A ve B’de düzenlenen ve geminin sözleşme ile izin verilen 
kullanma veya ticaret sınırlarına ilişkin hükümler BARECON 89’da bir-
leştirilmiştir. Farklı olarak BARECON 89’da eğer istenilirse kiracının, 
gemi maliki ve ipotek alacaklısının kullanıma ilişkin tavsiyelerini tutması 
öngörülmüştür16.

BARECON A ve B’de düzenlenen kira bedeline ilişkin klozda17, kira 
ödemesinde gecikme halinde malikin yıllık yüzde on faize hak kazanacağı 
düzenlenmekteydi. BARECON 89’da ise, gecikme faiz oranının taraflarca 
belirlenmesi; bunun yapılmamış olması durumunda ise tarafların iş mer-
kezinin bulunduğu yer oranının uygulanması esas alınmıştır.

BARECON A’da savaş durumuna ilişkin klozda; İngiltere, ABD, Fran-
sa, SSCB ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında savaş çıkması halinde (savaş 
ilanı olsun ya da olmasın) hem malikin hem de kiracının sözleşmeyi fesih 
hakkı bulunmaktaydı. BARECON 89’da aynı klozun kapsamı ülke isimle-
ri sayılmaksızın, hatta hangi ülkelerin bu kapsamda olduğunun taraflarca 
belirlenmesi esas alınarak genişletilmiştir. Bu kloz uyarınca gemi kira 
sözleşmesi feshedilirse kiracı, gemiyi sözleşme uyarınca18 yükü varsa va-
rış yerinde veya buradan yasaklanmış ise malikin yönlendirdiği en yakın 
açık ve güvenli limanda yükünü boşaltmış olarak malike iade etmekle yü-

15 Ancak bu tanım sicile gemi maliki olarak kayıtlı olmayan kişilerin gemi kira sözleşmelerini 
kiraya veren sıfatıyla akdetmelerine engel değildir. Nitekim bu kişilerin BARECON 89 
dışında bir sözleşme ile bir gemiyi kiraya vermeleri elbette mümkündür.

16 BARECON 89’da kiracı için benzer yükümlülük getiren bir hükme geminin 
kullanılmasının denetimine ilişkin 7. klozda da yer verilmektedir.

17 BARECON A’da 9. kloz, BARECON B’de ise 10. klozda düzenlenmektedir.
18 BARECON 89’un 14. klozuna uygun olarak.
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kümlüdür. Eğer yükü yoksa gemi, o an bulunduğu yerde veya denizde ise 
malikin yönlendirdiği en yakın açık ve güvenli limanda iade edilir.

BARECON A ve B’nin 25. klozunda düzenlenen “Uygulanacak Hukuk 
ve Tahkim” klozu BARECON 89’da büyük bir değişikliğe uğrayarak ye-
niden kaleme alınmıştır. Daha önce gemi kira sözleşmesinin, taraflarca 
kararlaştırılan ülkenin hukuku veya kararlaştırılmamış ise İngiliz huku-
ku uyarınca yürütüleceğini ve sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların 
ise taraflarca kararlaştırılan yerde veya Londra’da tek hakeme veya üç 
kişiden oluşan hakem heyetine götürüleceği düzenlemekteydi. BARECON 
89’da bu sistem değiştirilerek taraflara üç farklı seçenek sunulmaktadır 
ve artık bu yeni haliyle BARECON 89’da İngiliz hukukunun yanında Ame-
rikan hukukunun da etkisi görülmektedir.

Birinci seçeneğe göre, sözleşme İngiliz hukukuna göre yürütülür ve 
sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar Londra hakem heyetine götürü-
lür. Taraflar 1950 ve 1979 tarihli Tahkim Kanunlarına uygun olarak birer 
hakem tayin eder. Bir tarafın hakem tayininin yazılı olarak alınmasından 
itibaren 14 gün içinde diğer taraf hakemini tayin eder. Bunun yapılmama-
sı halinde uyuşmazlık tek hakem tarafından çözümlenir. Tayin edilen iki 
hakemin anlaşamaması halinde bunlar uyuşmazlığı nihai olarak çözecek 
üçüncü hakemi belirler.

İkinci seçeneğe göre, sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar New 
York’taki üç kişilik hakem heyetine götürülür. Her bir taraf kendi hake-
mini seçer, üçüncü hakem ise bu hakemler tarafından belirlenir. Hakem 
heyeti tarafından verilen karar kesindir ve karar uygulanmak amacıyla 
mahkeme kararı haline getirebilir19. Hakem heyeti üyeleri New York De-
niz Hakem Topluluğu üyeleri arasından belirlenir ve uyuşmazlığın çözüm 
süreci bu topluluk kurallarına uygun olarak yapılır.

Üçüncü ve son seçeneğe göre ise sözleşmeden kaynaklanan uyuşmaz-
lıklar taraflarca kararlaştırılan yerdeki hakem heyetine götürülür. Uyuş-
mazlığın çözümü veusulü bu yer kurallarına uygun olarak yapılır. Taraf-
lar BARECON 89’da bu seçeneklerden birini kararlaştırmamışlarsa uyuş-
mazlığın çözümüne birinci seçenek uygulanır.

C) BARECON 2001

BARECON 74, yaklaşık 15 yıl uygulamada kalmasına karşın BARE-
CON 89’un ömrü ancak 12 yıl sürmüştür. Bunun en önemli nedeni BIM-
CO’nun gemi kira sözleşmesi hükümlerini denizcilik sektöründeki hız-
lı değişime uygun hale getirmek istemesidir. Nitekim BIMCO’nun 1999 
yılında BARECON 89’un güncellenmesi kararı üzerine, görevli olan alt 

19 LeRoy, L.: “Damages Arising from Breach of Contract, Loss of Revenue, and Indirect 
Damages”, s. 761.
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komite, sözleşmenin sona erdirilmesi ve geminin yeniden tasarruf altına 
alınması gibi özel şartların da eklenmesiyle sözleşmenin daha geniş ka-
bul görecek şekilde yenilenmesine karar vermiştir20. “BARECON 2001” 
isimli yeni sözleşme Kasım 2001’de BIMCO tarafından kabul edilmiş ve 
BARECON 89 Aralık 2001 tarihinden geçerli olmak üzere uygulamadan 
çekilmiştir21. Toplam beş bölümden oluşan BARECON 2001, temelde BA-
RECON 89’da da yer alan BIMCO’nun geleneksel hükümlerini düzenleme-
nin yanında sözleşmenin daha geniş uygulanmasını sağlayacak değişiklik 
ve yenilikleri de beraberinde getirmiştir22.

BARECON 2001, tanımların düzenlendiği ilk klozda gemi maliki ile ki-
racının tanımını değiştirirken, ilk defa “gemi” ve “mali senet” tanımına yer 
vermiştir. Yapılan değişikle gemi maliki ve kiracı, sözleşmenin 3. ve 4. ku-
tularında gösterilenler olarak tanımlanmıştır. Böylece kiraya veren olma 
sıfatının “malik olarak sicile kayıtlı olma” ölçütüne dayandırılmasından, 
haklı olarak, vazgeçilmiştir. Zira önceki tanımdan gemi maliki ol-
mayan kişilerin gemi kira sözleşmesinin, kiraya veren tarafı olamayacağı 
anlaşılmaktaydı. Ayrıca kiracı tanımındaki “zaman veya sefer çarteri kira-
cısı” anlamına gelmediği ifadesi metinden çıkarılmıştır. 

BARECON 89 döneminde yapılan tartışmalar dikkate alındığında, BA-
RECON 2001’de gemi maliki ile kiracı tanımlarının basitleştirilmesi isa-
betli olmuştur23. Tanımlarda gemi terimine yer verilmiş olsa da, teknik 
anlamda gemi tanımı yapılmamış sadece geminin 5. kutuda ismi ve 6 ilâ 
12. kutularda özellikleri belirtilen gemiyi ifade ettiği belirtilmekle yetinil-
miştir.

İkinci klozda sözleşmenin süresi, 22. kutuda belirlenen kira karşılı-
ğında 21. kutuda belirlenen süre için, gemiyi malikin kiraya verme kiracı-
nın da kiralamayı kararlaştırması şeklinde tanımlanmıştır. Sözleşmenin 
süresi veya bunun tanımı BARECON 89’da yer almamaktaydı. Bu durum 
sözleşmenin kurulması ve uygulanması açısından bir eksiklik de oluş-
turmamaktaydı. Çünkü bunun yerine BARECON 89’da geminin teslim ve 
iade zamanı düzenlenmekteydi ve bunlardan sözleşmenin süresi de anla-
şılmaktaydı. Ancak bu sözleşmenin süresinin tam olarak belirli olmasına 
da hizmet etmemekteydi. Bu nedenle bu hususun BARECON 89’da açıkça 
düzenlenmeyişi karışıklığa neden olduğundan BARECON 2001’de yapılan 
yeni düzenlenme uygulamada yaşanan sorunların çözümü açısından isa-
betli olmuştur24.

BARECON 89’un geminin kiracıya teslimine ilişkin 2. klozunda ge-

20 Davis, M.:Bareboat Charters, s. 19.
21 Davis, M.:Bareboat Charters, s. 19 ve 20.
22 Davis, M.:Bareboat Charters, s. 20.
23 Davis, M.:Bareboat Charters, s. 21.
24 Davis, M.:Bareboat Charters, s. 22.
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minin, teslim tarihinde usulüne uygun olarak belgelendirilmesi gerektiği 
düzenlenmekteydi. Bununla birlikte belgelerin hangi klas kuruluşunca, 
hangi ülke hukukuna görece düzenleneceği ve bunların ne zamana kadar 
geçerli olacağına dair bir hüküm bulunmamaktaydı. BARECON 2001’in 
3. klozunda bu husus biraz daha detaylandırmıştır. Buna göre, gemi ta-
raflarca 5. kutuda belirlenen bayrak devletinin hukukuna ve 10. kutuda 
belirlenen klas kuruluşunun şartlarına uygun olarak belgelendirilmelidir. 
Ayrıca gemi teslimatında dönemsel kontrollerine haiz ve ticari ve klas ser-
tifikaları ise 12. kutuda belirlenen ay süresince geçerli olmalıdır.

BARECON 89’un 2. klozunun son cümlesinde gemi malikinin teslimat 
tarihinde mevcut olmak şartıyla, geminin gövdesi, makineleri ile müşte-
milatında tamir ya da yenileme gerektiren ve sonradan ortaya çıkan ek-
sikliklerden sorumlu olacağını düzenlemekteydi. Fakat gemi malikinin bu 
sorumluluğu söz konusu eksikliklerin aksi 30. kutuda kararlaştırılma-
mışsa teslimden sonraki 18 ay içerisinde ortaya çıkması şartına bağlan-
maktaydı. BARECON 2001’in 3. klozu bu süreyi aksi kararlaştırılmamış-
sa teslimden sonraki 12 ay olarak kısaltmaktadır. 

BARECON 89’un teslimat zamanını düzenleyen 3. klozu sadece gemi-
nin kiracının rızası olmadıkça 14. kutuda belirlenen tarihten önce teslim 
edilmeyeceğini düzenlemekteydi. BARECON 2001’in bu hususa ilişkin 4. 
klozu ise bu konuda, maliki geminin tesliminin 15. kutuda belirlenen fe-
sih süresinden sonra olmaması için gerekli özeni göstermekle yükümlü 
kılmaktadır. 

BARECON 89’un sözleşmenin feshini düzenleyen 4. klozu geminin 15. 
kutuda belirlenen fesih süresinde teslim edilmemesi durumunda kiracı-
ya diğer haklarına halel gelmeksizin sözleşmeyi feshetme hakkı tanımak-
taydı ancak bu hakkın kullanılmasına ilişkin bir usul öngörmemekteydi. 
BARECON 2001’in 5. klozu bu durumda kiracının, gemi malikine 15. ku-
tuda belirlenen fesih tarihinden itibaren 36 saat içerisinde fesih ihbarında 
bulunarak sözleşmeyi feshedebileceğini aksi takdirde sözleşmenin geçerli 
ve yürürlükte olacağını düzenlemektedir.

BARECON 89’un geminin sözleşme ile izin verilen kullanma veya tica-
ret sınırlarına ilişkin hükümlerinin yer aldığı 5. klozunda düzenlenen ve 
eğer istenilirse kiracının, gemi maliki ve ipotek alacaklısının geminin kul-
lanımına ilişkin tavsiyelerini tutmasına ilişkin hüküm BARECON 2001’de 
bakım ve işletme başlıklı 10. klozun (c) bendi haline getirilmiştir.25. Hatta 
bu kloz ile kiracı, gemi maliki ve ipotek alacaklısının geminin kullanımı 

25 BARECON 89’da kiracı için benzer yükümlülük getiren ve geminin kullanılmasının 
denetimine ilişkin 7. klozda da yer hüküm de BARECON 2001’de bakım ve işletme 
başlıklı 10(c). klozu haline getirilmiştir.
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yanında planlanan kuru havuzlanması ve önemli tamiratlarına ilişkin tav-
siyelerini de tutmakla yükümlü tutulmaktadır.

BARECON 2001’in denetimin düzenlendiği 8. klozu, gemi malikinin 
istediği zaman gemiyi denetleme kuralına bu amaçla kiracıya uygun bir 
ihbarın yapılması usulünü getirmektedir. Aynı konunun düzenlendiği 
BARECON 89’un 7. klozu uyarınca malikin yapacağı denetim, geminin 
gerekli tamir ve bakımının yapılıp yapılmadığının kontrolünü kapsa-
maktaydı. BARECON 2001’in söz konusu klozu ise bu kapsama “gerekli 
gördükleri bir diğer ticari neden”i de eklemek suretiyle gemi malikinin 
kira sözleşmesi ile işletilen gemilerini denetleme konusundaki yetkisini 
denetimin nedenleri bakımından artırmaktadır. Buradan malikin dilediği 
zaman gerekli gördüğü “diğer ticari neden”i ileri sürerek gemisini denet-
leme hakkına sahip olduğu anlaşılmamalıdır. Çünkü BARECON 2001, bu 
denetimin geminin ticari faaliyetlerine haksız yere engel olmamak şartıyla 
yapılabileceğini öngörmektedir. Aksi takdirde kötü niyetli malikin bu yol-
la kiracısını gemiyi ticari faaliyetleri için kullanmaktan kolayca alıkoyabi-
leceği muhakkaktır.

Geminin envanteri, tüketilebilir yakıtı ve emtiasına ilişkin BARECON 
89’un 8. klozu, geminin kapsamlı envanterinin malikle işbirliği içinde ki-
racı tarafından teslim ve iade sırasında yapılmasını öngörmekteydi. Bu 
kloz uyarınca gemide bulunan kömür ve yağlar ile su, boya, ipler ve diğer 
tüketilebilir mallar sırayla kiracı ve malik tarafından teslim ve iade sıra-
sında teslim alınır ve iade edilir; tüketilmiş olanların parası ise malike ge-
minin iade limanındaki cari pazar fiyatları üzerinden ödenir. BARECON 
2001’in söz konusu hususu düzenleyen 9. klozu bunlara ilaveten kiracıya, 
geminin iadesi için sözleşme süresince kullanılan ve gemi envanterinde 
listelenen bütün yedek parçaların masrafları kendilerine ait olmak üzere 
değiştirilmesini sağlama yükümlülüğünü de getirmektedir.

Gemi kira sözleşmesi süresince kiracının, geminin yeni sınıflandırma 
gereklerinden veya zorunlu kanuni değişikliklerden kaynaklanan ve gemi-
nin işletilmesi için zorunlu olan masrafları yapması gerekebilir. Bu kap-
samda gerek geminin geliştirilmesi ve yapısal değişiklikleri gerekse yeni 
ekipman temini için yapılacak masraflar kiracı bakımından geminin kira 
maliyetini etkiler. Bütün bu masraflara tek başına kiracının katlanması 
hakkaniyete uygun değildir. Söz konusu masraflar gemi maliki açısın-
dan kaçınılmaz olduğundan bunların hakkaniyete uygun olarak taraflar 
arasında paylaşılması daha isabetlidir. Bu amaçla BARECON 89’un 9. 
klozu, aksi kararlaştırılmadıkça, yeni sınıflandırma gereklerinden veya 
zorunlu kanuni değişikliklerden doğan ve geminin işletilmesi için zorunlu 
olarak yapılan masrafların geminin deniz sigortası bedelinin yüzde beşini 
aşması durumunda bunun, gemi kira sözleşmesinin kalan zaman dilimi 
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de gözetilmek suretiyle, taraflar arasında paylaşılmasını öngörmektedir. 
Tarafların masrafların paylaşımı konusunda anlaşamamaları durumun-
da uyuşmazlık 26. kloza göre tahkime götürülür. BARECON 2001’in 10. 
klozu ise söz konusu paylaşımın yapılabilmesi için yukarıda söz edilen 
masrafların26 geminin deniz sigortası bedeline oranın ne kadar olması 
gerektiğini 23. kutuda belirlenmek üzere taraflara bırakmaktadır. Taraf-
larca bir belirleme yapılmamış ise bu oran, geminin deniz sigortası be-
delinin yüzde beşidir ve tarafların masrafların paylaşımı konusunda an-
laşamamaları durumunda uyuşmazlık 30. kloza göre uyuşmazlık çözüm 
yöntemine götürülür.

BARECON 89’un 9. klozu kiracıyı,yakıt ve diğer çevreyi kirletebilecek 
maddelerin meydana getirebileceği zararlar bakımından geminin mali gü-
venliği ve sorumluluğunu kurmak ve devam ettirmekle yükümlü tutmak-
taydı. Bu yükümlülüğün amacı geminin herhangi bir ceza ödemeden ve 
meşru olarak herhangi bir ülkenin limanlarına, karasularına ve başka 
yerlerine gecikme olmadan girmesi ve kalması için düşünülmüştü. BARE-
CON 2001’in 10. klozu ise kiracının geminin mali güvenliği ve sorumlulu-
ğuna ilişkin yükümlülüğünün kapsamını, nedenlerini tek tek saymak ye-
rine “üçüncü kişilerin sorumlulukları bakımından” gibi bir ifadeyi kulla-
narak genişletmiştir27. Böylece kiracı,BARECON 2001 ile yakıt28 ve diğer 
çevreyi kirletebilecek maddelerin meydana getirebileceği zararlar yanında 
üçüncü kişilerin sorumlulukları bakımından da geminin finansal güvenli-
ği ve sorumluluğunu devam ettirmekle yükümlü tutulmaktadır.

Kira sözleşmesi süresince kiracıyı gemiyi kendi diledikleri renge boya-
ması, kendi ülkesinin baca işaretini taşıması ve şirket bayrağını kullan-
ması konusunda serbest bırakan BARECON 89’un 9(c). klozu, geminin 
sözleşmede belirlenen ismi ve bayrağının değiştirilemeyeceğini öngörmek-
teydi. Söz konusu kural BARECON 2001’in 10(d). klozu ile değiştirilmiş 
ve kiracının gemi kira sözleşmesi süresince geminin ismi ve bayrağını 
malikin rızasıyla değiştirebilmesine imkân tanınmıştır.

BARECON 89’un 9(f). klozu kiracıyı, aksi kararlaştırılmamış ise, ge-
miyi tesliminden itibaren 18 ayda bir kezden az olmamak üzere gerektiği 
zamanlarda kuru havuzlamak ve su altı parçalarını temizleyip boyamakla 
yükümlü tutmaktaydı. BARECON 2001’in 10(g). klozu kiracının söz konu-
su yükümlülüğünü genişleterek gemiye ilişkin bu bakımların, 19. kutuda 

26 BARECON 2001’in 10. klozu “kiracının zaman kaybı”nı açıkça söz konusu masrafların 
dışında tutmaktadır.

27 Davis, M.:Bareboat Charters, s. 56.
28 Benzeri bir amaçla hazırlanan ancak sadece petrol taşımacılığında kullanılan gemilere 

uygulanabilen ve “Tovalop Planı” olarak adlandırılan bir hüküm BARECON A’nın 8. 
klozunda da yer almaktaydı.
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belirlenen süreden az olmamak üzere, eğer bu belirleme yapılmamış ise 
gemiyi tesliminden itibaren her 60 ayda bir kez veya klas kuruluşu veya 
bayrak devletinin talep ettiği diğer bir sürede yapılmasını öngörmektedir.

Kira bedelinin ödenme şekli daha önce aylık ve götürü olarak ve ilk 
ve son ay hariç nakit olarak ödenmesi iken BARECON 2001’in 11. klo-
zu kiranın otuz günü geçmemek üzere peşin ve nakit olarak ödenmesini 
düzenlemektedir. BARECON 89’un 10. klozu “geminin zayi veya kaybol-
ması” halinde geminin kaybolduğu ya da en son haber alındığı tarihte 
kira ödemesine son verileceğini düzenlemekteydi29. BARECON 2001’in 
11. klozu ise bu duruma “geminin kaybolmuş sayılması” halini de ekle-
mektedir. Buna göre gemi, son raporundan 10 gün sonra veya Lloyd’s ta-
rafından kayıp olarak ilan edildiğinde kaybolmuş sayılır ve bu tarihte kira 
ödemesine son verilir. BARECON 89’un 10. klozu kira ödemesinde gecik-
me halinde malikin sözleşmede belirlenen oranda faize hak kazanacağını 
söz konusu belirleme yapılmamışsa malikin iş merkezinin bulunduğu yer 
cari piyasa oranının uygulanmasını öngörmektedir. BARECON 2001’in 
11. klozu ise faiz oranının sözleşmede belirlenmemesi durumunda 25. 
kutuda gösterilen para biriminin ödemenin muaccel hale geldiği tarihte 
İngiliz Bankerler Derneği (BBA) tarafından belirlenen değeri üzerinden, 
Londra’da uygulanan üç aylık bankalar arası faiz oranının yüzde 2’lik bir 
artışla uygulanacağını öngörmektedir.

BARECON 89’un 12. klozu kira süresince geminin kiracı tarafından 
denizcilik, savaş ve P&I kulüp risklerine karşı sigorta ettirilmesini öngör-
mekteyken BARECON 2001’in 13. klozu, sigorta edilecek risklere gemi-
nin gövdesi ve makinalarını da eklemiştir.

Genel avaryanın düzenlendiği BARECON 89’un 19. klozu, genel avarya 
olması halinde bunun 1974 York-Anvers Kurallarına veya bunun olayın 
meydana geldiği tarihteki güncel değişikliklerine göre ayarlanacağını ve 
kira bedelinin genel avaryaya dâhil olmayacağını belirlemekteydi. Söz ko-
nusu hüküm BARECON 2001’in taslağını hazırlayanlar tarafından, genel 
avaryanın gemi ile kargo arasında olması30 ve dolayısıyla gemi kira sözleş-
mesinin tarafları arasında olmaması gerekçesiyle metinden çıkarılmıştır. 
Konuya ilişkin olarak BARECON 2001’in 21. klozu sadece malikin genel 
avaryaya katılmayacağını düzenlemektedir.

Kiracı, gemi kira sözleşmesinden doğan haklarına zarar verecekse, 
sözleşme süresince geminin satılmayacağından emin olmak ister31. BA-
RECON 2001 kiracının bu endişesini haklı olarak gidermek adına, daha 
önce sadece sözleşmenin devri ve alt kiranın düzenlendiği klozun kapsa-

29 Gebb, S. A.:“The Demise Charter: A Conceptual and Practical Analysis”,s. 776.
30 Davis, M.:Bareboat Charters, s. 112.
31 Davis, M.:Bareboat Charters, s. 116.
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mını 22. kloza “satış”ı da eklemek suretiyle genişletme yoluna gitmiştir. 
Buna göre gemi maliki, sözleşme süresince kiracının önceden yazılı ola-
rak alınmış muvafakati dışında gemiyi satamaz. Ancak kiracı da önceden 
yazılı olarak verilmiş muvafakatini makul bir sebep olmaksızın geri ala-
maz. Buna rağmen gemi maliki gemiyi üçüncü bir kişiye satarsa kiracı, 
mahkeme kararıyla, yeni malikin gemiyi gemi kira sözleşmesi hükümleri 
dışında kullanmasına engel olabilir32.

BARECON 2001’in getirdiği yeniliklerden biri de 23. klozda düzenle-
nen “taşıma sözleşmeleri” (Contracts of Carriage) dir. Benzer düzenleme 
BARECON 89’un 21. klozunda “konişmento” (Bills of Lading) ismiyle yer 
almaktaydı. İsminden de anlaşılacağı üzere BARECON 2001 bu klozun 
kapsamını genişleterek, geminin kullanım amacına yük taşımacılığının 
yanında yolcu taşımacılığını da dâhil etmektedir. Kloz uyarınca kiracı ta-
rafından sözleşme süresince yapılacak taşıma senetleri taşıyanın yük so-
rumluluğu ile ilgili ticarette zorunlu bağlayıcılığa sahip birkanuna etkinlik 
sağlayan “Paramount Klozu”33 taşımalıdır. Bu nitelikte bir kanunun bu-
lunmaması durumunda bu senetler taşıyanın sorumluluğuna ilişkin ola-
rak ise Lahey/Visby Kuralları’nı içermelidir34. Söz konusu senetler ayrıca 
“New JasonKlozu’nu” ve “Both-to-Blame Çatma Klozunu” da içermelidir. 
Yolcu ve bagajlarının taşınmasına ilişkin kiracı tarafından düzenlenecek 
yolcu biletleri isetaşıyanın yolcu ve bagajlarına ilişkin sorumluluğu ile il-
gili ticarette zorunlu bağlayıcılığa sahip birkanuna etkinlik sağlayan Pa-
ramount Klozu taşımalıdır.Bu nitelikte bir kanunun bulunmaması duru-
munda bu yolcu biletleri 1974 tarihli Yolcu ve Bagajlarının Taşınmasına 
İlişkin Atina Konvansiyonu ve bunun protokollerini içermelidir.

BARECON 89’da farklı klozlar içerisinde yer alan hem malikin hem 
de kiracının sözleşmeyi fesih hakkı BARECON 2001’de 28. kloz olarak 
sistematik bir şekilde ve tek çatı altında düzenlenirken; sözleşmenin 29. 
klozunda ise feshin doğal bir sonucu olan malikin gemiyi geri alma (veya 
yeniden tasarrufu altına alma) hakkı düzenlenmektedir. 

32 Davis, M.:Bareboat Charters, s. 122.
33 “Çarterpartinin taraflarının kanun ve konvansiyonlardan birine etkinlik 

kazandırmaları için gereken, aralarında anlaşarak, bu belgeye söz konusu yönde bir 
kloz koymalarıdır. Uygulamada belirli bir hukuka atıfta bulunan klozlara paramount 
klozu adı verilmektedir.” Bkz. Ülgener, F.: “Çarter Mukavelelerinde Tarafların 
Uygulanacak Hukuku Belirlemeleri” (Uygulanacak Hukuku), BATİDER XVIII/1-2, 1995, 
s. 104. 

34 Klozun BARECON 89’un 21. klozunda yer alan haline göre kiracı tarafından sözleşme 
süresince yapılacak taşıma senetleri İngiliz Denizde Yük Taşıma Kanunu’nu (British 
Carriage of Goods by Sea Act) içermelidir. BARECON 2001’in 23. klozunda İngiliz 
Denizde Yük Taşıma Kanunu yerine Lahey /Visby Kuralları’na atıfta bulunulması BIMCO 
tarafından hazırlanan sözleşmenin uluslararası olma niteliğini bir adım daha ileriye 
taşıması bakımından önemli bir gelişmedir.
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BARECONstandart sözleşmelerinin hemen hepsinde “Uygulanacak 
Hukuk ve Tahkim” klozunun mutlaka bulunduğu35 ve bir sonraki şeklin-
de yenilendiği görülmektedir36. BARECON 2001’de bu eğilime uyarak baş-
ta adını “Uyuşmazlık Çözümü” olarak, içeriğini de genişletmek suretiyle 
bu klozu yenilemiştir.

Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü konusunda BA-
RECON 89’da taraflara bırakılan üç farklı seçenek BARECON 2001’in 30. 
klozu ile “arabuluculuk” seçeneği de eklenmek suretiyle dörde çıkarılmak-
tadır. Birinci seçeneğe göre, sözleşme İngiliz hukukuna göre yürütülür ve 
sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar 1996 tarihli Tahkim Kanununa 
göre Londra hakem heyetine götürülür. Tahkim yönetimi Londra Deniz 
Hakemleri Birliği (London Maritime Arbitrators Association) Kuralları’na 
göre yapılır. Değeri 50,000 Amerikan Dolarının altında olan davalara 
Londra Deniz Hakemleri Birliği’nin Küçük Davalar Usulü uygulanır. İkin-
ci seçeneğe göre, sözleşme 9 Sayılı Amerika Birleşik Devletleri Kanunu 
ve Amerika Birleşik Devletleri Deniz Ticaret Hukukuna göre yürütülür ve 
sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar New York’taki hakem heyetine 
götürülür. Tahkim yönetimi Deniz Hakemleri Topluluğu Kuralları’na göre 
yapılır. Değeri 50,000 Amerikan Dolarının altında olan davalara Deniz 
Hakemleri Topluluğu’nun Kısa Davalar Usulü uygulanır. Üçüncü seçeneğe 
göre sözleşme taraflarca birlikte kararlaştırılan yer hukukuna göre yürü-
tülür ve sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar bu yerdeki hakem he-
yetine götürülür. Uyuşmazlığın çözümü ve usulü de yine taraflarca birlikte 
kararlaştırılan yer kurallarına uygun olarak yapılır.

Dördüncü seçeneğe göre ise ilk üç seçeneğe rağmen veya bu seçenek-
lere göre tahkim süreci başlamış olsa bile taraflar her zaman sözleşmeyle 
ilgili veya ondan kaynaklanan anlaşmazlık veya uyuşmazlıklarını arabulu-
cuya götürmeye karar verebilirler. Arabuluculuk taraflarca kararlaştırılan 
yerde, yine onlar tarafından belirlenen usul ve kurallara göre yapılır. Ta-
rafların bu hususlarda anlaşamaması halinde arabuluculuğun yeri, usul 
ve kuralları arabulucu tarafından belirlenebilir. 

Taraflar BARECON 2001’in 30. klozu ile bu seçeneklerden birini ka-
rarlaştırmamışlarsa uyuşmazlığın çözümüne tahkimi öngören birinci se-
çenek uygulanır; arabuluculuğu öngören dördüncü seçenek ise her zaman 
uygulanabilir.

BARECON 2001 tarafından getirilen bir diğer yenilikte son klozu olan 
31. klozunda düzenlenen “İhbar” veya “Bildirim” (Notice) dir37. Bu kloz 

35 Davis, M.:Bareboat Charters, s. 173.
36 Durham, W. A.: “We Just Want Our Ship Back - Action for Possession in Admiralty”,Tulane 

Law Review, Vol. 15, 1990, s. 55, 56.
37 Davis, M.:Bareboat Charters, s. 181.
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ile taraflarca yapılacak ihbarın şekli belirlenmektedir. Buna göre taraf-
lardan birinin diğerine yapacağı ihbar yazılı şekilde ve özel ulak, kayıtlı 
veya taahhütlü posta veya faks ve teleksle gönderilir. Bu hüküm aslında 
BARECONstandart sözleşmesi açısından tamamen yeni sayılmaz. Çünkü 
benzer bir düzenleme BARECON A’nın 25. klozunda yer alan “Uygulana-
cak Hukuk ve Tahkim” klozunda kendi hakemini tayin etmeyen tarafa 
yapılacak ihbarın “mektup, telgraf veya teleks yoluyla” yapılması gerektiği 
şeklinde yer almaktaydı. Neticede BARECON 2001’in söz konusu klozu 
ile getirilen yazılı şekil şartı taraflar arasında yapılan ihbarların ispatlan-
ması açısından son derece önemlidir. Ancak bu klozda yapılan ihbarın ne 
zaman ulaşmış sayılacağına ve yazılı ihbarın yanında email yoluyla yapı-
lacak ihbara ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemesi bir sonraki BARE-
CONstandart sözleşmesiyle giderilmesi gereken bir eksikliktir38.

BARECON sözleşmesine“maktu zararlar” (Liquidateddamages) kavra-
mı BARECON 2001 tarafından getirilen bir yeniliktir39. Bu kavrama iliş-
kin seçeneğe sözleşmenin birinci bölüm 41. kutusunda yer verilmekte-
dir. Burada üç seçenek halinde belirlenen zarar ve masraflardan kimin 
sorumlu olacağının taraflarca kararlaştırılmasına imkân tanınmaktadır. 
İlgili klozu ise sözleşmenin yeni inşa edilen gemilere ilişkin ikinci bölü-
mündeki 1 ve 2 numaralı klozların (d) bentlerinde düzenlenmektedir. Bu 
kloz uyarınca, gemideki fiziki eksiklik veya kusurlardan kaynaklanan her 
türlü maktu zararlar 41(a); bu nedenle inşacılar aleyhinde dava açılması 
ve talepte bulunulması giderleri 41(b)40 ve gemi inşa sözleşmesi altındaki 
geminin tesliminin gecikmesi nedeniyle doğan her türlü maktu zararlar ve 
buna bağlı olarak açılacak davaların takip masrafları 41(c)41 kutusunda 
belirlenen tarafın payına düşer. 41(a), (b) ve (c) kutularında masrafların 
ait olacağı tarafa ilişkin böyle bir belirleme yapılmamış ise masraflar ta-
raflar arasında eşit olarak paylaştırılır.

SONUÇ

TTK’nın Deniz Ticareti başlıklı Beşinci Kitabı’nda getirilen en önem-
li yeniliklerden birini, 1119 ile 1130. maddeleri arasında düzenlenen, 
“Gemi Kira Sözleşmeleri” oluşturmaktadır. Söz konusu düzenleme Türk 
hukuku açısından gerekli bir adımdır. Nitekim bu düzenlemeden önce de 
geminin, kira sözleşmesiyle temin edilmesi Türk denizciliğinde çok sık 
başvurulan bir yöntemdi. Ancak bu konunun kanunda düzenlenmemiş 
olması sözleşmesinin kurulmasından sona ermesine kadar ki süreçte or-
taya çıkan problemlerinin çözümünü olumsuz etkilemekteydi. Bu nedenle 

38 Davis, M.:Bareboat Charters, s. 181.
39 Davis, M.:Bareboat Charters, s. 20.
40 Davis, M.:Bareboat Charters, s. 191.
41 Davis, M.:Bareboat Charters, s. 193.
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gemi kira sözleşmesine ilişkin olarak TTK’ya derç edilen bu hükümler 
uygulamada yaşanan ve yaşanması muhtemel sorunların önüne geçmede 
önemli rol oynayacaktır.

Gemi kira sözleşmesine ilişkin olarak TTK’daki hükümler genel hü-
kümlerdir. TTK’da hüküm bulunmayan hallerde TBK’nın adi kira sözleş-
mesine ilişkin hükümleri nitelikleri elverdiği ölçüde uygulanmaya devam 
edecektir (TTK m. 1130). Bu TTK’daki boşlukların doldurulması adına 
oldukça yerindedir. Bununla birlikte uygulamada gemi kira sözleşmeleri-
nin yine BIMCO tarafından hazırlanan ve 2001 yılında yenilenen “BARE-
CON 2001” esas alınarak akdedilmeye devam edilebileceği düşünülmek-
tedir. 
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REKABETİ SInIRLAYICI AnLAŞMA, UYUMLU 
EYLEM VE KARARLARIn YATAY İŞBİRLİğİ 
AnLAŞMALARI VE DİKEY AnLAŞMALAR 

AÇISInDAn İnCELEnMESİ

Av. Ferman KAYA1

1. Genel Olarak

Rekabet kelimesi; hukuk, işletme, ekonomi, spor, siyaset ve sanat dal-
ları da dahil olmak üzere birçok alanda sıkça kullanılmaktadır. Rekabet 
kelimesi sözlüklerde genel olarak: “aynı amacı güden kimseler arasın-
daki çekişme, yarışma ve yarış”2 şeklinde tanımlanmaktadır.

Rekabet kelimesinin sözlüksel genel anlamı bu olmakla birlikte bir-
çok alanda kullanılan rekabet kelimesi her bir alan için farklı anlamlar 
yüklenebilmektedir. Gerçekte siyasetçinin, ekonomistin, sporcunun ya 
da bir hukukçunun kullanmış olduğu rekabet kelimesi birbirinden farklı 
anlamlar taşıyabilmektedir. Bir sporcu için rekabet rakiplerini alt etme, 
çekişme, yarışma, yenmek anlamını yüklenirken; ekonomist için rekabet 
ekonomik açıdan rekabeti, piyasa ekonomilerinde kar, satış miktarı ve 
pazar payı gibi belirli ticari hedeflere ulaşmak amacıyla isletmeler ara-
sında ortaya çıkan bir yarış olarak tanımlamak mümkündür. Rekabetin 
hukukçular arasındaki tanımı, belirli bir piyasada çalışan girişimcilerin 
kendileriyle ilgili ekonomik konularda özgürce karar verebilmelerini sağ-
layan yarış şeklinde yapılmaktadır.3

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (RKHK, 4054 Sayılı Kanun, 
Kanun) genel gerekçesinde rekabete ilişkin hukuki düzenlemelerin gerek-
çesi ve rekabet hukuku: “devletin piyasalara veya ekonominin kendi do-
ğal seyri içinde yönlendirilmesine müdahalesi şeklinde anlaşılmamalı-
dır. Bu konudaki hukuki düzenlemeler, rekabet özgürlüğü alanlarının 
belirlenerek teşebbüslere eşit ve serbest bir şekilde rekabet edebilme 
fırsatını vermek amacıyla vazedilmektedir.” şeklinde tarif edilmiştir.4

1 İstanbul Barosu Avukatı
2 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.

GTS.563f29e8b8ada7.24711857 08.11.2015
3 Emel BADUR: “Türk Rekabet Hukukunda Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma” Rekabet 

Kurumu, Tez Serisi No: 6, 2001, s.1
4 http://www.rekabet.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Kanunun-Genel-Gerekcesi 08.11.2015



183Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem...• Av. F. KAYA

Rekabet hakkının kötüye kullanılması, bazen iktisadi rekabetin dü-
rüstlük kurallarına aykırı olan aldatıcı davranış ve başka araçlarla kötüye 
kullanılması biçiminde olabileceği gibi; belirli bir mal veya hizmetler açı-
sından, bunların sağlanması, üretimi, dağıtımı veya fiyatlarını etkilemek 
amacıyla rekabetin kısıtlanmasına yönelik anlaşma veya kararlarla ya da 
pazardaki hakim durumun kötüye kullanılması suretiyle de söz konusu 
olabilir. Rekabetin dürüstlük kurallarına aykırı olarak veya aldatıcı dav-
ranışlarla bozulmasına genel olarak “haksız rekabet” denilmekte ve buna 
ilişkin hukuki düzenlemeler Türk Ticaret Kanunu ile Borçlar Kanunu’nda 
yer almaktadır.

Mal ve hizmetler açısından piyasaları etkilemeye ve rekabeti kısıtlama-
ya yönelik teşebbüsler arası anlaşma veya kararlar ile pazardaki hakim 
durumun kötüye kullanılması ve tekelleşmeye yol açacak veya rekabeti 
bozacak şekilde yoğunlaşmaların önlenmesine ilişkin düzenleyici ve ya-
saklayıcı hukuki düzenlemelerin tümüne ‘rekabet sınırlamaları hukuku’ 
veya ‘kartel hukuku’ ya da kısaca ‘rekabet hukuku’ denilmektedir.5

Rekabet hukuku: “mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyi-
ci, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya 
hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını ön-
lemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabe-
tin korunmasını” amaçlamaktadır (RKHK m. 1).

Rekabet hukukuyla amaçlanan, piyasaların doğal şartları içinde geliş-
mesinin temin edilmesidir. Bu, devletin toplumda önemli boyutta iktisadi 
kıymetleri elinde tutan piyasaları kontrole yönelik faaliyetlerini sona er-
dirmesinin yanı sıra devlet yönetimini ele geçirmiş olanların da ekonomik 
hayatı etkilemek yetkisinden vazgeçmeleri ile gerçekleşebilir.6

Rekabet kanunlarını, serbest piyasa ekonomisinde devletin ekonomi-
ye, serbest rekabeti kurma ve koruma amacıyla müdahale araçlarından 
bir tanesidir diyebiliriz. Rekabet kanunlarında işletmelerin anlaşmalarla, 
birleşme ve devirlerle veya pazar gücünü kötüye kullanmak suretiyle re-
kabeti sınırlamaları yasaklanır. Böylece, her şeyden önce, kişilerin temel 
hak ve özgürlüklerinin bir parçası olan fırsat eşitliği ve girişim özgürlüğü 
sağlanmış olur.7

5 4054 Sayılı Kanun Genel Gerekçesi http://www.rekabet.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Kanunun-
Genel-Gerekcesi 08.11.2015

6 A. Akıncı: “Rekabet Kurulu Teşkilatı”, AT Rekabet Politikaları, Hukuk Düzeni ve Türk 
Rekabet Kanun Tasarısı, Uluslararası Sempozyum, İstanbul 1993, s. 60 

7 Prof. Dr. İ.Y. Aslan: “Rekabet Hukuku”, Ekin Kitapevi Ankara, 2005, s. 4
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Rekabet kanunlarından yararlanan en önemli kesimlerden bir tane-
si de tüketicilerdir. Rekabetin en önemli sonucu olan fiyatlarda marjinal 
maliyete yaklaşma, kalitenin ve satış sonrası hizmetlerin artması husus-
ları rekabete ilişkin düzenlemelerin tüketicinin lehine olan sonuçlardır.

2. Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar

4054 Sayılı Kanun’da ‘anlaşma’ kavramı tanımlanmamış olmakla bir-
likte uygulamada anlaşma: “tarafların karşılıklı iradelerinin bilinçli ola-
rak ortak bir amaca yönelmesi” olarak tanımlanmaktadır. Tanıma uy-
gun olarak işletmeler aralarında yapacakları gizli veya açık anlaşmalarla, 
uyumlu davranış ve kararlarla rekabeti sınırlayabilirler.

RKHK’nın 4. maddesinde rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem 
ve kararlara nelerin örnek olacağı belirtilmiştir. Maddeye göre: “belirli 
bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti 
engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran 
yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu 
eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı 
ve yasaktır.” Rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar, uyumlu eylemler ve kararlar 
Kanun’da başlıklar halinde özellikle denilerek vurgulanmış fakat bunlarla 
sınırlı tutulmamıştır. Bu haller özellikle;

a) Mal veya hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan 
maliyet, kâr gibi unsurlar ile her türlü alım yahut satım şartlarının 
tespit edilmesi,

b) Mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa 
kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da kontrolü,

c) Mal veya hizmetin arz ya da talep miktarının kontrolü veya bun-
ların piyasa dışında belirlenmesi,

d) Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması 
veya piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin boykot ya da diğer dav-
ranışlarla piyasa dışına çıkartılması yahut piyasaya yeni gireceklerin 
engellenmesi,

e) Münhasır bayilik hariç olmak üzere, eşit hak, yükümlülük ve 
edimler için eşit durumdaki kişilere farklı şartların uygulanması,

f) Anlaşmanın niteliği veya ticarî teamüllere aykırı olarak, bir mal 
veya hizmet ile birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zo-
runlu kılınması veya aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep etti-
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ği bir malın ya da hizmetin diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafın-
dan teşhiri şartına bağlanması ya da arz edilen bir mal veya hizmetin 
tekrar arzına ilişkin şartların ileri sürülmesi,

Bir anlaşmanın varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki 
fiyat değişmelerinin veya arz ve talep dengesinin ya da teşebbüslerin 
faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu veya kısıtlandı-
ğı piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu eylem 
içinde olduklarına karine teşkil eder.

Ekonomik ve rasyonel gerçeklere dayanmak koşuluyla taraflardan 
her biri uyumlu eylemde bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan 
kurtulabilir.

RKHK m.4/1 hükmü incelendiğinde kanunda rekabeti sınırlandırıcı: a) 
işletmeler arasındaki anlaşmalar, b) işletmeler arası uyumlu davranışlar, 
c) işletme birlikleri kararların yasaklandığını görmekteyiz. 

Kanun’un 6. maddesinde “hakim durumun kötüye kullanılması” ta-
nımlanmış ve yasaklanmıştır. Hükümleştirme çerçevesinde bir veya bir-
den fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal 
veya hizmet piyasasındaki hakim durumunu tek başına yahut başkaları 
ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması 
hukuka aykırı olduğu belirtilmiş ve bu haller kesin olarak yasaklanmıştır 
(RKHK m. 6/1). Kanunun bu maddesinde de hakim durumun kötüye kul-
lanılması özellikle vurgusu kullanılarak hükümleştirilmiş, fakat bunlarla 
sınırlı tutulmamıştır. Uygulamada hakim durumun kötüye kullanılması-
na uygun olabilecek bir uygulama ile karşılaşılması halinde, bu fiil mad-
dede özellikle denilerek sayılmamış hallerden biri olmasa bile yine bu 
madde hükmü çerçevesinde yaptırıma tabi tutulabilecektir. 

Hakim durumu kötüye kullanma halleri özellikle şunlardır:

a) Ticari faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan 
veya dolaylı olarak engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyet-
lerinin zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler,

b) Eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edim-
ler için farklı şartlar ileri sürerek, doğrudan veya dolaylı olarak ayı-
rımcılık yapılması,

c) Bir mal veya hizmetle birlikte, diğer mal veya hizmetin satın alın-
masını veya aracı teşebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir 
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malın veya hizmetin, diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından 
teşhiri şartına bağlanması ya da satın alınan bir malın belirli bir fiya-
tın altında satılmaması gibi tekrar satış halinde alım satım şartlarına 
ilişkin sınırlamalar getirilmesi,

d) Belirli bir piyasadaki hakimiyetin yaratmış olduğu finansal, tek-
nolojik ve ticarî avantajlardan yararlanarak başka bir mal veya hizmet 
piyasasındaki rekabet koşullarını bozmayı amaçlayan eylemler,

e) Tüketicinin zararına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik 
gelişmenin kısıtlanması.

Hakim durum bir ekonomik gücün ifadesidir. Doktrine göre; hakim 
durum bir firmanın tek yanlı davranışlarıyla rekabeti bozma, engelleme 
veya sınırlama gücüne sahip olmasıdır.8 Tanımdan da anlaşılacağı üzere 
hakim güçten bahsedebilmek için a) ekonomik güç, b) bağımsızlık ve c) 
devamlılık olmalıdır.

İşletmeler arasındaki anlaşma ve ilişkiler genellikle yatay ve dikey an-
laşmalar olarak iki kategoride incelenmektedir.

2.1. Yatay İşbirliği Anlaşmaları

RKHK’nın 4. maddesi hükmünde belirli bir mal veya hizmet piyasasın-
da doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtla-
ma amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte 
olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birlik-
lerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı kabul edilmiş ve yasak-
lanmıştır. RKHK’nın 4. maddesi kapsamında yapılacak değerlendirmede 
yatay işbirliği anlaşmasının rekabeti kısıtlama amacı ve/veya rekabeti kı-
sıtlayıcı etkisi göz önünde bulundurulmalıdır.

Yatay işbirliği anlaşmaları; üretimden tüketime kadar uzanan zincirin 
aynı seviyesindeki işletmeler arasında (rakipler ya da potansiyel rakip-
ler) yapılan anlaşmalar olarak tanımlanmıştır. Tanımdan da anlaşılacağı 
üzere, piyasada kartelleşme oluşturarak rekabeti sınırlandırma, tekelci 
piyasa şartlarını oluşturma yatay işbirliği anlaşmalarının tipik özelliğidir. 
Zira kartellerde etkinlik sağlamak, herhangi bir ekonomik faaliyeti yerine 
getirmek gibi bir amaç söz konusu değildir. Faaliyet alanlarına göre yatay 
işbirliği anlaşmaları genel olarak ortak araştırma geliştirme, üretim, pa-
zarlama, dağıtım, satış, alım, standardizasyon gibi anlaşmalardan oluş-
maktadır. Yatay işbirliği anlaşmaları genellikle değinilmiş olan anlaşma 
türlerinin birkaçını aynı anda içerecek şekilde gerçekleşmektedir. Rakip-

8 Prof. Dr. İ. Y. Aslan: “Rekabet Hukuku”, Ekin Kitapevi Ankara, 2005, s. 125
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ler ya da potansiyel rakipler arsındaki bazı bilgilerin paylaşılması da re-
kabeti bozucu eylemler olarak değerlendirilebilmektedir. Serbest piyasa 
şartlarında bilgilerin paylaşımı doğru planlamaları sağlayarak rekabet 
üzerinde olumlu etkisi oluşturuyorsa kabul edilebilir olarak değerlendi-
rilmektedir.9 Diğer yandan paylaşılan bilgi niteliksel olarak ilgili pazarda 
rekabeti bozucu ya da sınırlayıcı etkiler oluşturuyorsa, bu bilgi paylaşım-
ları da yatay işbirliği anlaşmaları kapsamında değerlendirilmektedir.

Rekabet Kurulu (Kurul) tarafından rekabeti kısıtlama amacı bulun-
mayan bir yatay anlaşmanın, işbirliği ya da bilgi paylaşımının rekabeti 
kısıtlayıcı etkisinin olup olmadığı da incelenmektedir. Kurul tarafından 
yapılan bu tür incelemede anlaşmanın ya da işbirliğinin hem fiili, hem de 
potansiyel etkiler dikkate alınmaktadır. Rekabeti kısıtlayıcı etkinin varlığı 
için anlaşmanın fiyat, üretim miktarı, ürün kalitesi, ürün çeşitliliği ya da 
inovasyon gibi pazardaki rekabet parametrelerinden en az biri üzerinde 
olumsuz etkisinin bulunması ya da makul bir olasılık dahilinde böyle bir 
potansiyele sahip olması gerekmektedir. 

Anlaşmalar, anlaşma tarafları arasındaki veya anlaşma taraflarından 
biri ile üçüncü kişiler arasındaki rekabeti azaltarak bu tür etkiler de mey-
dana getirmesi mümkündür. Bu durum, anlaşmanın doğası ve içeriği, 
tarafların tek başına veya ortaklaşa belirli bir düzeyde pazar gücü elde 
etme derecesi ve anlaşmanın, pazar gücünün oluşması, sürdürülmesi 
veya güçlendirilmesine ya da tarafların pazar gücünü kötüye kullanması-
na ne ölçüde imkân sağladığı gibi çeşitli etkenlere bağlı olacağı söylenebi-
lir. Bu açıklamalar çerçevesinde bir yatay işbirliği anlaşmasının 4. madde 
kapsamında rekabeti kısıtlayıcı etkisinin bulunup bulunmadığına ilişkin 
değerlendirme, anlaşmanın bulunduğu ve bulunmadığı durumlarda (an-
laşma henüz uygulanmamış ise anlaşmanın doğuracağı sonuçlar dikkate 
alınarak) oluşacak iktisadi ve hukuki çerçeve karşılaştırılarak yapılmak-
tadır. Kurul, bir yatay işbirliği anlaşmasının rekabet üzerindeki fiili veya 
potansiyel kısıtlayıcı etkilerini ortaya koymak için, anlaşmanın uygulan-
dığı ve uygulanmadığı durumlarda taraflar ve taraflar ile üçüncü kişiler 
arasındaki mevcut ve potansiyel rekabeti de göz önünde bulundurarak 
değerlendirmektedir.10

2.2. Dikey Anlaşmalar

Dikey anlaşmalar, farklı seviyelerdeki işletmeler arasında yapılan an-
laşmalardır. Teşebbüsler arasındaki dikey ilişkiler: “piyasadaki ekono-

9 Mücteba Altun: “Yatay İşbirliği Anlaşmalarının 4. Madde Kapsamında Değerlendirilmesi”, 
Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi No: 129, Ankara 2012, s. 4

10 Yatay İşbirliği Anlaşmaları Hakkında Kılavuz, http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=RO-
OT%2F1%2FDocuments%2FKilavuz%2FYatayisbirligikilavuz.pdf 09.11.2015
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mik sürecin farklı aşamalarında faaliyet gösterilmesi” durumunda söz 
konusu olmaktadır. Burada teşebbüsler arası yatay ilişkilerden farklı ola-
rak, rekabet konusu olan malın üretimi ile tüketimi arasında yer almak-
ta olan teşebbüsler bulunmaktadır. Kısacası dikey anlaşmalar üretim ve 
dağıtım zincirinin farklı seviyelerinde faaliyet gösteren işletmeler arasında 
yapılan anlaşmalardır. Bir ürünü üreten ile dağıtan, dağıtan ile satan ya 
da depolayan arasındaki durum buna örnek gösterilebilir.11

Ekonomik sürecin farklı aşamalarında faaliyet gösteren teşebbüsler 
arasındaki dikey anlaşmaların ve etkileri itibariyle pazar koşullarına bağ-
lı olarak rekabeti sınırlandırabilecek nitelikte olan rekabet sınırlandır-
malarının belli başlıları: rekabet yasağı, münhasırlık, bağlama, dağıtımın 
sınırlandırılması, yeniden satış fiyatı, pazarın bölünmesi olarak sıralana-
bilir.12

Tüm bu açıklamalar çerçevesinde şunu açıkça söyleyebiliriz: bir an-
laşmayı yatay veya dikey anlaşma olarak tanımlayabilmek için taraflar 
arasındaki iktisadi ilişkinin niteliği ve tarafların bulunduğu konum önem-
lidir. Anlaşmaya taraf olan teşebbüslerin rakip olup olmamasına göre ya-
pılan tanımlamalar genel olarak kabul görmekle birlikte bu tanımlama-
lardaki kolaylığı eleştiren yazarlar da vardır.13

Kurul, 2005/4 sayılı Tebliğ hariç olmak üzere yukarıda sayılan diğer üç 
grup muafiyetinin yerine geçen ve daha da önemlisi kapsamı çok daha ge-
niş olan 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’ni 
(Tebliğ) çıkarmıştır. Anılan Tebliğ 25.5.2007 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanan 2007/2 sayılı Tebliğ ile değişikliğe uğramıştır. Söz konusu de-
ğişikliğin en önemli etkisi %40 pazar payı eşiği getirilerek Tebliğ’in kap-
samının daraltılmış olmasıdır. Bu çerçevede hammadde üreticisi konu-
mundaki bir teşebbüs ile bu hammaddeyi üretimde kullanan başka bir 
teşebbüs arasında akdedilen tedarik anlaşması da Tebliğ’in öngördüğü 
dikey anlaşma tanımı içine girmektedir. Tarafları üretici konumundaki 
firma, toptancı konumundaki dağıtıcı ve nihayet ürünleri tüketiciye sa-
tan perakendeci olmak üzere üç teşebbüs arasında akdedilen bir anlaş-
ma da dikey anlaşma olarak kabul edilir ve Tebliğ’de öngörülen koşulları 
ağlaması şartıyla grup muafiyetinden yararlanabilir. Burada önemli olan 
husus, anlaşmaya taraf olan teşebbüslerin dağıtımın farklı seviyelerinde 
faaliyet gösteriyor olmalarıdır.

11 Prof. Dr. İ. Y. Aslan: “Rekabet Hukuku”, Ekin Kitapevi Ankara, 2005, s. 4.
12 G. Öz Aşçıoğu: “Rekabet Hukuku ve Dikey Anlaşmalar” XII. Levha Yayınları, İstanbul, 

2009, s. 1
13 A.g.e. s. 3



189Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem...• Av. F. KAYA

3. Muafiyetler ve Uygulanacak İdari Yaptırımlar

RKHK’nın 5. maddesinde muafiyete ilişkin hususlar düzenlenmiştir. 
Söz konusu düzenleme çerçevesinde Kurul, aşağıda belirtilen şartların 
tamamının varlığı halinde teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu eylem ve te-
şebbüs birlikleri kararlarının 4. madde hükümlerinin uygulanmasından 
muaf tutulmasına karar verebilmektedir:

a) Malların üretim veya dağıtımı ile hizmetlerin sunulmasında yeni 
gelişme ve iyileşmelerin ya da ekonomik veya teknik gelişmenin sağ-
lanması,

b) Tüketicinin bundan yarar sağlaması,

c) İlgili piyasanın önemli bir bölümünde rekabetin ortadan kalk-
maması,

d) Rekabetin (a) ve (b) bentlerindeki amaçların elde edilmesi için 
zorunlu olandan fazla sınırlanmaması,

Muafiyet belirli bir süre için verilebileceği gibi, muafiyetin verilme-
si belirli şartların ve/veya belirli yükümlülüklerin yerine getirilmesine 
bağlanabilir. Muafiyet kararları anlaşmanın ya da uyumlu eylemin ya-
pıldığı veya teşebbüs birliği kararının alındığı yahut bir koşula bağlan-
mışsa koşulun yerine getirildiği tarihten itibaren geçerlidir (Değişik: 
02.07.2005-5388/1. md).

Kurul, birinci fıkrada gösterilen şartların gerçekleşmesi halinde, 
belirli konulardaki anlaşma türlerine bir grup olarak muafiyet tanın-
masını sağlayan ve bunların şartlarını gösteren tebliğler çıkarabilir.

4054 Sayılı Kanun’un 5. maddesine uygun olarak Kurul, değişik 
tarihlerde teşebbüslerin üretim ve dağıtım sürecini en iyi şekilde kur-
malarını ve bunun sonucu olarak genellikle pazarda markalar arası 
rekabetin artmasını sağlamak amacıyla 5. maddede belirtilen şartla-
rın tamamının varlığı halinde teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu ey-
lemlere muafiyet tanınmasına ilişkin tebliğler çıkarmıştır.

Özellikle dikey anlaşmalar, belirli koşulları sağlamaları halinde 
Kanun’un 4. maddesindeki yasaklamadan muaf tutulması gereken 
anlaşma gruplarının başında gelmektedir. Nitekim, Kurul 1997/3 sa-
yılı Tek Elden Dağıtım Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebli-
ği, 1997/4 sayılı Tek Elden Satın Alma Anlaşmalarına İlişkin Grup 
Muafiyeti Tebliği, 1998/7 sayılı Franchise Anlaşmalarına İlişkin Grup 
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Muafiyeti Tebliği ve 1998/3 sayılı Motorlu Taşıtlar Dağıtım ve Servis 
Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyet Tebliği1 ile söz konusu tebliğler-
de öngörülen şartları sağlayan dikey anlaşmaları Kanun’un 4. mad-
desinin uygulanmasından grup olarak muaf tutmuştur. Söz konusu 
grup muafiyeti tebliğlerinin oldukça ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş 
olmalarına rağmen, dikey anlaşmalardan sınırlı bir kısmını kapsa-
mış oldukları geçtiğimiz dönemdeki uygulamalar neticesinde tespit 
edilmiş bulunmaktadır. Kurul, 2005/4 sayılı Tebliğ hariç olmak üzere 
yukarıda sayılan diğer üç grup muafiyetinin yerine geçen ve daha da 
önemlisi kapsamı çok daha geniş olan 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmala-
ra İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’ni çıkarmıştır.14

Rekabeti engelleyici, kısıtlayıcı ve hakim durumun kötüye kullanılma-
sını yasaklayan RKHK’nın 4 ve 6. maddelerine aykırı eylemlerde bulunan 
teşebbüs ile teşebbüs birlikleri veya bu birliklerin üyeleri ile bunların yö-
netici ve çalışanlarına hangi idari yaptırımların uygulanacağı RKHK’nın 
16. ve 27. maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan Rekabeti Sınırlayıcı 
Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararla ile Hakim Durumun Kötüye Kullanıl-
ması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine 
göre belirlenmektedir. Rekabeti engelleyici, kısıtlayıcı ve hakim durumun 
kötüye kullanılması halinde Kanunun 16. maddesi ve Yönetmelikle belir-
lenmiş idari yaptırımlar uygulanacaktır.

4. Sonuç

Holdingleşmiş şirketler, çok şubeli işletmeler ve mağaza zincirlerinin 
giderek yaygınlaştığı günümüz ekonomi piyasasında teşebbüslerin, arala-
rında yapacakları anlaşmalarla, bilgi paylaşımları veya hakim durumun 
kötüye kullanılmasıyla, uyumlu eylem ya da birleşme ve devralmalar yo-
luyla piyasa ekonomisinin etkili işleyişine zarar vermesi mümkündür. 
Rekabetin engellenmesi ve sınırlanması uyumlu eylem ve kararlarla ola-
bileceği gibi yatay işbirliği anlaşmaları, dikey anlaşmalar veya rekabeti 
bozucu, sınırlandırıcı bilgi paylaşımlarıyla yapılması da mümkündür.

Bu çerçevede, tüm koşulların piyasa veya devlet tarafından belirlendiği 
bir ortamda rekabetin varlığından bahsedilemez. Piyasaların sağlıklı ve 
düzenli işlemesi için ekonomik gelişmeye uygun, tüketici lehine bir denge-
nin oluşturulması gerekmektedir. Rekabet hukukunun bu amacı mevzua-
tımıza da yansımıştır. Anayasanın 167. maddesi, RKHK’nın 1 ve 20. mad-
deleri buna örnek gösterilebilir. Anayasanın 167/1 hükmünde yer alan: 

14 Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz, s. 2 http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROO-
T%2F1%2FDocuments%2FBa%C5%9Fvuru+Rehberi%2Fdikey.pdf 11.11.2015
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“Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve 
düzenli işlemlerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fi-
illi veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler. 
Anılan hükümler çerçevesinde rekabet koşullarının tesisi ve devletin bu 
ortamı denetlemeye ilişkin yasal düzenlemeler yapması teşebbüsleri dış 
piyasaya karşı daha rekabetçi ve dayanıklı yapacağı gibi, küçük teşebbüs-
leri koruma, teşebbüslerin hizmet kalitesini artırarak fiyatların düşmesi-
ni sağlama ve piyasada marjinal maliyet yönünde dengenin oluşması gibi 
tüketici lehine sonuçlar da oluşturacaktır.

Bahsedildiği üzere rekabet koşullarının denetimi ve serbestlik nok-
tasında bir dengenin oluşturulması gereklidir. Tüm koşullarının devlet 
tarafından sert ilkelere bağlandığı bir pazarda rekabet koşulları oluşma-
yacak, böyle bir piyasada yeni girişimcilerin çıkması da mümkün olmaya-
caktır. Anılan dengeyi kurmak için kurulan Kurul ve yeni rekabet kanunu 
çalışmaları ya da Kurul tarafından çıkarılan tebliğler rekabet hukukunu 
daha önemli bir hale getirmekte ve pazarı yeni aktörlere açık kılarak fiyat 
ve hizmet kalitesi açısında tüketici lehine sonuçlar da oluşturmaktadır.
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REHnİn PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA 
 İCRA TAKİBİ

Erdem ULUTAŞ

a) Genel olarak

Rehin hakkı; hak sahibinin bir alacağını güvence altına alan ve alacak 
tahsil edilemediği zaman rehin edilen malın satılması suretiyle elde edi-
lecek para ile alacağın karşılanması yetkisini sağlayan bir ayni haktır.1.
Buna göre Alacaklı borç ifa edilmezse eşyayı paraya çevirerek öncelikle 
alacağını elde edebilecektir.2

Hukukumuzda alacaklının alacağını elde edememesi sonrası lehine 
rehin hakkı tesis edilmiş alacaklının rehin konusu yapılan taşınır ya da 
taşınmazın satılıp paraya çevrilmesi ve satış bedelinden alacağını temin 
etmesi yoluna rehnin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi denir.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu,rehnin paraya çevrilmesi yoluyla icra 
takibi konusunu 145-153.maddeleri arasında düzenlemiştir.İ.İ.K’da söz 
konusu takip yolu taşınır rehninin paraya çevrilmesi ve ipoteğin paraya 
çevrilmesi yolu olmak üzere ikiye ayrılarak düzenlenmiştir.145 ile 147.
maddeler arası taşınır rehnini,148-153.maddeler arası taşınmaz rehnini 
konu almıştır.

Yukarıda belirtilen takip yollarını açıklamaya başlamadan önce uygu-
lamada sıkça karşılaşılan bir konu olan ’rehnin paraya çevrilmesi yoluna 
başvurma zorunluluğu’ konusuna değinmek gerekmektedir.

b)Rehnin paraya Çevrilmesi Yoluna Başvurma Zorunluluğu

Alacağı rehinle temin edilmiş olan alacaklı alacağını cebri icra yolu ile 
almak isterse kural olarak ilk önce rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip 
yoluna başvurmak zorundadır.Buna göre lehine rehin hakkı tesis edilmiş 
alacaklı, alacağının cebri icra yolu ile tahsil etmek arzusunda ise kanu-
nen öncelikli olarak rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takibe başvurması 
gerekmektedir.Bu husus İcra İflas Kanunu m.45’de düzenlenmiştir.Buna 
göre;

1 Oğuzman/Selici/Oktay-Özdemir S.23
2 Oğuzman/Selici/Oktay-Özdemir s.879
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Madde 45 

Rehinle temin edilmiş bir alacağın borçlusu iflasa tabi şahıslardan 
olsa bile alacaklı yalnız rehinin paraya çevrilmesi yoliyle takip yapa-
bilir.

Bakıldığında gerek yargı kararları gerekse Doktrinde aynı görüşler 
benimsemiştir.Doktrinde yerleşen görüş birliğine göre,alacaklı alacağı-
nın tahsili amacıyla rehnin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibine baş-
vurmayıp, haciz yolunu tercih etmesi halinde icra müdürünün bu iste-
mi resen reddetmek durumundadır.Kuru ve Pekcanitez’e göre bu durum 
süresiz şikayet sebebidir.3Yukarıda belirtilen hususun alacaklı ve borçlu 
tarafın karşılıklı anlaşmalarının varlığı halinde dahi söz konusu değil-
dir.İ.İ.K.m.45 hükmü emredicidir.Aksinin kararlaştırılması taraf iradele-
riyle dahi söz konusu değildir.

İ.İ.K Alacaklıya 3 durumun varlığı halinde ,rehnin paraya çevrilmesi 
yoluna başvurma zorunluluğu bulunmaksızın alacağını tahsil etme imka-
nı tanımıştır.Buna göre; 

2499 sayılı Sermaye piyasası Kanununun 38/A maddesinin birin-
ci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan rehinle 
temin edilmiş alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle 
temin edilmiş alacaklarının takibinde, rehnin paraya çevrilmesi yo-
luyla takip yapılabilir veya haciz yoluna başvurulabilir. 

police ve emre muharrer senetlerle çekler hakkındaki 167 nci 
madde hükmü mahfuzdur. İpotekle temin edilmiş faiz ve senelik tak-
sit alacaklarında, 

Alacaklının intihabına ve borçlunun sıfatına göre, rehinin paraya 
çevrilmesi veya haciz yahut iflas yollarına müracaat olunabilir.

Bu fıkralar incelendiğinde, poliçe ve emre muharrer senetlerle çekler 
hakkındaki istisna göze çarpmaktadır.Buna göre alacaklı, lehine tesis 
edilmiş bir taşınır ya da taşınmaz rehni söz konusu olması halinde alaca-
ğının tahsili için öncelikle rehnin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibini 
başlatma zorunluluğu yoktur.Alacaklı dilerse elindeki kambiyo senetle-
rine istinaden olarak haciz ya da iflas yoluyla takip başlatma hakkına 
sahiptir.

Kanunda düzenlenen haller dışında İ.İ.K.m 45’in uygulanmayacağı du-
rumlar da mevcuttur.Buna göre alacaklı lehine tesis edilen rehin hakkın-
dan feragat ederek rehni düşürürse İ.İ.K. m.45’deki takip zorunluluğuna 

3 Pekcanitez/Atalay/Özkan/Özekes s.341
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tabi olmaksızın haciz veya iflas yolları ile takip yapabilme imkanına sa-
hiptir.Alacaklı alacağın bir kısmının rehinle temin edilmiş olması halinde 
de kalan alacak miktarı için söz konusu İ.İ.K m.45’deki sınırlamaya tabi 
olmaksızın haciz ve iflas talep edilebilir.

Şunu da belirtmek gereklidir ki İ.İ.K m.45 borçlulara karşı yapılacak 
icra takipleri bakımından alacaklıyı sınırlandırıcı bir hükümdür.Bu se-
beple alacaklının alacağını tahsil etmek için dava açmasında kanunen 
herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

İ.İ.K m.45 hükmü kefil hakkında uygulanamaz.Türk Borçlar Kanu-
nu’nda yer alan düzenlemeye göre ilgili madde kefiller bakımından uygu-
lama alanı yoktur.Buna göre;

MADDE 586

 Kefil, müteselsil kefil sıfatıyla veya bu anlama gelen herhangi bir 
ifadeyle yükümlülük altına girmeyi kabul etmişse alacaklı, borçluyu 
takip etmeden veya taşınmaz rehnini paraya çevirmeden kefili takip 
edebilir. Ancak, bunun için borçlunun, ifada gecikmesi ve ihtarın so-
nuçsuz kalması veya açıkça ödeme güçsüzlüğü içinde olması gerekir.

Yukarıda belirtilen madde hükmü dikkate alındığında bir alacak hem 
rehin hem de kefaletle teminat altına alınmış ise, rehin kefilin kefalet bor-
cunu da kapsayacak şekilde kurulmamışsa önce rehine başvurma zorun-
luluğu kefil için uygulanmayacaktır.4

Görüşleri destekler nitelikteki Yargıtay kararı ise şu şekildedir:

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/19135

K. 2006/22450

T. 28.11.2006

ÖZET : Önce rehne müracaat kuralı borçlular için getirilmiş bir kural olup 
kefiller hakkında uygulanmaz. Öte yandan kefil müşterek ve müteselsil kefil ise 
alacaklı asıl borçluya müracaat etmeden ve rehnin paraya çevrilmesi yoluna git-
meden kefil aleyhine genel haciz yoluyla icra takibi yapabilir. Takip dayanağı ban-
ka kredi sözleşmesinde, kefaletin müteselsil olduğu açıkça belirtilmiştir. Açıkla-
nan hususlar dikkate alınmadan kefil hakkındaki takibin iptaline karar verilmesi 
isabetsizdir.

DAvA : Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili 

4 Pekcanitez/Atalay/Özkan/Özekes s.341 12.HD. 24.03.2000 3484/4549(yayınlanmamıştır)
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tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş 
olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

İİK’nun 45. maddesi asıl borçlular ile ilgili olarak düzenlenmiş olup, alacağı 
rehinle temin edilen bir kimsenin “rehni veren” hakkında doğrudan doğruya genel 
haciz yolu ile takibe geçilmesini önlemekte ve rehinle temin edilmiş bir alacağın 
borçlusu iflasa tabi şahıslardan olsa bile, alacaklının yalnız rehnin paraya çev-
rilmesi yoluyla takip yapabileceğine ilişkin bulunmaktadır. Hemen belirtelim ki, 
İİK’nun 45. maddesi borçlu için getirilmiş bir kural olup, kefiller hakkında 
uygulanmaz. Borçlar Kanunu’nun 487. maddesinde ise, (kefil, borçlu ile bera-
ber müteselsil kefil ve müşterek-müteselsil borçlu sıfatı ile veya bu gibi diğer bir 
sıfatla borcun ifasını deruhte etmiş ise; alacaklı, asıl borçluya müracaat ve rehin-
leri nakde tahvil ettirmeden evvel, kefil aleyhine takibat icra edebilir)denilmek-
tedir. Borçlar Kanunu’nun açıklanan hükmüne ve takip dayanağı kredi sözleş-
mesi içeriğinde kefaletin müteselsil olduğunun yazılmasına göre müteselsil kefil 
V. hakkında yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda takip yapılması mümkün 
bulunduğundan bu borçlu hakkında takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir 
(HGK’nun 14.10.1972 tarih, 215/841 sayılı kararı - Prof. Dr. Baki Kuru, İcra ve 
İflas Hukuku, c: 3, s: 2395).

O halde, kredi sözleşmesine dayanılarak genel haciz yoluyla müşterek borçlu 
ve müteselsil kefil hakkında takip yapılmasına engel bir hal bulunmadığından 
mahkemece şikayetin reddi yerine kabulü isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının 
yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BO-
ZULMASINA), 27.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Doktrinde ve Yargıtay kararlarında İ.İ.K.m.45’in emredici hükümlerinin kıs-
men yumuşatıldığı görülmektedir.Buna göre, rehnin paraya çevrilmesi ile takip 
yoluna başvurmuş olan alacaklı,takip konusu alacağın rehin tutarı ile karşıla-
namayacağını tespit etmesiyle birlikte,borçlu hakkında haciz veya iflas yoluna 
gidebilecektir.Alacaklının bu hakkını kullanabilmesi için öncelikle takip konusu 
alacağın rehinli malın satış bedeli ile karşılanamayacağının belirgin olması ge-
rekmektedir.Ayrıca rehinle karşılanamayacak kısım için yapılan haciz ya da iflas 
yoluyla başlattığı icra takibinde tahsilde tekerrür olmama kaydına yer vermesi 
gerekmektedir.

Oskay’a göre takip hukukunda asıl olan alacaklının alacağına kavuşmasıdır.
Bunun için cebri icra yoluna başvurması halinde elbette ki borçlunun da hakları-
nın yasanın imkan verdiği ölçüde korunması gereklidir.5 

Doktrinde Kuru ise farklı görüştedir.İ.İ.K.m. 45’in emredici bir düzenleme ol-
duğunu ve alacaklının bu şekilde bir usul izlemesini isabetli bulmamıştır.Yargı-
tay’ın istikrar kazanan görüşü ise şu şekildedir: 

5 Oskay s.99
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YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/11438

K. 2006/13253

T. 19.6.2006

ÖZET : İİK'nın 45. maddesi, asıl borçlularla ilgili düzenlenmiş olup, alacağı 
rehinle temin edilen bir kimsenin “rehni veren” hakkında doğrudan doğruya genel 
haciz yolu ile takibe geçilmesini önlemekte ve rehinle temin edilmiş bir alacağın 
borçlusu iflasa tabi şahıslardan olsa bile, alacaklının yalnız rehnin paraya çev-
rilmesi yoluyla takip yapabileceğine ilişkin bulunmaktadır. Borçlar Kanununun 
487. maddesinde ise; kefil, borçlu ile beraber müteselsil kefil ve müşterek-mü-
teselsil borçlu sıfatı ile veya bu bilgi diğer bir sıfatla borcun ifasını deruhte etmiş 
ise; alacaklı, asıl borçluya müracaat ve rehinleri nakte tahvil etmeden evvel, kefil 
aleyhine takibat icra edebilir.

DAvA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde 
temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya ma-
hallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : İİK'nın 45. maddesi, asıl borçlularla ilgili düzenlenmiş olup, alacağı 
rehinle temin edilen bir kimsenin “rehni veren” hakkında doğrudan doğruya genel 
haciz yolu ile takibe geçilmesini önlemekte ve rehinle temin edilmiş bir alacağın 
borçlusu iflasa tabi şahıslardan olsa bile, alacaklının yalnız rehnin paraya çev-
rilmesi yoluyla takip yapabileceğine ilişkin bulunmaktadır. Borçlar Kanununun 
487. maddesinde ise; (kefil, borçlu ile beraber müteselsil kefil ve müşterek-mü-
teselsil borçlu sıfatı ile veya bu bilgi diğer bir sıfatla borcun ifasını deruhte etmiş 
ise; alacaklı, asıl borçluya müracaat ve rehinleri nakte tahvil etmeden evvel, kefil 
aleyhine takibat icra edebilir) denilmektedir. Borçlar Kanununun açıklanan hük-
müne ve sözleşmeye dayalı olarak alacaklının müşterek borçlu-müteselsil kefil 
konumundaki borçlular Ayhan Zengin, Eyüp Zengin hakkında tahsilde tekerrür 
olmamak kaydıyla genel haciz yolu ile takip yapmasında yasaya uymayan bir 
yön bulunmamaktadır. (HGK.nun 14.10.1972 tarih, 215/841 sayılı kararı-Prof. 
Dr. Baki Kuru İcra ve İflas Hukuku Cilt:3 sayfa:2395)

Diğer yönden asıl borçlu şirket yönünden de alacaklının tahsilde tekerrür ol-
mamak kaydıyla takip talebinde bulunduğuna ve ipotekli takipte alacağın tama-
men karşılayacağı hususu belli olmadığına göre bakiye alacak için genel haciz 
yolu ile takip yapmasında bir usulsüzlük yoktur. (HGK.nun 18.04.2001 tarih ve 
2001/12-354 esas 2001/367 karar)

O halde, Mahkemece şikayetin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulüne karar 
verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının 
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yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZUL-
MASINA), 19.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yukarıdaki Yargıtay kararı incelendiğinde son derece isabetli olduğu 
görülmektedir.Konunun önem arz eden yönü alacaklının alacağına kavuş-
masıdır.Alacaklının alacağını rehin konusu menkul veya gayrimenkulün 
satışından elde edilecek bedelden karşılayamayacağı anlaşıldığı ve bunun 
belirginlik kazandığı hallerde alacaklı tarafın haciz veya iflas yoluna baş-
vurabilmesi gerektiği düşüncesindeyim.

1) REHNİN pARAYA ÇEvRİLMESİ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİp

Rehin alacaklısının alacağı veya rehin hakkı bir ilama veya ilam nite-
liğindeki belgeye bağlı değilse ve ipoteğin akit tablosu kayıtsız şartsız bir 
para borcu ihtiva etmiyorsa rehin alacaklısının başvurabilceği yol rehnin 
paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız icra takibidir.6

a) Taşınır Rehninin paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamsız Takip

Takip talebi

Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibi İcra İflas Kanu-
nu’nun 145 ile 147.maddeleri arasında düzenlenmiştir.Söz konusu takip-
te alacağını taşınır rehniyle teminat altına almış alacaklı taşınır rehninin 
paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi başlatmak amacıyla icra dairesine 
başvurmak istediğinde takip talebinde bulunması gerekli kayıtlar,İ.İ.K 
m.58’deki genel haciz yolu ile takipteki unsurların içermesi gerekmekte-
dir.Buna göre:

Takip talebi ve muhtevası: 

Madde 58 – (Değişik: 18/2/1965 - 538/30 md.) (Değişik birinci fıkra: 
2/7/2012-6352/9 md.) Takip talebi icra dairesine yazılı veya sözlü olarak 
ya da elektronik ortamda yapılır. Talepte şunlar gösterilir:

1. (Değişik: 2/7/2012-6352/9 md.) Alacaklının ve varsa kanuni tem-
silcisinin ve vekilinin adı, soyadı; alacaklı veya vekili adına ödemenin ya-
pılacağı banka adı ile hesap bilgileri; varsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik 
numarası veya vergi kimlik numarası; şöhret ve yerleşim yeri; alacaklı 
yabancı memlekette oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yeri (Yer-
leşim yeri gösteremezse icra dairesinin bulunduğu yer yerleşim yeri sayı-
lır.);

 2. (Değişik: 2/7/2012-6352/9 md.) Borçlunun ve varsa kanuni temsil-
cisinin adı, soyadı, alacaklı tarafından biliniyorsa Türkiye Cumhuriyeti 
kimlik numarası veya vergi kimlik numarası, şöhret ve yerleşim yeri; Bir 
terekeye karşı yapılan taleplerde kendilerine tebligat yapılacak mirasçı-

6 Kuru/Arslan/Yılmaz s.423
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ların adı, soyadı, biliniyorsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya 
vergi kimlik numarası, şöhret ve yerleşim yerleri; 1254 

3. (Değişik: 17/7/2003-4949/12 md.) Alacağın veya istenen teminatın 
Türk parasıyla tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye baş-
ladığı gün, alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki 
kur üzerinden talep edildiği ve faizi;

 4. Senet, senet yoksa borcun sebebi;

 5. Takip yollarından hangisinin seçildiği; Alacak belgeye dayanmakta 
ise, belgenin aslının veya alacaklı yahut mümessili tarafından tasdik edil-
miş, borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında icra daire-
sine tevdii mecburidir. Alacaklıya takip talebinde bulunduğuna ve verdiği 
belgelere, talep ve takip masraflarına dair bedava ve pulsuz bir makbuz 
verilir

İ.İ.K m.58’de belirtilen kayıtların yanında rehinle ilgili kayıtların bu-
lunması gerekmektedir.Rehinle ilgili olarak:

-Rehnedilen malın ne olduğu,

-Rehnedilen mal 3.kişiye aitse kişinin bilgileri,

-Rehnedilen malın üzerinde alacaklı dışında sonradan gelen rehin hak-
kı sahiplerinin bilgileri takip talebinde yer alması gerekli bilgilerdir.

Ödeme emri 

Takip talebinin icra dairesine sunulmasını takiben icra müdürü öde-
me emri düzenlemektedir.Ödeme emrinde yer alması gereken hususlar:

 -Takip talebinde yer alan bilgiler

 -Ödeme süresinin onbeş gün olduğu

-Yedi gün içinde itiraz olunmaz ve onbeş gün içinde ödeme yapılmas 
ise rehin konusu malın satılacağı,

-Borçlu yedi gün içinde rehin hakkına açıkça itiraz etmezse bu takipte 
rehin hakkını kabul etmiş sayılacağı

-Borçlu yalnız rehin hakkına itiraz ederse alacaklı rehnin paraya çev-
rilmesi yolu ile icra takibinden vazgeçerek takibin genel haciz yolu ile de-
vamını talep edebileceği kayıtlarını içerir.

Borçlu ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz etmez 
15 gün içersinde de borcu ödemez ise takibe konu mal alacaklının talep 
etmesi halinde satılarak paraya çevrilir.Alacaklı rehnedilen taşınır ma-
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lın satışını,ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren 6 ay içersinde 
istemek durumundadır.Alacaklı tarafından altı aylık süre içersinde satış 
talep edilmemesi halinde takip iptal olmakta,bundan sonraki süreçte ala-
caklı aynı takip dosyası üzerinden devam edememektedir.

Satış talebi için öngörülen 6 aylık süre içinde borçlunun itiraz etmesi 
halinde sürelerin nasıl hesaplanacağı da uygulamada sık karşılaşılan bir 
durumdur.Söz konusu icra takibine borçlunun süresinde itiraz etmesi 
halinde takip durur.Alacaklı,borçlu tarafından yapılmış olan itirazın kal-
dırılması için icra mahkemesine başvruması ya da genel mahkemelerde 
itirazın iptali davası açması halinde söz konusu süreler,kararların kesin-
leşmesine kadar durmaktadır.7 Borçlunun yasal süreler içersinde itiraz 
hakkını kullanması halinde ise prosedür aşağıda açıklayacağımız şekilde 
devam edecektir.

Ödeme emrine itiraz

Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takipte,borçlu öde-
me emrinin borçluya tebliğinden itibaren 7 gün içersinde itiraz etme hak-
kı doğar.İtiraz genel haciz yolu ile takipdeki kurallara tabidir.

Ödeme emrini tebliğ alan borçlu yasal süre içersinde itirazlarını dilek-
çe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmek zorundadır.Borçlu yasal 
süre içersinde alacaklının rehin hakkına ayrıca ve açıkça itiraz etmez ise 
rehin hakkını kabul etmiş sayılacaktır.Bununla birlikte sadece rehin hak-
kına itiraz etmesi halinde ise ödeme emrindeki alacağı kabul etmiş sayı-
lacaktır.Hal böyle iken borçlu tarafın ödeme emrine karşı icra dairesine 
sunduğu itiraz dilekçesi son derece önem arz etmektedir.Zira borçlunun 
itiraz sebeplerini ayrıca ve açıkça belirtmediği taktirde dilekçedeki belir-
sizliklerden dolayı haciz baskısı altında kalma riski doğabilecektir.

Borçlunun rehinle teminat altına alınmış alacak için borcun zamana-
şımına uğradığı yolunda itiraz etme hakkı Borçlar Kanunumuzdaki açık 
hüküm sebebiyle mevcut değildir.Türk Borçlar Kanunu’na göre alacak 
zamanaşımına uğramış olsa dahi alacaklı, alacağını rehnedilmiş malın 
bedelinden alma hakkına sahip olacaktır.Buna göre;

Taşınır rehni ile güvenceye bağlanmış alacakta

 MADDE 159- Alacağın bir taşınır rehniyle güvenceye bağlanmış ol-
ması, bu alacak için zamanaşımının işlemesine engel olmaz; bununla 
birlikte alacaklının, hakkını rehinden alma yetkisi devam eder.

Borçlunun icra dairesine süresinde yapacağı itiraz üzerine icra taki-

7 Uzun 
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bi icra müdürlüğü tarafından durdurulur.İcra takibinin durdurulması 
üzerine alacaklı,İcra Mahkemesi’nden itirazın kaldırılmasını ya da genel 
mahkemelerde itirazın iptali davası yollarından birini tercih ederek borç-
lunun yaptığı itirazı bertaraf etme hakkına sahiptir.

Alacaklı ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren 1yıl içinde ta-
şınmazın satılıp paraya çevrilmesini talep edebilir.Söz konusu sürelerin 
hesabı diğer rehnin paraya çevrilmesi yolu ile icra takipleri gibidir.

b)Taşınmaz Rehninin(İpotek) paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamsız 
Takip

İpotek,Türk Medeni Kanunumuzun 881 ile 897.maddeleri arasında 
düzenlenmiştir.İpotek,bir alacaklının herhangi kişisel bir alacak hakkı-
nı,borçlunun kişisel sorumluluğuna bir etkide bulunmadan,bir taşınma-
zın değeri veya değer parçası ile teminat altına alır.(oğuzman)

TMK,ipoteğin;halen mevcut bir alacağın temini,ileride doğacak ala-
cağın temini ve ileride doğması muhtemel olan alacakların temini için 
kurulabildiğini belirtmiştir.Yasa koyucu ipoteğin tanımını çok geniş tu-
tarak ipoteğin birçok durumda tesis edilebilmesine olanak sağlamıştır. 
İ.İ.K ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibini 148 ile 150.maddeler 
arası düzenlemiştir.

İpotek hakkı taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kazandırmaktadır.İpo-
tek tapu siciline tescil ile doğmaktadır.İpotek yalnızca alacaklı ile borçlu 
arasında, borçlunun maliki bulunduğu taşınmaz üzerine kurulmaz,taraf-
lar dilerse 3.kişinin taşınmazı üzerinde de alacaklı lehine ipotek hakkı te-
sis edebilirler.Böyle bir durumda asıl borçlu ile taşınmaz maliki arasında 
zorunlu takip arkadaşlığı doğmaktadır.TMK m.887 ye göre;

Madde 887.- İpotekli taşınmazın maliki borçtan şahsen sorumlu de-
ğilse, alacaklının ödeme isteminin ona karşı etkili olması, bu istemin hem 
borçluya, hem kendisine karşı yapılmış olmasına bağlıdır.

Yukarıda belitilen hüküm gereği alacaklının ödeme isteminin hem 
borçluya hem de taşınmaz sahibi 3.kişiye de yöneltilmesi gerekmektedir.
Yargıtay’ın bir başka kararına göre borç muaccel hale gelmişse alacaklı 
takibi sadece gayrimenkul sahibi olan 3.kişiye yöneltmiş olması halinde 
ise usul ekonomisi gereği takibin asıl borçluya yöneltilebilmesi için süre 
verilmesinin uygun olacağını belirtmiştir.8

Bu sebeple takip talebinde her ikisinin de bilgileri yer almak zorunda-
dır.

8  Pekcanitez s.45 19.HD 19.04.1994 93/4202 94/3959 (yayınlanmamıştır)
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Yargıtay,ipotek verenin 3.kişi olması ve takibin asıl borçluya yönel-
tilmeyerek yalnızca ipotek veren 3.kişiye karşı başlatılması halinde bu 
durumun icra mahkemesince doğrudan göz önünde tutulması ve takibin 
iptaline karar verilmesi gerektiğini belirtmiştir.9

Tarafların tapu dairesine gelip memur huzurunda yaptıkları yapılan 
resmi sözleşmeye ipotek akit tablosu denir.Halk arasında resmi senet ola-
rak da bilinmektedir.İpoteğin taşınmaza tescili sonrası yapılan tescilin 
3.kişilere karşı ispatını sağlayan belgeye de ipotek belgesi denir.

İpotek uygulamada anapara ipoteği ve üst sınır(limit) ipoteği olmak 
üzere iki şekilde karşımıza çıkmaktadır.

-Anapara ipoteği,doğmuş(mevcut) bir alacağın teminatı için verilen 
ipotektir.Anapara ipoteği kayıtsız şartsız borç ikrarını içereren ipotek 
türüdür.Bu sebeple taşınmaz üzerinde anapara ipoteğinin kurulmuş ol-
ması hallerinde alacaklının talebi üzerine rehnin paraya çevrilmesi yolu 
ile ilamlı takip de yapılabilmektedir.Ana para ipoteğinin kapsamına asıl 
borç miktarı dışında faizler ve takip masrafları da dahildir. Bu yönüyle 
üst sınır ipoteğinden farklılık arz etmektedir.Başka bir ifadeyle ipoteğin 
paraya çevrimesinde taşınmazın faiz ve sair giderleri de karşılayıp karşı-
lamayacağı endişesi yoktur. 

-İleride doğacak veya doğma ihtimaline karşın taşınmaza tescil edilen 
ipoteğe ise üst sınır(limit)ipoteği denir.Üst sınır ipoteğinde alacaklı bakı-
mından üst sınır teminatın kapsamı belirtilmektedir.Bununla rehin ala-
cağının tutarı değil ipotekli taşınmazın sorumlu olduğu üst miktar tespit 
edilmiş olur.10Uygulamada çoğunlukla cari hesap ya da kredi açma söz-
leşmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda teminat alacağı,takip 
giderleri ve faiz üst sınıra kadar teminat altındadır.11Yargıtay vermiş oldu-
ğu kararlarında belirttiğimiz hususu destekler nitelikte olduğu görülecek-
tir.Yargıtay’ın vermiş olduğu başka bir kararda da ipotekte belirtilen üst 
sınır aşılarak icra takibine girişilmesini kamu düzeni ile ilgili görmüş,İcra 
Mahkemelerinin resen gözetmesi gereken bir husus olduğunu ve süresiz 
şikayete tabi olduğunu belirtmiştir.12 

Takip talebi

İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibi yapan alacaklının takip 
talebinde şu hususlar yer almalıdır:

9 Pekcanitez s.45 12.HD 20.05.1999 5735/5791 (yayınlanmamıştır)
10 Pekcanitez /Atalay/Özkan/Özekes s.346 
11 Pekcanitez /Atalay/Özkan/Özekes s.346 19.HD 04.06.1999 2995/3917 (yayınlanmamıştır)
12 Pekcanitez /Atalay/Özkan/Özekes s.346 12.HD 01.11.1999 13412/12233 

(yayınlanmamıştır)
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- İ.İ.K m.58’de belirtilen kayıtlar,

-İpotek edilen taşınmaz bilgileri,

-İpotek edilen taşınmaızın 3.kişiye ait olması halinde bu kişinin de 
isim ve adresi, 

-İpotek akit tablosunun tapu dairesince verilmiş resmi bir örneği,

-İpotek cari hesap kredi açma sözleşmesi gibi bir sözleşmenin teminatı 
olarak verilmiş ise bu sözleşme,buna ilişkin belge ve makbuzların aslı 
veya örnekleri,

Alacaklının takip talebini icra dairesine sunması üzerine icra müdürü, 
takip talebinde kanunda belirtilen şartların yerine getirilip getirilmediği-
ni kontrol eder.Eksikliğin bulunmaması halinde ödeme emri düzenler.
İcra müdürlüğünün alacağın muaccel olup olmadığını değerlendirme yet-
kisinin olup olmadığı tartışmalı bir konudur.Nitekim öğretide Kuru icra 
müdürünün araştırma yetkisinin bulunmadığı görüşündedir.Yargıtay ise, 
icra müdürünün alacağın muaccel olup olmadığını araştırma yetkisi oldu-
ğu görüşündedir.13

Takip talebini kabul eden icra müdürlüğü,durumu ipotekli taşınmazın 
bulunduğu tapu dairesine İ.İ.K. m.150/c maddesi gereği bildirmek zorun-
dadır.Tapu müdürlükleri tapu kaydına keyfiyeti şerh eder.

İpotek kurulan taşınmaz kirada ise kiracıya alacaklının talebi üzerine 
İ.İ.K.m.150/b’ye göre ödeme emri gönderir ve bundan sonra muacceş hale 
gelen kiraların söz konusu icra dosyasına ödenmesi muhtırasını gönde-
rir.Kiracının söz konusu ödeme emrine riayet etmemesi halinde ise İ.İ.K 
m.356 hükmü kıyasen uygulanacaktır.Buna göre,icra dosyasına yapması 
gereken ödemelerini yapmayan kiracı ödemediği bedellerden dolayı şahsi 
sorumluluğu doğmaktadır.

İ.İ.K.m.148’e göre alacaklı,oluşturduğu takip talebi ile birlikte yetki-
li veya taşınmazın bulunduğu yer icra dairesine başvurabilecektir.Kanun 
burada öncelikle İ.İ.K.m.50 ‘de bulunan yetki kurallarına göre takip baş-
latılabileceğini belirtmiş ayrıca taşınmazın bulunduğu yer icra dairesini 
de yetkili kılmıştır.

Ödeme emri 

İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız icra takibinde ödeme emrin-
de bulunması gereken bilgiler şunlardır:

-Takip talebindeki bilgiler,

-Borcun ödeme süresinin otuz gün olduğu,

13 12.HD 25.06.1979 5248/5861 (yayınlanmamıştır)
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-Yedi gün içinde itiraz edilmez ve otuz gün içinde borç ödenmediği tak-
tirde taşınmazın satılabileceği ihtarı,

-İpotek hakkına itiraz edilemeyeceği kayıtları yer alır.

Ödeme emrine itiraz

Borçlunun ödeme emrini tebliğ aldıktan itibaren yedi gün içinde dilek-
çe ile veya sözlü olarak icra dairesine başvurarak yapacağı itirazın usu-
lü genel haciz yolundaki gibidir.Borçlunun yapmış olduğu itiraz takibi 
durdurur. Borçlu İ.İ.K ve TMK gereği ipoteğe ve borcun zamanaşımına 
uğradığı yolunda itirazda bulunamaz.İpoteğin tapuya tescilinden itibaren 
artık alacak için zamanaşımı süresi işlememektedir.TMK m.864’e göre 
borçlunun borcunun zamanaşımına uğradığı yönündeki itirazları dinleme 
konusu yapılmayacaktır.

Zamanaşımı

 Madde 864-Rehnin tapu kütüğüne tescil edilmesinden sonra ala-
cak için zamanaşımı işlemez.

İpotek iptali davası açılması halinde ise İ.İ.K.m.72’de düzenlenen men-
fi tespit davasına ilişkin hükümler kıyasen uygulanır.

 Alacaklı itiraz üzerine itirazın iptali davası ya da itirazın kaldı-
rılması yoluna başvurma hakkına haizdir.İtirazın iptali prosedürü genel 
haciz yolundaki gibidir.İtirazın kaldırılması prosedürü ise ipoteğin veriliş 
şekline göre değişiklik arz etmektedir.Buna göre;

 Ödeme emrine itiraz hakkında İ.İ.K m. 62 ile 72.maddeler ara-
sındaki hükümlere göre incelemeye tabi tutulur.Ancak ipotek bir cari he-
sap veya işleşeyecek kredi hesabı gibi bir sözleşmenin teminatı olarak 
verilmiş ise icra mahkemesi bunlarla ilgili belgeleri İ.İ.K m.68 maddedeki 
esaslara göre incelemeye tabi tutacaktır.Kanundaki hükümlerden anla-
şılacağı üzere sunulan belgeler üzerindeki imzanın inkarı halinde imza 
incelemesine tabi tutulacağı yargısına varılmalıdır.14

 B)REHNİN pARAYA ÇEvRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİp

a)Taşınır Rehninin paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takip

Alacak veya taşınır mal üzerindeki rehin hakkı bir ilamda veya ilam 
niteliğindeki bir belgede tespit edilmiş ise rehin alacaklısı rehnin paraya 
çevrilmesi yolu ile ilamsız icra takibi yapma hakkına sahiptir.

Rehin alacaklısının talebi üzerine icra müdürlüğü bu kez ödeme emri 
yerine borçluya,varsa rehinli malın maliki 3.kişiye icra emri gönderir.İcra 
emrinde,borçlu 7 gün içinde borcu ödemez veya icranın geri bırakılması 
kararı getirmez ise rehinli malın satılacağı ihtarını içerir.Satış talep etme 

14 Muşul s.694
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süresi borçlunun icra emrinini tebliğini izleyen günden başlayarak 6 ay-
dır.

Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip kanunda ayrın-
tılı şekilde düzenlenmemiş,bu konuda ilamlı takip hukuku hükümlerinin 
kıyasen uygulanacağı belirtilmiştir.

b)İpoteğin paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takip

Alacaklı iki durumda ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı icra ta-
kibine başvurabilir.Buna göre;

-Alacak veya ipotek hakkı veya her ikisinin bir ilam veya ilam niteli-
ğindeki belgede tespit edilmiş olması halinde ipotek alacaklısı ipoteğin 
paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip yapabilir.

Talep üzerine icra müdürlüğü borçlu veya varsa taşınmazın maliki 
3.kişiye icra emri gönderir.İcra emrine göre 7 gün içinde ödeme yapılmaz 
veya icranın geri bırakılmasına ilişkin karar getirilmediği takdirde taşın-
mazın satılacağı ihtarını içerir.

-İpotek akit tablosunun kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını ihtiva 
etmesi halinde bu takip yoluna başvurabilir.

Takip talebi

Takip talebindeki bilgiler ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız ta-
kipte olduğu gibidir.Bunlara ek olarak takip talebin ipotek akit tablosunu 
içeren Tapu Dairesinden alınmış resmi örneği eklenir.

İcra Emri

-Takip talebindeki kayıtlar

-Borcun 30 gün içinde ödenmesi gerektiği 

-30 gün içinde ödenmez ve icra mahkemesinden icranın geri bırakma 
kararı getirilmediği takdirde alacaklının taşınmazın satılmasını isteyebi-
leceği ihtarını içerir.

Borçlu borcun itfa veya ertelenmiş olduğunu iddia ederse ispatını yal-
nız İ.İ.K m.33 deki belgelerle ispat edebilir.Alacaklı adi belgelerdeki borç-
lunun imzasina karşı yapmış olduğu itiraz inceleme konusu yapılamaz.
İcra mahkemesinin vermiş olduğu icranın geri bırakılmasına ilişkin karar 
reddedildiği durumlarda kararı temyiz eden borçlu alacağın %15’i ora-
nında teminat yatırmadığı takdirde satış dahil hiçbir işlemin icrası dur-
mamaktadır.Borçlunun talebi redddedildiği takdirde teminat alacaklıya 
tazminat olarak ödenir.

Borçlu otuz gün içinde borcu ödemez icranın geri bırakılmasına ilişkin 
karar da getirmezse alacaklı bir yıl içinde taşınmazın satılmasını isteye-
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bilir.

3)MÜŞTEREK HÜKÜMLER

a)Satış İsteme Süresi

Alacaklı ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren altı ay içinde ta-
şınır rehninin satışınını,bir yıl içinde ipotekli taşınmazın satılıp paraya 
çevrilmesini isteyebilir.Alacaklı söz konusu süreler içersinde satış iste-
mez ise yapmış olduğu icra takibi düşer.

Satış isteme süreleri içersinde şatış talep edilmez ise takip düşmek-
te,iptal edilmektedir.Bu sebeple alacaklı altı ay ve bir yıllık satış süre-
leri içersinde satış talep etmeyen alacaklı artık başlatmış olduğu takip 
dosyasından devam edemez.Bu yönüyle genel haciz yolundan farklılık arz 
etmektedir.

Rehin veren 3.kişi ise,söz konusu satış isteme süresinin hesaplanma-
sında ödeme emrinin borçlu ile 3.kişiden hangisine daha geç tebliğ edil-
mişse o tarih esas alınmaktadır.

b)paraya çevirme usulü

Rehinli mallar,genel haciz yolundaki hükümlere göre hacizli mallar 
gibi icra dairesi tarafından satılmaktadır.Satış usulü İ.İ.K.m112-137 
maddeleri arasında düzenlenmiştir.

TMK m.873/3 e göre;birden fazla taşınmazın rehnedilmiş olması ha-
linde rehnin paraya çevrilmesi istemi aynı anda yapılmalıdır.Kanun hük-
müne uyulmaması halinde bu husus şikayet sebebi olup takibin iptalini 
gerektirir.İcra dairesi onlardan ancak gerektiği kadarını paraya çevirmek-
tedir.Kanun koyucu,konu ile ilgili ihtilafların doğmasını engellemek adına 
icra dairesine taktir yetkisi tanımış,hakkın kötüye kullanılmasını engelle-
meye çalışmıştır.

c)paraların paylaştırılması

Paraların paylaştırılması da genel haciz yolundaki gibidir.Taşınmaz 
üzerinde aynı derecede birden fazla rehin varsa ve malın satışından elde 
edilecek para rehinleri karşılamaya yetmez ise icra dairesi sıra ve pay cet-
veli düzenler.Rehinli malın satışından elde edilen meblağ düzenlenen sıra 
ve pay cetveline göre paylaştırılır.

4)REHİN AÇIĞI BELGESİ

a)Geçici rehin açığı belgesi

Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip devam ederken rehnin satışı 
sonucu elde edilecek paranın rehin alacaklısının alacağını karşılamayaca-
ğı anlaşılırsa,icra dairesi alacaklının talebi üzerine İ.İ.K.m150/f maddesi 
gereği açık kalan miktar için geçici rehin açığı belgesi verir.Alacaklı bu 



206 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 90 • Sayı: 2 • Yıl: 2016

belgeye dayanarak aynı takip dosyasında alacağın rehinle karşılanamaya-
cağı kısım için borçlunun diğer mallarının haczini isteyebilir.

Elinde geçici rehin açığı belgesi bulunan alacaklı rehin konusu mal 
satılıp açık kesin belli olmadıkça haczettirilen malın satışını talep edeme-
mektedir.Diğer alacaklıların malı sattırması halinde hisseye düşen pay 
alacaklıya ödenmez icra dairesince muhafaza olunur.Rehin alacaklısınn 
haczettirdiği mallar üzerinde rüçhan hakkı bulunmadığı için diğer alacak-
lılara karşı herhangi bir önceliği yoktur.

b)Kesin rehin açığı belgesi

Rehin;

1)Satış isteyen alacaklının alacağına derece itibariyle önceliği olan di-
ğer rehinli alacakların tutarından fazla bir bedelle alıcı çıkmadığı için sa-
tılamaz,

2)Satılıp da satış bedeli takip yapılmış olan alacağı karşılamıyorsa,

 İcra dairesi İ.İ.K.m.152 gereği rehin alacaklısına alacağın tamamı hak-
kında kesin rehin açığı belgesi verir.

Alacaklının icra dairesinden almış olduğu kesin rehin açığı belgesinin 
sağladıkları aşağıda belirtilmiştir.Buna göre; 

-Alacaklı rehin açığı belgesine dayanarak İ.İ.K. m.45’deki sınırlamaya 
tabi olmaksızın borçlu hakkında haciz veya iflas takibi yapabilir.

-Alacaklı 1 yıl içinde haciz veya iflas yolu ile takip yaparsa ödeme emri 
veya icra emri göndermesine gerek yoktur.

-Kesin rehin açığı belgesi İ.İ.K.m 68 anlamında borç ikrarını içeren 
senet niteliğindedir.
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ÇOCUğUn CİnSEL İSTİSMARI

Av. Hilâl KARACA1

GİRİŞ

Çocuk istismarı, yakın yüzyılda tanımlanmış olmasına karşın istisma-
rın varlığı insanlık tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. Son yıllarda ise, 
gerek ülkemizde2 gerekse tüm dünyada çocuk istismarı vakıalarındaki 
sayının artışı, konuya verilen önemin artmasına neden olmuştur. Öyle ki, 
Amerika’da her yıl yaklaşık olarak yüz bin çocukta cinsel istismar vakası-
nın saptandığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, dünyadaki veriler kar-
şısında ülkemizdeki resmi makamlardaki verilerin sayıca az olması, daha 
az istismar vakıalarının meydana geldiği çıkarımını yapmak ile birlikte, 
bir anlamda da cinsel istismarın tespitinde güçlük yaşandığı ve bu konu-
nun hala gizli tutulmaya çalışıldığı realitesini de akıllara getirmektedir. 

Türkiye’de istismar ile ilgili yapılan suç duyuruları ve kamuoyu araş-
tırmaları incelendiğinde; istismarcının tanıdık olmayan bir kişi olduğu 
durumda açığa çıkan durumun istismarcının aile içinden ya da tanıdık 
olduğu durumda gizlendiği gözlemlenmektedir. Dolayısı ile bu veriler, cin-
sel istismar konusunda elde edilen rakamların yeterince doğruyu yansıt-
madığını düşündürmektedir. Sayısal verilerin gerçeği yansıtmaması du-
rumun vahametini yeterince anlaşılamamasına doğrudan etki etmektedir. 

Çalışmanın birinci kısmında çocuk istismarı kavramı ve çocuk istis-
marının kısaca tarihçesi ile genel olarak çocuk istismarı türlerine; ikinci 
bölümünde ise, özel olarak çocuğun cinsel istismarına değinilmiştir. Cin-
sel istismarın sebepleri, teşhisi, cinsel istismara uğramış çocuğa ne şe-
kilde yaklaşılması gerektiği ve istismarın çocuk üzerinde yarattığı etkiler 
ile travma sonrası oluşan ruhsal sorunlarının Yargıtay kararları çerçeve-
sinde ele alındığı ikinci bölümde, sorunun ulusal ve uluslararası mevzuat 
dahilinde hukuki boyutu da ayrıca irdelenmiştir. 

A. ÇOCUK İSTİSMARI 

1. Çocuk İstismarının Tanımı ve Çocuk İstismarının Tarihçesi

Çocuk istismarı, çocuk üzerinde yaşamının ilerleyen yıllarını dahi et-
kileyecek uzun süreli etki yaratması, tedavi sürecinin kesin ve sağlıklı 

1 Avukat, İstanbul Barosu
2 Yazılı ve görsel basında yer alan haberler
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sonuç vermeyerek gelecek nesillere aktarılması nedeni ile yalnız aileleri 
değil; esasen toplumu ve sosyal kuruluşları da etkileyen hukuki, tıbbi ve 
psiko-sosyal bir sorundur.3 

Çocuk istismarının yazılı tarihin başlangıcından itibaren çeşitli kay-
naklarda yer alması nedeni ile geçmişinin çok eski dönemlere kadar da-
yandığı kabul edilmekle birlikte4, sürecin tanımlanması ve konunun öne-
minin idrak edilmesinin evveliyatı çok uzun değildir. Şöyle ki, fiziksel ve 
cinsel istismara ilk olarak 1860 yılında Tardieu Paris Tıp Akademisi’nde 
değinilmiş; 1962 yılında Kepme Silverman, Steele’nin yayınladığı “Örse-
lenmiş Çocuk Sendromu” adlı makale ile konuya verilen önem artmıştır.5 
Gelinen süreçte toplumun yeteri kadar bilinçli olmaması ve hadisenin giz-
li tutulmaya çalışılması sorunu güncel tutarak, konunun öneminin daha 
da artmasına neden olmaktadır.6

2. Çocuk İstismarı Türleri

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization-WHO) 1999 yılında 
yaptığı tanım ile çocuk istismarı ya da çocuğa karşı kötü muameleyi; so-
rumluluk, güven ve yetenekle ilgili genel durumunda çocuğun sağlığına, 
yaşamına, gelişimine ve değerine zarar verebilen, fiziksel ve/veya duygusal 
kötü davranış, cinsel istismar, ihmal ve her türlü ticari çıkar için çocuğun 
kullanılmasını içeren tüm saldırgan davranışlar olarak belirtmiştir.7 Bu 
tanımda amaç değil, sonuçlar önem taşımaktadır. Zira istismarcının ni-
yeti önem arz etmez, eylemin çocuk üzerindeki etkisi önem taşımaktadır.8 

İhmal, çocuğun beslenme, sağlık, barınma ve gözetim gibi yaşamsal 
faaliyetlerinin idame ettirilmesi için temel gereksinimlerinin çocuğa bak-
mak ile yükümlü kişi/kişiler ve hatta devlet tarafından karşılanmaması 
anlamına gelip; fiziksel, duygusal, eğitimsel ve tıbbi gibi farklı şekillerde 
görülebilir.9 

En sık görülen istismar türlerinden olan fiziksel istismar; genel ola-

3 Güven Bahar, Haluk A. Savaş ve Aynur Bahar, “Çocuk İstismarı ve İhmali: Bir Gözden 
Geçirme”, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, C. IV, S. 12, 2009, SS. 51-65, s. 52 

4 Hilâl Karaca, Velayetin Kapsamı ve Hükümleri, Ankara: Seçkin Yayınevi, 2015, s.149; 
Bülent Kara, Ümit Biçer ve Ayşe Sevim Gökalp, “Çocuk İstismarı”, Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Dergisi, C. XLVII, S. 2, 2004, SS. 140-151, s. 140

5  Betül Pelendecioğlu ve Sefa Bulut, “Çocuğa Yönelik Aile İçi Fiziksel İstismar”, Abant 
İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, C. IX, S. 1, 2009, SS. 50-62, s. 49-50 

6 Bahar, Savaş ve Bahar a.g.e., s. 52
7 Asude Bilgin, “Aile İçi Bedensel Cezaya İlişkin Bir Çalışma”, Ankara Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Fakültesi Dergisi, C.XXXI, S. 1, 2008, SS. 29-50, s.32
8 Bahar, Savaş ve Bahar a.g.e., s. 52
9 Kara, Biçer ve Gökalp, a.g.e., s.144
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rak çocuğun kaza dışı fiziksel açıdan başına meydana gelen herhangi bir 
olay şeklinde tanımlanmıştır. El ya da herhangi bir alet ile vurma, ısırma, 
kesme, yakma, zehirleme ve sıklık ile iki yaşındaki çocuklarda görülen 
sarsılmış (sallanmış) bebek sendromu10 şeklinde karşılaşılan fiziksel is-
tismar, esasen çocuğun kaza sonucu olmayan ve fiziken zarar gördüğü 
her davranıştır.11 

Duygusal istismar; sosyal ve duygusal baskıların bir araya gelmesi ne-
ticesinde çocuğun gereksinimi olan ilgi, sevgi ve bakımdan mahrum bıra-
kılarak çocuğun küçümsenmesi, aşağılanması veya tehdit edilmesi sonu-
cunu doğuran her tür söz ve davranıştır.12 

Çocuğun kazanç kapısı olarak görülmesi, çocuğun çalıştırılması sureti 
ile elde etmiş olduğu gelirinden faydalanılması, çocuğun okula gitmesine 
mani olunarak çalıştırılması ve sahip olunan ekonomik kaynakların veya 
paranın, çocuk üzerinde, tehdit veya yaptırım aracı olarak istikrarlı bir 
şekilde kullanılması, ekonomik yönden istismar başlığı altında değerlen-
dirilmektedir.13 

Cinsel istismar ise; ana baba dahil yetişkinler14 tarafından çocukların 
cinsel organı ile oynanması, ırzına geçilmesi, teşhir edilmesi ya da por-
nografi aracı olarak kullanması şeklinde görülmektedir.15 Keza, çocuğa 
fiziksel temas olmaksızın, çocuğun, cinsel amaçlı malzeme olarak kulla-
nılması da bu kapsamdadır.16 

10 Sarsılmış bebek sendromu, genellikle küçük bebeklerin aşırı kızgınlık içinde kolların-
dan tutulup sarsılmaları neticesinde çok güçlü olmayan boyun kaslarının zedelenerek 
başı sabit tutamama sonucunu meydana getirmesi ve neticesinde beyne giden damarla-
rın yırtılması ve beyinde kanama meydana gelmesidir. Oğuz Polat, Klinik Adli Tıp Adli 
Tıp Uygulamaları, Ankara: Seçkin Yayınevi, 2009, s.143

11 Kara, Biçer ve Gökalp a.g.e., s.142-143
12 Karaca, a.g.e., s. 151
13 Merve Akın, “Aile İçi Şiddet”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LXXI, 

S. 1, 2013, SS. 27-41, s.28

14 Kara, Biçer ve Gökalp 6 yaşındaki bir çocuğun 3 yaşındaki bir çocukla oral-genital 
ilişkide bulunması kanunen istismar olarak kabul edilmese bile bu kapsamda 
değerlendirilmesi gerektiği kanaatindedir. Kara, Biçer ve Gökalp a.g.e., s. 143 

15 Selma Baktır Çetiner, Velayet Hukuku, Ankara: Yetkin Yayınları, 2000, s. 100; Aşkın 
Yaşar Topuzoğlu, Çocuk İstismar ve İhmalinin Önlenmesi, Türk Hukukçu Kadınlar 
Derneği ve İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezinin 05/12/2001 Tarihinde Düzenle-
diği Panel, İstanbul: 2002, s.40; Mehmet Bülent Deniz, Aile Hukuku, İstanbul: T.C.Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayınları, 2012 s.48; İshak Aydemir ve Fayik Yurtku-
lu, “Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarla Mücadelede: Çocuk İzlem Merkezi Figting Sexual 
Abuse Againist Children: Child Fallow Up Center”, Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, C. I, 
S. 2, 2012, SS. 151-165 s. 153

16 Cevdet Yavuz, Türk Medeni Hukukunda Velayetin Kaldırılması, Ankara: Adil Yayınevi, 
2002, s. 103
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B. ÇOCUKLARDA CİNSEL İSTİSMAR

1. Genel Olarak

Çocuk istismarı, erişkinin seksüel sitimülasyonu için çocuğun kulla-
nılması olup; tecavüz, ensest, çocuk pornografi, teşhircilik, cinselliği kış-
kırtan konuşmalar, pornografik film seyrettirme, oral sekse kadar deği-
şen eylemler cinsel istismar spektrumu içinde yer almaktadır.17 

İstismarcılar, tanımadıkları bir bireyi cinsel açıdan baskı altına almak-
tan kendi öz çocukları18 üzerinde cinsel tatminde bulunmaya kadar geniş 
bir yelpazede karşımıza çıkabilir.19 Toplum nazarında cinsel istismarcı-
nın genellikle yabancı, sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan zayıf kişilikli 
yaşlı insanlar olduğu; ayrıca istismarın çoğunlukla ıssız yerlerde yapıla-
cağına ilişkin kanı mevcuttur. Oysa bu alanda yapılan araştırmalar gös-
termektedir ki, istismarcılar genellikle tanıdık20, 20-45 yaş arasında, evli 
ve çocuklu erkeklerdir. Üstelik makam-mevki sahibi olmak da istismarcı 
olmanın önüne geçen bir kimlik değildir. Nitekim İngiltere eski başbakanı 
Edward Heath hakkında çocuk suiistimali iddiaları ortaya atılmış ve aka-
binde soruşturma başlatılmıştır.21 Vakıa ise genellikle ev, okul ya da ev ile 
okul arasındaki bir bölgede22 gerçekleşmektedir.23 
17 Bahar, Savaş ve Bahar a.g.e., s. 58; Yaşar Tıraşçı ve Süleyman Gören, “Çocuk İstismarı 

ve İhmali”, Dicle Tıp Dergisi, C. XXXIV, S. 1, 2007, SS. 70-74, s. 71
18 YRG 5. C.D. 28/06/2011 T. 2011/3396 E. 2011/5014 K. “…Velayet hakkını kötüye kul-

lanmak suretiyle yaşı küçük oğluna karşı cinsel istismar suçunu işlediğinin anlaşıl-
masına göre…” (Çevrimiçi) http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris. htm Erişim Tarihi: 
04/08/2015

19 Oğuz Polat ve Cemal Alay, “Pedofili Nedir, Ne Değildir?”, Türkiye Biyoetik Derneği Yayı-
nı, No. XVIII, 2012, SS. 208-216, s. 208

20 Cinsel saldırılar çoğunlukla mağdurun tanıdığı biri tarafından uygulanmaktadır. Ba-
har, Savaş ve Bahar a.g.e., s. 52; Zeynep Belma Gölge, “Cinsel Travma Sonrası Oluşan 
Ruhsal Sorunlar”, Nöropsikiyatri Arşivi, C. XLII, S. 1-2-3-4, 2005, SS. 19-28 s. 21; Adli 
Tıp Kurumu Çorum Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nde 01.02.2006–30.06.2007 tarihlerin-
de düzenlenen 1.290 adli rapordan 11’inin (% 0,85) nedeni cinsel çocuk istismarıdır. 
Mağdurla yakınlığı bilinmeyen bir sanık dışında; ikisinin (% 18,18) akraba, sekizinin 
(% 72,72) de tanıdık olduğu belirlendi. Erdal Özer, Celal Bütün, Fatma Yücel Beyaztaş 
ve Aynur Engin, “Çorum Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne 2006-2007 Yıllarında Başvuran 
Cinsel İstismar Mağduru Çocuk Olgularının Değerlendirilmesi The Evaluatıon of The 
Chıldren Confronted With Sexual Abuse at Çorum Chaırmanshıp of The Councıl of 
Forensıc Medıcıne in The Period of 2006-2007”, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dergisi, C. XXIV, S. 2, 2007, SS. 51-55, s. 53 

21 (Çevrimiçi) http://www.hukukihaber.net/dunyadan/ingiltere-eski-basbakani-edward-
heath-e-cocuk-tacizi-sorusturmasi-h61981.html Erişim Tarihi: 04/08/2015

22 Aksi görüş Adli Tıp Kurumu Çorum Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nde 01.02.2006–
30.06.2007 tarihlerinde düzenlenen 1.290 adli rapordan 11’inin (% 0,85) nedeni cinsel 
çocuk istismarıdır. Bu çalışmada cinsel istismar olgularının olay mekanları açık arazi, 
işyeri, sanığın evi, araç içi, cezaevi olarak görüldü. Olay mekanındaki çeşitlilik cinsel 
saldırı olaylarının her yerde olabileceğini akla getirmektedir. Özer, Bütün, Beyaztaş ve 
Engin, a.g.e., s. 54

23 S. Sunay Yıldırım Doğru, “Zihinsel Engelli Çocuklarda Cinsel İstismar”, Abant İzzet 
Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. VI, S. 2, (T.Y), SS. 80-91, s. 87 
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Bu noktada pedofiliden bahsetmenin yerinde olacağı kanaatindeyiz. 
Pedofil; DSM IV TR tanı ölçütlerine göre, ergenlik öncesi dönemde ve ge-
nellikle 13 yaşından küçük çocuklara karşı cinsel fanteziler kuran ve bu 
hissiyatı en az 6 ay gibi uzun bir süre boyunca sürdüren kişi olarak tanım-
lanmaktadır.24 Pedofiller, çocuklara karşı hissettikleri cinsel hazzın ve bu 
haz doğrultusunda yaptıklarının yanlış olmadığı kanaatindedirler. Üstelik 
kendi davranışlarını durdurulamaz hareketler olarak gördüklerinden as-
lında çocuğun değil, kendilerinin kurban olduklarını düşünüp suçluluk 
duymaz ve “çocuk cinsel yönden beni provoke etti” gibi muhakeme içeri-
sine girerler. Çoğu pedofil, çocuklara karşı cinsel düşüncelerinin bir anlık 
heves ile değil, ergenlikten itibaren var olduğunu kabul etmektedir. Oysa 
diğer istismarcılarda bu istek, ani kararlar sonrasında ortaya çıkmakta-
dır. Keza ensestte25 olduğu gibi çocuk istismarcıları genellikle kolay elde 
edebilecekleri çocukları tercih ederken; pedofiller seçicidir, kurbanlarını 
ihmal edilen ve sevgiye muhtaç çocuklar arasından seçerler.26 

Pedofili için psikoterapi yeterli olmamakla birlikte, başkaca etkin bir 
tedavi yöntemi de bulunmamaktadır. Toplum içinde yargılanmak ya da 
kınanmak da pedofiliye olumsuz manada sirayet etmeyeceğinden pedofi-
lin ölünceye kadar baskı altında tutulması gerekmektedir. Zira pedofilin 
hüküm giydikten sonra da ders çıkarmayarak tekrar aynı davranışları 
sergilemesi ihtimali kuvvetle muhtemeldir.27 Bu nedenle kanımızca pe-
dofil, diğer çocuk istismarcılarından ayırt edilmeli, pedofillere yönelik il-
gili kurum ve kuruluşlar nezdinde ekstra iyileştirici ve kimyasal kastras-
yon vs. işlevleri içeren ilaçlarla cinsel dürtülerin düşürülmesi gibi çözüm 
odaklı önlemlerin alınması gerekmektedir. 

2. Cinsel İstismarın Sebepleri

Ebeveyn ile çocuğun bağının kopukluk olduğu, boşanma, alkol ya da 
madde kullanımının olduğu28 bir aile yapısı, işsizlik, ekonomik sorunlar 
gibi ilişkisel risk faktörlerinin; uyuşturucu ticareti, işsizlik gibi çevresel 
risk faktörlerinin; çocuğu koruyan yasaların yetersizliği, çocuğa verilen 
değerin düşük olması gibi toplumsal risk faktörlerinin cinsel istismarın 

24 Polat’a göre bu tanım, çocuklara karşı duyduğu cinsel hazzını çocuk pornosu üzerinden 
gideren pedofil grubunu kapsamadığı için DSM V’te çocuk pornosu da tanıma dahil 
edilmesi gerekmektedir. Polat ve Alay, a.g.e., s. 208

25 Ensest(fücur) aile bireylerinden herhangi birinin çocuğa kendi vücudunu ve cinsel 
organını gösterme çocuğu soyunmaya zorlama ve onu çıplak izleme ona dokunma isteği 
genital organına uyarıcı müdahalede bulunma ya da cinsel ilişkiye girmesi olayıdır. 
Yıldırım-Doğru, a.g.e., s. 82

26 Polat ve Alay, a.g.e., s. 209-211
27 Polat ve Alay, a.g.e., s. 210
28 Tıraşçı ve Gören, a.g.e., s. 71
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nedenlerini oluşturduğu kabul edilmekle birlikte29 tüm sosyo-ekonomik 
ve sosyo-kültürel gruptan çocukların cinsel istismara uğrama potansiyel-
leri söz konusudur.30 

İstismar, tüm çocuklara yönelik olmakla birlikte çocuğun engelli ve 
özellikle zihinsel engelli olması halinde31 daha sıklıkla cinsel istismara 
maruz kaldığı gerçektir. Bu şekilde zihinsel engelli bireylerin istismarcı 
tarafından kolaylık ile etkisiz hale getirilmesi, istismarcıların kurban ola-
rak bu çocukları seçmelerine neden olmakta ve bu çocukları yüksek risk 
kategorisine sokmaktadır.32 Keza evlilik dışı doğan çocuklar, bazı toplum-
larda kız çocuklar ve istenmeyen gebelik sonrası doğmuş çocuklar ayrıca 
istismara aday çocuklardır.33 

Kanımızca çocuk istismarının özellikle aile içinde olduğu durumlar-
da gizli kalması ve istismarcıların bir şekilde deşifre olmayacağına dair 
inancı çocuk istismarının olmasına doğrudan etki etmektedir. Bu nedenle 
özellikle çocuklara yönelik programlar yapılarak çocukların olası istis-
mar durumlarını tanımaları, tepkilerini göstermeleri ve böyle bir durum-
da güvendikleri bir erişkine olayı anlatabilmeleri büyük önem arz eder.34 
Aynı şekilde eğitim programları ile ailelerin ve bir anlamda toplumun da 
bilinçlenmesi sağlanarak bu tür vakıaların önüne geçilmesi hedeflenme-
lidir. 

3. Cinsel İstismarın Teşhisi

Cinsel tacize uğramak çocuğun dünyasında büyük bir yıkım yarataca-
ğından çocuklar genelde cinsel tacize uğradıklarını az ya da çok davra-
nışları ile belli ederler; ancak çocukların önemli bir kesimi çevresinde-
kilerin kendisine inanamayacağını, alay edileceğini ve toplum tarafından 
kabul görmeyeceğini ya da bu olay nedeni ile kendisinin cezalandırılacağı-

29 Aydemir ve Yurtkulu, a.g.e., s. 154; Bahar, Savaş ve Bahar a.g.e., s. 53 
30 Karaca, a.g.e., s.158
31 YRG CGK. 25/12/2012 T. 2012/14-1291 E. 2012/1865 K. “…Öz babasının cinsel 

istismarına maruz kalması nedeniyle Adli Tıp 6. İhtisas Kurulundan alınan raporda, orta 
derecede zeka geriliği bulunduğu ve ruh sağlığının TCK’nın 103/6. maddesi anlamında 
bozulmadığı tespit edilen mağdurenin,…” YRG. 14. CD. 10/07/2012 T. 2012/8690 
E. 2012/7972 K. “…Kendisinde hafif orta derece sınırında zeka geriliği sebebiyle 
fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayacak durumda bulunan 16 yaşındaki 
mağdureyi vakıf adına yardım toplamaya götüreceği bahanesiyle annesinin yanından 
alıp diğer diğer sanıkla birlikte fuhuş yapmasını sağladıkları dosya kapsamından 
anlaşıldığından, sanıkların eylemlerinin zincirleme biçimde çocuğun nitelikli cinsel 
istismarı suçuna iştirak olduğu halde…” (Çevrimiçi) http://www.kazanci.com/kho2/ibb/
giris. htm Erişim Tarihi: 04/08/2015

32 Yıldırım-Doğru, a.g.e., s. 81
33 Bahar, Savaş ve Bahar a.g.e., s. 55
34 Tıraşçı ve Gören, a.g.e., s. 72
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nı düşündüğünden bunu açıklamaktan çekinirler. Ayrıca bu durumunun 
çocuk tarafından nasıl anlatılacağının bilinmemesi ya da istismarcının 
tehditlerinden korkulması da bu durumun dile getirilmemesine neden 
olmaktadır.35 

Çocuk, her ne kadar bu durumu saklamaya çalışsa da, bu trajik vazi-
yetin tespiti gerek çocuk için gerekse toplum için elzemdir. Bunun için de 
çocuğun vücudunda genital bölgede ağrı, idrar ya da dışksısını tutamama 
gibi aniden meydana gelen değişikliklere dikkat edilmelidir. Keza cinsel 
istismara uğrayan çocuklarda kaygı bozuklukları, intihara meyilli olma 
ve intihar girişimi,36 korku, depresyon, kızgınlık, post-travmatik stres bo-
zukluğu gibi davranışlar görülmektedir. Bununla birlikte, mağdur olan 
çocuklarda mastürbasyon, cinsel ilişki taklidi, anus veya vajinaya cisim 
sokmak, insanlara sürtünmek ve sürekli genital organları ile oynamak 
gibi uygunsuz cinsel davranışlarda bulunulduğu görüldüğünden37 benzer 
duygusal ve davranışsal reaksiyonlar gözlemlendiğinde cinsel istismara 
uğranmış olması şüphesi uyandırmalıdır. Zihinsel engelli çocuklarda ise, 
bu davranışların yanında uyku problemleri, ani iştah kaybı, nedensiz 
uzun süreli ağlamalar, öfke nöbetleri, içe kapanıklık gibi davranışlar da 
gözlemlenebilir.38 Çocuğun adolesan yapılarda cinsel yolla geçen hastalık 
veya gebelik veyahut çocuğun kendi yaşına uygun olmayan cinsel davra-
nışlar içerisinde bulunması hallerinde cinsel istismar akıllara getirilme-
lidir.39 

4. Cinsel İstismara Uğramış Çocuğa Yaklaşım

Çocuğa cinsel istismar tespiti konulmasından sonraki süreçte yakla-
şım da en az cinsel istismarın tespiti kadar önem arz etmektedir. Ço-
cuğun hastaneye getirilmesi, resmi yazı için adli tıpa yönlendirilmesi ve 
muayenesi, soruşturma sürecinde ifadesinin alınması gibi süreçler ile ço-
cuk, aynı acıları tekrar tekrar yaşayacağı için ikinci kez yara alacaktır. Bu 
nedenle her aşamada çocuğun pedagog denetiminde tutularak çocuğun 
ruh sağlığının mümkün mertebe en az seviyede etkilenmesini sağlayacak 
tedbirler alınması gerekmektedir.40 

Çocuk istismarı ve ihmalinin tespit, tedavi ve rehabilitasyonunda mul-
tidisipliner yaklaşım ve istismar olgularının değerlendirilmesinde hukuk, 

35 Yıldırım-Doğru, a.g.e., s. 84
36 Tıraşçı ve Gören, a.g.e., s. 72
37 Aydemir ve Yurtkulu, a.g.e., s.154
38 Yıldırım-Doğru, a.g.e., s. 84
39 Kara, Biçer ve Gökalp, a.g.e., s. 143
40 Karaca, a.g.e., s. 159
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tıp ve sosyal hizmetler alanlarının işbirliği içinde çalışması esastır.41 Bu-
nunla birlikte cinsel istismara maruz kalan çocuğun kafasında türlü türlü 
sorular yer aldığından cinsel istismarın varlığından haberdar olunduğu 
andan itibaren çocuğun sevildiğini, her zaman destek olunacağının çocu-
ğa yansıtılması ve çocuğun da içtenlikle bunu benimsemesi gerekmekte-
dir. Cinsel istismara uğrayan çocuğa konuşması için baskı yapılmamalı, 
kendisi konuşmak istediği zaman da rahat bir konuşma ortamı hazırlan-
malıdır. Çocuk ile iletişim sırasında uygun bir dil ve teknik geliştirilmeli, 
istismar sonrası içe dönük davranışlar sergileyen çocuğun duygularını ifa-
de etmelerine yardımcı olacak etkinlik ortamları oluşturulmalıdır.42 

Bu noktada çocuk izlem merkezlerinin cinsel istismara maruz kalan 
çocuklar ile sağlıklı iletişim kurulmasındaki öneminden bahsetmenin ye-
rinde olacağı kanısındayız. Zira genellikle eğitim hastaneleri ve üniversi-
teler bünyesinde kurulan ve çocuğun sağlığı ve güvenliği için avukat, adli 
tıp uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, ve hemşire gibi farklı meslek 
gruplarını uhdesinde barındıran çocuk izlem merkezlerinde cinsel istis-
mar şüphesi olan çocuğun uygun ortamda beyanı alınır ve bunun ardın-
dan adli ve tıbbi muayenenin sosyal hizmet desteği ve aile danışmanlığı 
verilerek adli mercilere gereken raporlar hazırlanır.43 

Çocuğa cinsel istismarda bulunan kişi, şayet kendi annesi ya da babası 
ise çocuğa yaklaşım çok daha fazla önem arz etmektedir. Zira çocuk, bu 
halde ebeveyni olarak hayatında en çok güvendiği kişi/kişilerin bilinçli 
ya da bilinçsiz bir şekilde ve fakat istismar boyutunda eylemine maruz 
kalmıştır. Dolayısı ile bu çocuklar için ayrıca ve acil olarak ilgi, destek ve 
hatta psikiyatrik tedavi44 gereklidir.

5. İstismarın Çocuk Üzerinde Yarattığı Etkiler ve Travma Sonrası 
Oluşan Ruhsal Sorunlar

Cinsel saldırı kişinin iç huzuru ile çevre arasındaki dengeyi bozan trav-
matik bir olaydır. Travmaya maruz kalan kişinin çocuk olduğu da ayrıca 
göz önünde bulundurulduğunda savunma mekanizmalarını bozup felce 

41 Bahar, Savaş ve Bahar a.g.e., s. 61
42 Yıldırım-Doğru, a.g.e., s. 86; Özer, Bütün, Beyaztaş ve Engin, a.g.e., s. 52
43 Aydemir ve Yurtkulu, a.g.e., s.155-156
44 Haziran 2005 ile 31 Aralık 2008 tarihleri arasında Eskişehir ağır ceza mahkemesine 

yansıyan 270 cinsel suç davasında toplam mağdur sayısı 270 sanık sayısı 281dir. 
Mağdurların en küçüğü 4 en büyüğü 69 yaşındadır. Olguların 114 ünün 15 yaş ve 
altında olduğu 59 unun 15/18 yaş arasında olduğu belirlenmiş olmasına karşın sadece 
52 olgunun çocuk psikiyatristi tarafından muayene edildiği dikkati çekmiştir. Kenan 
Karbeyaz, Tarık Gündüz, Yasemin Balcı, ve Harun Akkaya, “Cinsel Suç Mağdurlarının 
Ruh Sağlığı Hakkında Düzenlenen Adli Psikiyatrik Raporlar ve Bilirkişilik Kurumları 
Arası Uzlaşma Sorunu”, Türk Psikiyatri Dergisi, C. XXIII, S. 4, 2012, SS. 255-263, s.3 
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uğratan psikolojik reaksiyonlar göstereceği muhakkaktır.45 Bununla bir-
likte travma sonrası ortaya çıkan tepkiler tek tip değildir. Cinsel saldırıya 
uğrayanlarda depresyon, akut stres bozuklukları, travma sonrası stres 
bozuklukları ve cinsel fonksiyon bozuklukları gibi farklı şekillerde ortaya 
çıkması mümkündür.46 Psikiyatrik hastalar ile yapılan bir çalışmada da 
hastaların %57’sinin geçmişlerinde cinsel ve fiziksel istismara maruz kal-
dıkları belirlenmiştir.47

Cinsel istismar ayrıca çocukta homoseksüellik, lezbiyenlik gibi isten-
meyen cinsel tercihler de ortaya çıkarabilmektedir. Keza, cinsel tacize uğ-
rayan çocuklarda güvensizlik, öğrenme güçlüğü, geceleri korkudan altını 
ıslatma, agresif davranışlar ya da içe kapanıklık da görülebilir. Ancak 
bazı durumlarda ise, özellikle zihinsel engelli olunduğu durumda, çocuk 
haz alabilir ve bu hazzı tekrar yaşamak isteyebilir.48 Çocuk, şayet cinsel-
likten zevk almışsa da, genelde kendisine ceza olarak vücuduna zarar ver-
meye çalışır. Travmatize olmuş bazı kişiler ise, yaşadıkları travmayı farklı 
şekillerde yeniden yaratmaya devam ederler. Savaşa katılanların paralı 
asker olmaları ya da ensest mağdurlarının fahişe olmaları gibi mağdurlar, 
geçmişte yaşadıkları travmayı çeşitli şekillerde yeniden ifade edebilirler.49 
Cinsel saldırı neticesinde AIDS, cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklar, ha-

45 Anne Burgess ve Linda Holmstrom 1974 yılında cinsel saldırı sonrası görülen psikolojik 
reaksiyonları Tecavüz Travma Sendromu olarak tanımlamıştır. Bu tanımda mağdurlar-
da korkutucu flashback (olayın yeniden gözünde canlanması) ve kabusların savaş son-
rası travmalardakini andıracak şekilde görülmesi dikkat çekicidir. 1900-1970 yılları 
arasında travmaya bağlı bozuklukların savaş yaşamış kişilerde ve askerlerde olduğu 
sanılırken, 1970- 1980’li yıllarda sivil örgütler özellikle feminist hareketler ile aile içi 
şiddet ve cinsel saldırıların ortaya çıkartılması ile cinsel saldırı, dayak ve savaş deneyi-
minin aynı sendroma yol açtığı fark edilmiştir. Cinsel saldırıya uğramış mağdurlar ile 
görüşüldükçe mağdurlar saldırı sonrası yaşanan problemler olarak uykusuzluk, bunal-
tı, irkilme tepkileri, kabuslar ve disosiyatif belirtiler ortaya koymuşlar ve bu belirtiler 
savaş sonrası askerlerde görülen TSSB belirtilerine çok benzemekteydi ve bu yıllarda 
yapılan çalışmalar sonucu, cinsel saldırı, dayak ve savaş deneyiminin aynı sendroma 
yol açtığı fark edilmiştir. Gölge, a.g.e., s. 19-20 

46 Karbeyaz, Gündüz, Balcı ve Akkaya, a.g.e., s. 2; Kişinin gerçek bir ölüm ya da ölüm 
tehdidi, ciddi yaralanma veya kendisinin ya da başkalarının fizik bütünlüğüne bir tehdit 
olayı ile karşı karşıya kalması ya da tanıklık etmesi sonucunda akut stres bozukluğu 
ya da travma sonrası stres bozukluğu oluşur. Akut stres bozukluğunda, dissosiyatif 
semptomlar, belirgin anksiyete ya da artmış uyarılmışlık semptomları, travmayı 
anımsatan uyaranlardan kaçınma, travmayı istem dışı sık sık anımsama, rüyalarda 
görme ya da travma yeniden oluyormuş duygusuna kapılma gibi süreci tekrarlama 
gibi belirtiler görülürken; travma sonrası stres bozukluğundan söz edebilmek için bu 
belirtilerle birlikte olayları hatırlatan duygu, düşünce ve ortamlardan uzak durma, 
etkinliklere ilgi kaybı gibi kaçınma davranışlarının; uyku bozukluğu, öfke patlamaları, 
tedirginlik gibi aşırı uyarılmışlık belirtilerinin görülmesi ve bu belirtilerin en az bir ay 
sürmesi gereklidir. Gölge, a.g.e., s. 22

47 Gölge, a.g.e., s. 21 
48 Yıldırım-Doğru, a.g.e., s. 85
49 Gölge, a.g.e., s. 24-26
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milelik gibi olası durumlar söz konusu olmakla birlikte çocukta, yeniden 
bir saldırı olma ihtimali karşısında yalnız kalamama, özellikle yalnızken 
banyo yapamama, toplu taşıma araçlarında bulunmaktan kaçınma gibi 
endişeler de sıklıkla gözlemlenmektedir.50 

Cinsel istismara uğrayan çocuklarda gerek olayın gerekse çocuğun 
kendi karakteristik özellikleri nedeni ile olayın yaratacağı sarsıntının bo-
yutu ve etkisi de farklılık arz edebilir. Bu manada her olayın ayrıca ve özel 
olarak ele alınması gerekmektedir. 

6. Cinsel İstismarın Hukuki Boyutu

a. Uluslararası Düzenlemeler

aa. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

Çocuk haklarına dair en kapsamlı insan hakları bildirisi 1990 yılında 
yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (BM-
ÇHS)’dir.51 

Ayrım gözetmeme, yaşama ve gelişme, çocuğun üstün yararı ve ço-
cuğun katılma hakkının var olduğunu temel alan BMÇHS’nin başlangıç 
hükümlerinde, çocuğun özel ilgiye ve yardıma ihtiyacı olduğu, sevgi ile 
yetiştirilmesinin en temel hakkı olduğu vurgulanıştır. Sözleşmenin 19. 
maddesi ile taraf devletlere şiddet veya suiistimale, ihmal ya da ihmal-
kar muameleye, ırza geçme dahil her türlü istismar ve kötü muamele-
ye karşı korunması için; yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri 
alma yükümlülüğü atfedilmiştir. Sözleşmenin 34. ve 35. maddelerinde ise 
özel olarak çocukların cinsel istismara karşı korunmasını içeren düzen-
lemeler yer almaktadır. Şöyle ki, 34. maddede taraf devletlerin, çocuğu, 
her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suiistimale karşı koruma güvencesi 
verdiği ve bu amaçla çocuğun yasadışı bir cinsel faaliyete girişmek üzere 
kandırılması veya zorlanmasını; çocukların, fuhuş, ya da diğer yasadışı 
cinsel faaliyette bulundurularak sömürülmesini; çocukların pornografik 
nitelikli gösterilerde ve malzemede kullanılarak sömürülmesini önlemek 
amacı ile ulusal düzeyde ve ikili ile çok taraflı ilişkilerde gerekli her türlü 
önlemi alacağı hüküm altına alınmıştır. Yine sözleşmenin 35. maddesinde 
de taraf devletlerin, her ne nedenle ve hangi biçimde olursa olsun, çocuk-
ların kaçırılmaları, satılmaları veya fuhuşa konu olmalarını önlemek için 

50 Gölge, a.g.e., s. 22
51 BMÇHS’ye taraf devlet konumuna gelmiş ve dolayısı ile Anayasamızın 90. maddesi 

gereğince usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmünde 
olduğundan, sözleşme de, iç hukuk kuralımız haline gelmiştir. İlknur Serdar, “Kişisel 
İlişki Kurma Hakkı”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. IX, Özel Sayı, 
2007, SS. 739-781, s.746
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ulusal düzeyde ve ikili ve çok yanlı ilişkilerde gereken her türlü önlemleri 
alacağı belirtilmiştir.52 

bb. Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fa-
hişeliği ve Çocuk pornografisi ile İlgili İhtiyari protokol

Türkiye tarafından 4755 sayılı Kanun ile 09.05.2002 tarihinde onay-
lanan ve özellikle çocuklara yönelik cinsel istismarın önlenmesi konu-
sunda büyük önem arz eden protokol, çocuk satışı, çocuk fahişeliği ve 
çocuk pornografisinden çocukların korunmasını güvence altına almak 
için almaları gereken önlemleri artırmalarının uygun olacağı düşünülüp; 
çocuk satışı, çocuk fahişeliği ve çocuk pornografisi amacı ile giderek artan 
uluslararası çocuk ticaretinden ciddi endişe duyularak kaleme alınmıştır. 
Protokole taraf olan devletler, kız çocukları dahil olmak üzere, özellikle 
duyarlılık taşıyan birtakım grupların cinsel istismara maruz kalma husu-
sunda daha büyük bir risk altında olduklarını ve kız çocuklarının cinsel 
açıdan istismar edilenler arasında orantısız ölçüde temsil edildiklerini de 
kabul etmektedirler. Keza protokolün 3. maddesine göre her taraf, devlet 
hangi yol ile olursa olsun, çocuğun, cinsel istismarı, organlarının kâr sağ-
lama amacı ile nakli, zorla çalıştırılması amaçları ile teklifi, teslimi ya da 
kabulünü kendi suç veya ceza yasalarının tam anlamı ile kapsamı içine 
girdiğini garanti etmiş olup, devamındaki maddeler ile cinsel istismarın 
önlenmesine yönelik düzenlemelerin ne şekilde olacağı da ayrıca düzenle-
me altına alınmıştır.53 

cc. Avrupa Konseyi Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Söz-
leşmenin Uygulanmasına Dair Avrupa Sözleşmesi

Çocukların adli merci önündeki kendilerini ilgilendiren davalarda usu-
le dair haklar tanınması ve bu hakların kullanılmasının kolaylaştırılması 
sureti ile bilgilendirilmeleri ve bu davalara katılmalarına izin verilmesinin 
kolaylaştırılması amacı ile tanzim edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme-
nin Uygulanmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’nde ayrıca çocuk haklarının 
geliştirilmesinde usule ilişkin tedbirlere de yer verilmiştir.54 

dd. Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı 
Korunması Sözleşmesi

 10.09.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Avrupa Konseyi Ço-
cukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi’nin 

52 (Çevrimiçi) http://www.unicef.org/turkey/crc/_cr23c.html Erişim Tarihi: 04/08/2015
53 (Çevrimiçi) https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4755.html Erişim Tarihi 04/08/2015
54 (Çevrimiçi) http://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/539a9--Cocuk-Haklarinin-

Kullanilmasina-Iliskin-Avrupa-Sozlesmesi.pdf Erişim Tarihi 04/08/2015
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düzenleme altına alınmasının temel gerekçesi, çocukların pornografi ve 
fuhuş başta olmak üzere cinsel sömürüsü ve istismarının çocukların sağ-
lık ve psiko-sosyal gelişimi açısından yıkıcı olduğu göz önünde bulundu-
rulması ile özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinin çocuklar ve failler 
bakımından artan kullanımının endişe verici oranlara ulaşmasıdır. Söz-
leşme ile cinsel sömürü ve istismarın engellenmesi ve bunlarla mücadele 
edilmesi; cinsel sömürü ve istismara maruz çocuk mağdurların hakları-
nın korunması, çocukların cinsel sömürü ve istismarına karşı ulusal ve 
uluslararası işbirliği geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Sözleşmenin genel 
yaklaşımı ise, önceliğin önlemeye verilmesi ve fakat önlemenin mümkün 
olmadığı durumlarda yeterli toplum bilinci sağlanmak sureti ile mağduri-
yetin tekrar yaşanmasına mani olmaya yöneliktir.55

Sözleşme ile çocukların cinsel sömürü ve istismarının her türünü en-
gellenmesi ve çocukları korumak için gereken yasal ve diğer tedbirlerin 
alınması (md 4); çocuklarla ilişki içinde çalışan kişilerin işe alımı, eğitimi 
ve bilinçlendirilmesinin sağlanması (md 5); çocukların ilk ve orta öğre-
timde gelişen kapasitelerine uygun olarak, cinsel sömürü ve istismar risk-
lerine ve kendilerini koruma yollarına ilişkin bilgi edinmelerini sağlamak 
için gereken yasal ve diğer tedbirlerin alınması (md 6) ve çocukların cinsel 
sömürü ve istismarı olgusu karşısında alınabilecek koruyucu tedbirler 
konusunda bilgi sağlayan kamuya yönelik bilinçlendirme kampanyaların 
geliştirilmesi (md 8) hüküm altına alınmıştır.56 

Keza mağdurların kısa veya uzun süreçte, fiziksel ve psiko-sosyal iyi-
leşmelerine yardım etmek için gereken yasal ve diğer tedbirlerinin alın-
ması gerekliliğine de sözleşme hükümleri çerçevesinde değinilmiş olup 
(md 14); cinsel istismara (md 18), çocuk fuhuşuna (md 19) ve çocuk 
pornografisine (md 20) yönelik olarak da ayrıca ve açıkça düzenlemelere 
yer verilmiştir.57 

b. Ulusal Düzenlemeler

Türk hukuk sisteminde çocukların istismar edilmeleri halinde korun-
malarına yönelik düzenlemeler mevcut olmakla birlikte, bu düzenlemeler 
tek bir başlık altında toplanmamıştır. Çeşitli kanun, yönetmelik ve tüzük-
lerde çocukların ihmal ve istismarını önlemeye ve aile içinde korunması-
na yönelik hükümler yer almaktadır.58 

55 (Çevrimiçi) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/09/20110910-4-1.pdf Erişim 
Tarihi 04/08/2015

56 (Çevrimiçi) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/09/20110910-4-1.pdf Erişim 
Tarihi 04/08/2015

57 (Çevrimiçi) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/09/20110910-4-1.pdf Erişim 
Tarihi 04/08/2015

58 Bahar, Savaş ve Bahar a.g.e., s. 61-62
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Temel hak ve özgürlüklerin güvencesi olan T.C. Anayasası’nın 10. ve 
61. maddelerinde çocuk haklarına dair düzenlemeler olup, 41. maddede 
devletin, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirle-
ri alacağı ayrıca vurgulanmıştır. 

 08/12/2001 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4721 sayılı Türk Me-
deni Kanunu (TMK)’nda konu ile ilgili düzenlemelere yer verilerek, çocu-
ğun bedensel ve zihinsel gelişiminin tehlikede olması halinde TMK md 
347’de çocuğun ana babasından alınarak başka bir aile yanına ya da ku-
ruma yerleştirilmesi koruma tedbiri olarak öngörülmüştür. TMK’da ço-
cuğun menfaatinin korunması bakımından ölçülülük ve talilik ilkelerine 
göre öngörülen bir diğer tedbir ise, velayetin kaldırılmasıdır. Çocuğa yö-
nelik cinsel istismarda bulunan kişinin çocuğun ebeveyni olması ya da 
ebeveynin çocuğa yönelik istismara göz yumması59 hallerinde şayet diğer 
koruma önlemleri başarısız olur ya da durumun mahiyetine göre başarı-
sız olacağı baştan aşikar ise, TMK md 348 hükümleri çerçevesinde vela-
yetin kaldırılması önleminin alınması söz konusudur. Şöyle ki, velayetin 
kaldırılmasını gerektiren sebeplerin varlığı halinde kural, çocukların ana 
babanın yanından alınması olup bu durumda velinin çocuklarının bakı-
mı ve eğitimi için kendisine bırakılmasını isteme hakkı bulunmamakta-
dır. Bununla birlikte, ana babanın velayetin kaldırılmasında kusurunun 
bulunmadığı halde ise, hakimin takdir yetkisini kullanarak çocuğa vasi 
atanmasını ve çocuğun ana babası yanında kalmasına karar verme hakkı 
bulunmaktadır. Ancak her halükarda velayetin kaldırılması kararı, veli-
nin çocuğu ile bir daha irtibat sağlayamayacağı anlamına gelmemektedir. 
Zira velayetin kaldırılması kararına rağmen kanun, ana babaya çocuk ile 
kişisel ilişki kurma hakkı vermektedir.60 Tüm bunlarla birlikte ana ya 
da babanın çocuğa bizzat cinsel istismar içeren davranışlarda bulunması 
durumunda veyahut bu tür davranışların meydana gelmesine engel olma-
yarak bir çeşit olayların oluşumuna destek sağlanması hallerinde kuşku-
suz bu ebeveyn ile çocuk arasında kişisel ilişki kurulması veya çocuğun 
bakım ve eğitimi için ana babasına bırakılması kararı çocuğun yararına 
aykırılık teşkil edecektir.

Ana babanın çocuğun bakım, yetiştirilme ve eğitim giderlerini karşı-
lama yükümlülüğü soybağından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle velaye-

59 YRG 2. HD. 03/03/2003 T. 2003/1468 E. 2003/2770 K. “…Kadının, evlilik dışı ilişki 
yaşadığı erkeğin kızına gösterdiği fena ve uygunsuz davranışlarına cinsel istismarına 
karşı çıkmaması velayetin nez’i sebebidir. Küçüğün gerçek babası velayeti ifa 
edemeyecek durumda olduğundan, küçüğe vasi atanmak suretiyle velayetin anneden 
kaldırılması gerekir…” (Çevrimiçi) http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris. htm Erişim 
Tarihi: 04/08/2015

60 Ayrıntılı bilgi için bakınız Karaca,a.g.e.,. s. 169; Gülçin Elçin Grassinger, Türk 
Medeni Kanununda Yer Alan Velayet Hükümleri Kapsamında Küçüğün Kişi Varlığının 
Korunması İçin Alınacak Tedbirler, İstanbul: On İki Levha, 2009, s. 194
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tin kaldırılsa dahi çocuğun bakımı, yetiştirilmesi ve eğitim giderlerinin 
karşılanması gibi temel ihtiyaçları ile ilgili olarak çocuğun ergin olduğu 
süreye kadar ya da ergin olmakla birlikte eğitimine devam eden çocuğun 
eğitim süresinin sonuna kadar ana ve baba sorumlu tutulmaya devam et-
mektedir (TMK md 328).61 Aynı şekilde velayet hakkı eşlerden birisinden 
alınmış ise, velayet hakkı kaldırılan eş, diğerine uygun iştirak nafakası 
vermek zorundadır.62 

Velayetin kaldırılmasına ilişkin karar TMK’nın 348. maddesinin son 
fıkrasında belirtildiği üzere kararda aksi belirtilmediği sürece önceki ev-
liliklerden doğan ve velayet alındıktan sonra aynı karı kocadan yeni bir 
çocuğun meydana gelmesi halinde bu çocuklar da dahil olacak şekilde 
mevcut ve doğacak tüm çocuklara sirayet edecektir.63 

TMK md 351/I kapsamında koşulların yeniden değerlendirme yapmayı 
etkileyecek şekilde değişmesi halinde mahkemece alınan tedbirlerin ağır-
laştırılması ya da hafifleştirilmesi veyahut tedbirin tamamen kaldırılma-
sı mümkündür.64 Dolayısı ile ana babanın cinsel istismarda bulunması 
nedeni ile velayetin kaldırılmasından sonra kural olarak kanun metni 
üzerinde velayetin iadesine imkan tanınmaktadır. Fakat kanımızca bu 
hükmün çocuğun istismarı nedeni ile velayetin kaldırıldığı durumlarda 
değil, TMK md 348’in 1. fıkrasında öngörülen hallerde uygulanması daha 
yerinde olacaktır. Zira bu halde velayetin kaldırılmasına sebep olan olay-
ların düzelme gösterdiği ve eski haline kavuştuğu inancını sağlamak pek 
mümkün değildir. 

Çocuğun cinsel olarak sömürülmesi halinde Çocuk Koruma Kanunu 
kapsamında çocuğun psikolojik ve fiziksel olarak içinde bulunduğu duru-
ma göre çocuğun bakımından sorumlu olan kişilere çocuk yetiştirme ko-
nusunda yol gösterilmesini düzenleyen danışmanlık tedbiri, barınma yeri 
olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan hamile kadınlara 
uygun barınma yeri sağlanmasını kapsayan barınma tedbiri ve çocuğun 

61 Grassinger, a.g.e., .s. 192; Ali İhsan Özuğur, Türk Medeni Kanununun Değişen Yeni 
Düzenlemeleri ile Açıklamalı İçtihatlı Velayet Vesayet Soybağı Evlat Edinme Hukuku 
Diğer Eşin Rıza ve Onamına Bağlı İşlemler, Ankara: Turhan Kitabevi, 2007, s.590; 
Mustafa Dural, Tufan Öğüz, Alper Gümüş, Türk Özel Hukuku Aile Hukuku, İstanbul: 
Filiz Kitabevi, 2013, s. 355

62 Cemil Çelik, “Velayetin Kaldırılması”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 
LIV, S. 1, 2004, SS. 255-309, s. 287; Özuğur, a.g.e., s. 590

63 Yavuz, a.g.e., s. 147; Özuğur, a.g.e., s 591; Dural, Öğüz ve Gümüş, a.g.e., s. 355; Baygın 
hükümde istisna tutulmadığı için velayet hakkı kaldırılan ana babanın ileride doğacak 
müşterek çocukları için değil aynı zamanda üçüncü bir kişi ile de yaptıkları evlilikten 
doğacak çocukları da kapsayacağını kabul etmektedir. Cem Baygın, Soybağı Hukuku, 
İstanbul: Oniki Levha, 2010, s. 359 

64 Karaca, a.g.e., s. 171; Baygın, a.g.e., s. 361
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fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli, geçici veya 
sürekli tıbbi bakım ve rehabilitasyonuna, bağımlılık yapan maddeleri kul-
lananların tedavilerinin yapılmasına yönelik olan sağlık tedbirine başvu-
rulması mümkündür.65 

Çocuk istismarının cezai boyutuna bakıldığında öncelikli düzenleme-
ler 01.05.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanu-
nu (TCK) ile hüküm altına alınmıştır. TCK kapsamında çocuklara karşı 
işlenen suçlar genel olarak insan ticareti (TCK md 80/3), işkence (TCK 
md 94/2-a), cinsel saldırı (TCK md 102), müstehcenlik (TCK md 226), 
çocuğun kaçırılması ve alıkonması (TCK md 234) başlıkları ile düzenlen-
miştir. 

Çocuğun cinsel istismarı, TCK’nın (değişik: 6545 – 18/06/2014 – md. 
59) 103. maddesi ile ayrı bir başlık altında özel olarak düzenlenmiştir. 
Buna göre, on beş yaşını tamamlamış veya tamamlamış olmakla birlikte 
fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan ço-
cuklara karşı gerçekleştiren her türlü cinsel davranış ile diğer çocuklara 
karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene 
dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar madde kapsamına alın-
mıştır. 

TCK, 765 sayılı Eski Türk Ceza Kanunu (ETCK)’na nazaran bu anlam-
da önemli yenilikler getirmiş olup, bu yeniliklerden birisi de ruh sağlığı-
nın bozulması kavramının cinsel suçlar ile ilgili maddede yer almasıdır. 
Şöyle ki, TCK’nın 103. maddesinin 6. fıkrasında cinsel suç sonucunda 
ruh sağlığının bozulması halinde cezanın arttırılmasına yer verilmiştir. 
Bu bağlamda cinsel istismar suçunda mağdurun ruh veya beden sağlı-
ğının bozulması, görünüşte neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç hali olarak 
düzenleme altına alınmıştır.66 Bu noktada şunu ifade etmek gerekir ki, 
her cinsel saldırının mağdur üzerinde psikolojik bir travma yaratması 

65 Sevgi Usta, Çocuk Hakları ve Velayet, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2012, s. 167
66 YRG CGK. 16/06/2009 T. 2009/5-33 E. 2009/162 K. “…Öğretide, neticesi sebebiyle 

ağırlaşmış suçun, gerçek neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç ve görünüşte ya da gerçek 
olmayan neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç olarak iki farklı şeklinin bulunduğu kabul 
edilmektedir. Gerçek neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlarda, failin hareketi sonucunda 
kastettiğinden daha ağır bir netice ortaya çıkmakta olup, gerçekleşen aşırı netice 
dolayısıyla bağımsız bir suç tipi ortaya çıkmaktadır. Örneğin, yaralama suçunda 
mağdurun ölmesi, gerçek neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç halidir. Görünüşte neticesi 
sebebiyle ağırlaşmış suçlarda ise, failin hareketi sonucunda suçun oluşması için aranan 
neticeden başka, niteliği de farklı olan daha ağır bir netice ortaya çıkmakta olup, 
gerçekleşen aşırı netice dolayısıyla temel suç niteliği aynı kalmakla beraber yalnızca 
ceza ağırlaştırılmaktadır. Örneğin, cinsel istismar suçunda mağdurun ruh veya beden 
sağlığının bozulması, görünüşte neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç halidir…” (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris. htm Erişim Tarihi: 04/08/2015 
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muhtemel olmakla birlikte ruh sağlığının bozukluğun derecelendirilmesi-
ne ya da ayrıntılı tanımına ise yer verilmemiştir. Bu durum da doktrinde67 
her sağlık kuruluşunun emsal durumlara farklı kararlar verebilmesi gibi 
çelişkili bir durum yaratılmasına yol açabileceği gerekçesi ile eleştirilmiş-
tir. Çocuğun beden ve ruh sağlığının bozulup bozulmadığının tespiti ise 
Yargıtay kararlarına68 yansıtıldığı şekilde Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas 
kurulundan veya yükseköğretim kurumları veya birimlerine bağlı hasta-
nelerden, bir çocuk psikiyatrisinin zorunlu katılımı69 ile Adli Tıp Kurumu 
ilgili ihtisas kurulunun teşekkülüne göre oluşturulmuş en az 5 kişilik bir 
heyetten rapor alınmak sureti ile tespit edilmektedir. 

Cinsel istismar suçu aynı zamanda istismarcının tutuklu yargılanma-
sı anlamına da gelmektedir. Zira 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 
(CMK)’nun tutuklama nedenlerinin düzenlendiği 100. maddesinde, TCK 
103. maddesi ile düzenleme altına alınan çocukların cinsel istismarına da 
yer verilmiştir. Keza CMK’nın 52. maddesinde mağdur çocukların tanık-
lığında ses ve görüntü kaydı yapılmasının zorunlu olduğu; 234. maddesi 
ile mağdurun 18 yaşını doldurmamış olması halinde, istemi aranmaksı-
zın, baro tarafından avukatın görevlendirileceği; 236. maddesinde işlenen 
suçun etkisi ile psikolojisi bozulmuş çocuğun suça ilişkin soruşturma ve 
kovuşturmada bir defa dinlenebileceği gibi çocuk lehine düzenlemeler de 
yer almaktadır. 

Çocuğa aile bireyleri, bakıcı gibi aile içinde idaresi altında bulunduğu 
kişilerin ihmal ve istismarı TCK’nın 8. bölümünde yer alan “Aile Düzenine 
Karşı Suçlar” başlığı altında hükme bağlanmıştır. TCK’nın 232. ve 233. 
maddelerinde kötü muamele ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlü-

67 Karbeyaz, Gündüz, Balcı ve Akkaya, a.g.e., s. 2
68 YRG 14. CD. 05/06/2013 T. 2011/12866 E. 2013/7149 K. “…Beden veya ruh sağlığını 

bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve tehdit suçlarında; Adli Tıp 
Kurumu ilgili İhtisas Kurulundan veya Yükseköğretim Kurumları veya birimlerine 
bağlı hastanelerden, bir çocuk psikiyatristinin zorunlu katılımıyla Adli Tıp Kurumu 
ilgili İhtisas Kurulunun teşekkülüne göre oluşturulmuş en az 5 kişilik bir heyetten, 
suçun sonucunda mağdurun ruh sağlığının bozulup bozulmadığı hususunda rapor 
alınıp sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekir…” YRG 5. CD. 04/04/2011 T. 
2011/850 E. 2011/2670 K. “…Cinsel istismar eylemi neticesinde 5237 Sayılı T.C.K.nun 
103/6. maddesi anlamında mağdurenin ruh sağlığının bozulup bozulmadığı hususunda 
Adli Tıp Kurumu ilgili İhtisas Kurulundan rapor alınıp, sonucuna göre sanığın hukuki 
durumunun tayin ve takdiri gerekirken, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp 
Anabilim Dalından alınan rapora dayanılarak hüküm kurulması...” (Çevrimiçi) http://
www.kazanci.com/kho2/ibb/giris. htm Erişim Tarihi: 04/08/2015

69 YRG 14. CD. 26/10/2011 T. 2011/13143 E. 2011/1343 K. “…Suç tarihinde çocuk 
olan mağdurun muayenesi ve hakkındaki raporun düzenlenmesi sırasında, inceleme 
konusunun uzmanı olan çocuk psikiyatrisi uzmanı bulundurulması gerekir…” 
(Çevrimiçi) http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris. htm Erişim Tarihi: 04/08/2015
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lüğün ihlali; 53. maddenin 5. fıkrasında çocuğa karşı kasten yaralama, 
terk, cinsel istismar, müstehcencilik gibi velayet hakkının kötüye kulla-
nılması sureti ile işlenen suçlar nedeni ile hapis cezasına mahkumiyet ha-
linde ayrıca cezanın infazından işlemek üzere hükmolunan cezanın yarı-
sından bir katına kadar velayet hakkının kullanılmasının yasaklanmasına 
karar verileceği düzenlenmiştir. Dolayısıyla velinin 53. maddenin 5. fık-
rasında belirtilen suçlar nedeni ile hükmedilen cezasını çektikten sonra, 
ayrıca cezanın yarısından az bir katından fazla70 olmamak üzere velayet 
hakkından yoksun kalma cezasına mahkum edilmesi gerekmektedir. Bu 
durumda velayet hakkından yoksunluğun cezanın infazından sonra da 
devam edeceği hususunda ayrıca karar verilmesi gerekmektedir. Ayrıca 
TCK’nın 103. maddesinin 3. fıkrasında cinsel istismarın çocuk ile akra-
balık ilişkisi bulunan kişiler tarafından gerçekleştirilmesi halinde cezanın 
yarı oranda arttırılacağı hükmü yer almıştır.71 

Ayrıca çeşitli kanun, yönetmelik ve tüzüklerle de küçüklerin korunma-
sına dair düzenlemeler söz konusudur. Şöyle ki Küçükleri Muzır Neşri-
yattan Koruma Kanunu ile film afişleri, ilanlar, fotoğraflar, kabartma ve 
her türlü posterler, kartpostallar, takvimler hariç olmak üzere küçükler 
açısından sakıncalı bulunan basılı eserlerin “küçüklere zararlıdır” yazısı 
ile satılması gerektiği düzenlenmiş; ayrıca bu eserlerin para karşılığında 
veya parasız küçüklere gösterilemeyeceği, verilemeyeceği ve hiçbir suret-
le okul ve benzeri yerlere sokulamayacağı hüküm altına alınmıştır (md 
4)72. Radyo ve Televizyon Yayınlarının Esas ve Usulleri Hakkında Yönet-
melik ile kadınlara, güçsüzlere ve küçüklere karşı her türlü ayrımcılık, 
fiziksel ve psikolojik şiddet teşvik edilmemesi gerektiği belirtilmiştir. Aynı 
yönetmelik ile aile içi şiddet, dayak, cinsel taciz, tecavüz gibi konuları 
meşrulaştırıcı, hafifletici ve kışkırtıcı, toplumsal hayatta ve aile içinde bi-
reyler arası eşitsizliği onaylayan, kadının rıza, onay ve temsiliyet hakkı ve 
isteklerini yok sayan yayın yapılmaması gerektiği ve çocukların fiziksel, 
duygusal veya cinsel istismarı ya da çocuk emeğinin sömürüsü özendi-
rilmemesi gerektiği düzenlenmiştir (md 5/b-u)73. Keza Genel Kadınlar ve 
Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Züh-

70 YRG 5. CD. 12/05/2010 T. 2006/5199 E. 2010/3536 K. “…5237 sayılı Yasa’nın 53/5. 
maddesinde yer alan cezanın bir katından anlaşılması gereken cezanın kendisi olup 
hükmedilen hapis cezasını geçemez. …” (Çevrimiçi) http://www.kazanci.com/kho2/ibb/
giris. htm Erişim Tarihi: 04/08/2015

71 Karaca, a.g.e., s. 162
72 (Çevrimiçi) http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/5.3.1117.pdf Erişim Tarihi: 

17/08/2015
73 (Çevrimiçi) http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=271 Erişim Tarihi: 

17/08/2015
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revi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü ile küçüklerin fuhuş yapılan yerlere 
girmesi yasaklanmıştır (md 77)74.

Çocuğa yönelik şiddetin aile içinde gerçekleşmesi halinde 6284 sayılı 
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 
kapsamında da başvurunun yapılması ve gerek 3. maddede düzenlendiği 
üzere mülki amir tarafından gerekse 4. ve 5. maddeler kapsamında ha-
kim tarafından koruyucu veya önleyici tedbir kararları verilmesi talebin-
de bulunulması mümkündür. 

SONUÇ

Çocuk istismarı, hukuki, ahlaki ve psiko-sosyal açıdan toplumun tüm 
kesimini muhatap kılan trajik bir sorundur. Özellikle cinsel istismarın, 
gerek çocuğun dile getirmekte zorluk çekmesi gerekse ailenin bilinçli ola-
rak açığa çıkarmaması gibi nedenler ile toplum içinde en gizli kalan istis-
mar şekli olması, istismar türlerinin arasında bir kat daha önemli olması-
na sebep teşkil etmektedir. Bununla birlikte, çocuğa yönelik kötü muame-
le ya da istismar, ne yazık ki, insanlık tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. 
Ancak bu denli eskiye dayanan süreçte istismarın değil önlenmesi, açığa 
çıkmasına dahi tam olarak cevap bulunamadığı aşikardır. 

Cinsel istismarın meydana gelmesinde kişisel, çevresel ve toplumsal 
bazı faktörler risk oluştursa da esasen cinsel istismar, her kesim için 
yakın ve büyük bir tehlikedir. Üstelik cinsel istismar, mağdur çocuklarda 
kalıcı ve derin bir tahribat bırakmak ile birlikte istatistik sonuçlar naza-
ra alındığında tespit edildiği üzere, cinsel istismar mağdurlarının ileride 
bu kez emsal vakıaların sanığı konumuna gelmeleri nedeni ile bu trajedi 
nesilden nesile aktarılarak sağlıksız bir toplum oluşumuna doğrudan etki 
etmektedir. Dolayısı ile cinsel istismara maruz kalan çocuğun mümkün 
mertebede iyileştirilmesi, gelecekte emsal vakıaların yaşanmasının önüne 
geçilmesine de destek olacaktır. Bu noktada ifade etmek gerekir ki, cinsel 
istismar mağduru çocuğa istismarın vuku bulmasında kendisinin hiçbir 
suçunun bulunmadığı ve her hâlükârda sevilmeye devam edileceği hissi-
yatının verilmesi, çocuğun kendisini güvende hissettiği ortamın sağlanma-
sı çocuğun iyileşmesinde büyük rol oynayacaktır. 

Keza çocuk istismarının teşhis aşaması da büyük önem arz etmekte-
dir. Özellikle istismarcının aileden birisi olması halinde, ailenin ve çocu-
ğun durumu açıklamada çekincelerinin olacağı göz önünde bulundurul-
duğunda vaziyet bir kat daha zorlaşmaktadır. 

74 (Çevrimiçi) http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/2.4.5984.pdf Erişim Tarihi: 
17/08/2015
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Çocuk istismarının önlenmesi ve bu anlamda kamuoyunun harekete 
geçirilmesi elzemdir. Bunun için de eğitim programlarının düzenlenme-
sinin, hatta bu konuda toplum üzerinde önemli bir etkisi olan medyanın 
kullanılmasının yararlı olacağı kanaatindeyiz. Öte yandan, çocuk istisma-
rını önleyici resmi bir kurumun bulunmasının ve özellikle hukuk ve tıp 
alanında uzmanlaşmış personellerin yetiştirilmesinin de bu amaç doğrul-
tusunda önemli hizmetler olacağı kuşkusuzdur. 

“Birey” olarak çocuğun ve en az yetişkinlerin hak ettiği saygıyı hak 
ettiği su götürmez bir gerçektir. Çocuk olması dolayısı ile kendini ifade 
etmede kimi zaman zorluk yaşaması bir insan olarak onurlu ve güven-
li bir ortamda yaşama ve büyüme hakkını elinden almamalıdır. Özellik-
le ülkemiz gibi erkek egomanyasının hakim olduğu toplumlarda kadına 
ve çocuğa yönelik tahammül edilemeyen derecede onur kırıcı ve tabir-i 
caizse yaşam hakkını ihlal eden davranışların ivedilikle önüne geçilme-
si gerekmektedir. Netice itibari ile çocuklara yönelik menfi davranışlar-
dan hiçbirisi kanımızca çocuk haklarının doğrudan insan kaynaklı ihlali 
olan cinsel istismar kadar acımasız ve dramatik değildir. Üstelik bu tür 
aşağılayıcı davranışlara çocuğun en güvendiği kişilerin sebep olması, tra-
jedinin boyutunu daha da arttırmaktadır. Bu sebep ile yıllardır önüne 
geçilmesine hangi gerekçe ile engel olunamadığı anlamlandırılamayan ve 
gizli kapılar arkasında kalan bu tür vakıalar karşısında ferden ve toplum 
olarak bir an önce bilinçlenilmesi ve gerekli önlemlerin alınarak hayata 
geçirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, kanaatimizce atılacak ilk ve en 
önemli adımlar, çocuğun en yakınlarının cinsel istismar boyutunda dav-
ranış sergilemesinin mümkün olmadığı anlayışının terk edilmesi ve gizli 
tutulmaya çalışarak böylelikle var olmadığı benimsettirilen cinsel istis-
marın, tüm dramatikliği ile realite olduğunun ve nesilden nesile süregel-
diğinin farkına varılmasıdır. Zira unutulmamalıdır ki, çocuk haklarının 
hayata geçirilmesi, insan haklarının hayata geçirilmesinin en önemli ve en 
temel basamağını oluşturmaktadır. 
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“CYPRUS V. TURKEY” KARARI:  
AVRUPA İnSAn HAKLARI MAHKEMESİ’nİn 
ULUSLARARASI  HUKUK VE ULUSLARARASI  

UYUŞMAZLIK SInAVI1

Av. Dr. Deniz AKÇAY

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 12 Mayıs 2014 tarih-
li "Cyprus v. Turkey"kararı,2 Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) 
Temmuz 1974’deki Kıbrıs Barış Harekatı’ndan başlayarak Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi (AİHS) denetim mekanizması çerçevesinde Türkiye 
aleyhine yönelttiği devlet (requête interétatique/interstate application) 
başvurularının3 dördüncü ve sonuncusunun esasına (merits/fond) ilişkin 
10 Mayıs 2001 tarihli kararının

4 tazminat sürecini sonçlandırmıştır.

1 Not: TBB Dergisi 2015/121.Sayısından alınmıştır 
2 Cyprus v. Turkey, (Application no. 25781/94,[GC] Judgment of 12 May 2014.
3 6780/74 ve 6959/75 ile 8007/77 sayılı ilk üç GKRY başvurusu o dönemde yürürlükte 

olan AİHS sistemine uygun olarak Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ‘na (AİHK) yöneltil-
mişti. AİHK tarafından birleştirilen ilk iki başvuruya ilişkin AİHK raporunda AİHS’nin 
2. (yaşam hakkı), 3. (işkence ve kötü muamele yasağı), 5. (kişi güvenliği), 8.(özel ve aile 
yaşamına saygı hakkı), 13. (etkin başvuru hakkı) ve 14. (ayrımcılık yasağı) maddeleri-
nin ihlal edildiği sonucuna varılmıştı. Yine o dönemdeki denetim mekanizması sistemi-
ne göre AİHK raporları ilgili devletin AİHM’nin mecburi yargı yetkisini tanımış olması 
kaydıyla başvuran ve /veya davalı devlet tarafından AİHM’ne götürülebilirdi. AİHM’in 
mecburi yargı yetkisinin tanınmadığı durumlarda ise AİHK raporlarının bağlayıcılık ka-
zanabilmesi için Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin bir kararıyla kabul edilmiş ol-
ması gerekirdi. Komite’nin bu iki rapor hakkında 1979 da kabul ettiği kararda (Re- so-
lution DH (79) AİHK raporunun sonuçları ile ilgili olarak ret ya da onay doğrultusunda 
bir karar alınmamış, buna karşılık “ Kıbrıs’ta insan haklarının kalıcı biçimde güvence 
altına alınması, ancak barışın ve iki toplum arasında güvenin yeniden tesisi ile” gerçek-
leşebileceği vurgulanmış, “toplumlararası görüşmeler bu uyuşmazlığın çözümlenmesi-
ne ulaşılmasında uygun çerçeveyi “ oluşturduğu belirtilmiştir. 8007/77 no.lu 3. Rum 
başvurusuna ilişkin AİHK raporunda ise Türkiye’nin 5. (kişi güvenliği, 8. (özel ve aile 
yaşamına saygı) ile AİHS’ne EK 1 No.lu Protokol’ün mülkiyet hakkına ilişkin 1. madde-
sinin ihlal edildiği sonucuna varmıştır. Bakanlar Komitesi’nin 1992’de aldığı kararda 
(Resolution DH (92) 12) yine AİHK sonuçları hakkında herhangi bir karar alınmamış, 
AİHK raporunun yayınlanmasına karar vermekle yetinilmiştir. 25781/94 sayılı dördün-
cü Rum başvurusu ise yeniden AİHK’na yöneltilmiş olmakla birlikte, GKRY, Türkiye’nin 
22 Ocak 1990 tarihinde AİHM’in mecburi yargı yetkisini tanımış olmasından ya rarlana-
rak AİHK’nın 4 Haziran 1999 tarihli raporunu 30 Ağustos 1999 tarihinde AİHM’e intikal 
ettirmiştir.

4 Cyprus v. Turkey (Application no. 25781/94),[GC] , judgment of 10 May 2001. Bu ka-
rarla AİHM, AİHS’nin 2. (yaşam hakkı). 3. (işkence ve kötü muamele yasağı), 5. (kişi 
özgürlüğü ve güvenliği), 8. (özel ve aile yaşamına saygı hakkı), 9. (Din ve düşünce özgür-
lüğü), 10. (İfade özgürlüğü) 13. Etkin başvuru hakkı) ve AİHS’ne Ek 1 no. lu Protokol’ün 
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AİHM bu kararıyla, esasa ilişkin 2001 kararıyla, Barış Harekâtı sıra-
sında kayboldukları iddia olunan Kıbrıslı Rum kayıplar ile Kuzey’deki 
Karpaz bölgesinde yaşayan Rumların yaşam koşulları konularinda  sap-
tanmış  olan  ihlaller  çerçevesinde,  Türkiye’yi, mânevi tazminat olarak, 
karar tarihinden itibaren üç ay içinde GKRY’ne, Rum kayıp iddiaları kap-
samında 30 milyon Euro, Karpaz’daki Rumların yaşam koşulları kapsa-
mında ise 60 milyon Euro ödemeye mahküm etmiştir. Kararda, GKRY’ne 
ödenecek tazminatın Kıbrıslı Rum kayıp ailelerine ve Karpaz Rum ailele-
rine dağıtılmasının Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından denet-
lenmesi de öngörülmüştür.

Öte yandan kararın gerekçe bölümünde, AİHS’ne Ek 1 No.lu Proto-
kol’ün 1. maddesindeki mülkiyet hakkı ile ilgili olarak 2001 kararıyla 
alınmış olup halen icrasının denetlenmesi çerçevesinde AİHS’nin

46. maddesi uyarınca Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin gün-
deminde yer alan mülkiyet hakkı ihlali konusunda, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin (KKTC) sınırları içinde kalan Rum mallarıyla bağlantılı 
her türlü tasarrufunun anılan 2001 kararına aykırı olacağı yolunda bir 
değerlendirmeye de yer verilmiştir. AİHM, kararın 63. paragrafındaki bu 
tasarruf sınırlamasının kararın hüküm bölümünde de bir tespit kararı 
(declaratory judgment/arrêt déclaratoire) şeklinde yer alması doğrultu-
sundaki GKRY’nin talebini reddetmiş olmakla birlikte, 63. paragraf yargı 
tekniği bakımından bir "tespit kararı "değilse bile, bu şekilde algılanabil-
mesine yol açacak derecede güçlü ifadelerle kaleme alınmıştır. Bu parag-
raf, Kuzey’de terkedilen Rum taşınmaz malları ile ilgili olarak, KKTC’nin, 
Rumların mağduriyet iddialarını tazminat, takas, iade gibi yöntemlerle 
karşılamaya yönelik olarak kurduğu ve etkinliği AİHM Büyük Dairesi ta-
rafından da 1 Mart 2010 tarihli Demopoulos5 kararıyla kabul edilmiş olan 
Taşınmaz Mal Komisyonu mekanizmasının sağladığı mağduriyet giderici 
çözümlerin esasa ilişkin 2001 kararının Rumların Kuzeydeki taşınmaz 
malları açısından ileri sürülememesine yol açmaktadır.

AİHM’nin Bakanlar Komitesi’ne yönelik bir "talimatı"niteliğindeki ka-
rarın 63. paragrafını kuvvetli ifadelerle desteklemiş olan Slovenya, Er-
menistan, İzlanda, GKRY, Macaristan, Makedonya, İrlanda, Montenegro 
ve Portekiz yargıçlarının ortak ayrı görüşlerinde, tazminat kararının, ilk 

mülkiyet hakkına ilişkin 2. maddesi ile eğitim hakkına ilişkin 2. maddesinin ihlal edil-
diğine karar vermişti. Sözkonusu AİHM kararı Türkiye tarafından icra edilmesinin de-
netlenmesi konusu çerçevesinde AİHS’nin 46. maddesi uyarınca 2001 yılından beri Av-
rupa Konseyi’nin siyasi karar organı Bakanlar Komitesi’nin gündeminde yer almaktadır

5 Demopoulos and Others (Application nos.46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 
10200/04, 14163/04, 19993/04, 21819/04) [GC], Decision of 1 March 2010.
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kez icra aşamasındaki bir AİHM kararının sonuçları hakkında bir "açık-
lamada"bulunmakla insan haklarının uygulanmasında yeni bir devir baş-
latmış olduğuna, Avrupa’da hukuk devletine saygı ilkesi açısından önemli 
bir aşama oluşturduğuna işaret edilmektedir. İki paragraftan oluşan bu 
kısa ayrı görüşün sonunda, Bakanlar Komitesi önündeki icranın denetimi 
süreci hakkındaki "açık ve güçlü"ifadelerin ayrı bir tespit kararı alınma-
sına gerek olup olmadığı tartışmasına girilmesine lüzum olmadığı vurgu-
lanmış, ortak görüşlerin sonundaki "Mahkeme konuştu, onu dinlemek 
kalıyor"( The Court has spoken: it remains for it to be heard. ) cümlele-
riyle ise 63. paragrafın adeta kararın hüküm bölümüne yansıtılmasının 
lüzumsuz olduğu izlenimi yaratılmış, paragrafın "hüküm "değerinde tak-
dim edilmesine çalışılmıştır.6

Tazminat kararı, ayrıca, karara eklenen leh ve aleyhteki görüşler açı-
sından da ilginçtir: AİHM Büyük Dairesi’nin oluşumunda yer alan onyedi 
yargıçtan sadece Türkiye yargıcı Profesör Işıl Karakaş tazminat kararının 
tamamı hakkında karşı oy kullanmıştır; leh ya da aleyhte hiçbir ayrı oya 
katılmamış olan Lihtenştayn ve Romanya yargıçları dışında, Büyük Da-
ire’nin oluşumunda yer almış olan onyedi yargıçtan onbeşi 21 sayfalık 
AİHM kararına toplam 22 sayfayı bulan ayrı görüş ya da kısmî karşı görüş 
belirtmiştir : Büyük Daire’ye başkanlık etmiş olan Andorra yargıcı, sadece 
Karpaz’daki Rumlar için tazminata hükmedilmesi ve tazminatın miktarı 
konularında karşı oy vermiştir. Aynı yargıç, ayrıca, AİHM’nin Bakanlar 
Komitesi’nin gündem ve denetiminde bulunan KKTC’deki Rumların ta-
şınmaz mallarıyla ilgili kararın 63. paragrafındaki yorum ve değerlendir-
melere Belçika, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk ve Türkiye yargıçlarının 
eleştirel nitelikteki ortak ayrı görüşlerine de katılmıştır.

Bir devlet başvurusuyla ilgili bu denli önemli bir kararın gerekçeleri-
nin yargıçlar tarafından "izah"edilmesine, güçlü ifadelerle desteklenmesi-
ne çalışılması ya da eleştirilebilmesi kararın içinde birer yargısal gerçek 
olarak takdim edilen saptama ve değerlendirmelerin açıklığı, gerçekliği ve 
yargıçlarca paylaşılma derecesi konusunda kuşku uyandırmaktadır.

AİHS’nin tazminata ilişkin 41. maddesinin ilk kez bir devlet başvu-
rusunda uygulanmış olduğu tazminat kararı, AİHS ve AİHM İçtüzüğü 
açısından olduğu kadar, yargı organı AİHM ile denetim organı Bakanlar 
Komitesi arasındaki yetki dağılımı, AİHM kararındaki bazı hukuk kav-
ramlarının uluslararası hukuktaki yerleşik tanım ve uygulamalarından 
ayrılan biçimlerde uygulanması, kararda genellikle benimsenen ve bazı 

6 Cyprus v. Turkey (2014) zikredilen karar, s. 24.
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ayrı görüşlerde de vurgulanan "söylem"in tonu ve, sonuçta, kararın 1963’e 
kadar uzanan Kıbrıs uyuşmazlığının tüm ilgili tarafları tatmin edecek şe-
kilde çözümlenebilmesi açısından "konumunun "da değerlendirilmesini 
gerektirmektedir.

1. Tazminat kararının AİHS ve AİHM uygulaması açısından değer-
lendirilmesi

a) Devlet başvurularında tazminat uygulanması

AİHS’nin 41. maddesine göre :

"Mahkeme bu Sözleşme ve Protokollerinin ihlal edildiğine karar ve-
rirse ve ilgili Yüksek Sözleşmeci Taraf ’ın iç hukuku bu ihlalin sonuç-
larını ancak kısmen ortadan kaldırabiliyorsa, Mahkeme, gerektiği tak-
dirde, zarar gören taraf lehine adil bir tazmin verilmesine hükmeder”.

Görüldüğü üzere, AİHM’nin ihlal kararı vermiş olduğu her başvuruda 
mutlaka tazminata karar vermesi Sözleşme açısından zorunlu olmadığı 
gibi, "adil "bir tazminata hükmetmeyi uygun gördüğü takdirde ise sözko-
nusu tazminatın başvuranın uğradığı "zararı"karşılamaya yönelik olması, 
zararın davalı Devletin ulusal hukuk düzeni tarafından tam olarak gide-
rilememesi ve ayrıca "adil tazmin"koşulu gibi üç kıstasa uygun olması ge-
rekmektedir.

41. maddedeki bu kıstasların daha özel bir düzenlemenin yokluğunda 
ilk bakışta gerek bireysel gerek devlet başvuruları açısından geçerli sa-
yılması gerektiği açık gibi görünüyorsa da, bireysel başvurularda yaygın 
biçimde uygulanmakta olan bu maddeyi AİHM, ilk kez IV. GKRY devlet 
başvurusunda fiilen uygulamış bulunmaktadır.

AİHS’nin 41. maddesinde bireysel/devlet başvurusu farkı öngörülme-
miş olmakla birlikte, devlet başvurularına ilişkin 33. madde ile bireysel 
başvurulara ilişkin 34. madde karşılaştırıldığında iki başvuru kategorisi 
açısından niteliksel bir fark ortaya çıkmaktadır. Devlet başvurularında 
bir taraf devletin diğer bir taraf devlete karşı "Sözleşme ve Protokolleri-
nin hükümlerinin ihlali iddiası ile Mahkeme’ye "başvurabileceği, buna 
karşılık, bireysel başvurulara ilişkin 34. maddesinde, AİHS veya Proto-
kollerinde düzenlenen hakların taraf devletlerden biri tarafından "ihlal 
edilmesinden mağdur olduğunu "iddia eden gerçek ya da tüzel kişilerin 
Mahkeme’ye başvurabilmeleri öngörülmüştür. Bu iki maddenin farklı ya-
zımından tazminata ilişkin 41. maddenin merkezi koşulunu oluşturan 
"mağduriyet "unsurunun devlet başvuruları açısından belirleyici niteliği 
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bulunmadığı sonucu çıkmaktadır. Bu durumda, "mağduriyetin "koşul 
olarak öngörülmediği bu kategorideki başvurular açısından tazminatın 
mümkün olup olmadığı, mümkünse de hangi esaslara tâbi olacağının 
AİHM kararında etraflıca tartışılması gerekirdi.

AİHM’nin geçmiş uygulamasında çok sayıda devlet başvurusu bulun-
mamakla birlikte, tazminat konusunun gündeme geldiği ilk devlet başvu-
rusu olan İngiltere aleyhindeki İrlanda başvurusuna ilişkin kararında, İr-
landa Hükümet Ajanı’nın tazminat istenmeyeceğine ilişkin 14 Ekim 1977 
tarihli mektubu7 dikkate alınarak tazminat konusuna girilmemiştir.

Öte yandan, devlet başvurularının bireysel bir mağduriyeti gidermeye 
değil, "Avrupa hukuk düzeninin "korunmasına yönelik olduğu hususu Av-
rupa İnsan Hakları Komisyonu tarafından 788/60 sayılı İtalya aleyhindeki 
Avusturya başvurusunda vurgulanmıştır.8

Bu çerçevede Danimarka’nın Türkiye aleyhindeki başvurusu akla ge-
liyorsa da, sözkonusu başvurunun dostane çözümle sonuçlanmış olma-
sı nedeniyle aynı zamanda Türkiye ve Danimarka vatandaşı olan Kemal 
Koç’un Türkiye’de uğradığını iddia ettiği kötü muamele ile ilgili başvuruda 
AİHS’nin 41. maddesindeki teknik anlamıyla herhangi bir tazminat süreci 
söz konusu olmamıştır.9

AİHM kararında, mağduriyet kıstası açısından devlet başvurularıyla 
bireysel başvurular arasındaki AİHS’nin 33. ve 34. maddelerinin değişik 
içeriği dikkate alınmaksızın tazminata hükmedilmesinin Sözleşmedeki  
açık hukuksal dayanağı anlaşılamamaktadır.  İlk kez bir devlet başvuru-
sunda tazminat uygulama talebi ile karşılaşan bir uluslararası yargı orga-
nının, önündeki başvurunun parametrelerinin ötesinde içtihat "yaratma 
"sorumluluğunu  da gözönünde bulunduraraközellikle tarafların tezlerin-
deki hukuksal iddiaları büyük bir titizlikle inceleyen Uluslararası Adalet 
Divanı gibi Sözleşme hükümlerini derinlemesine irdelemesi ve yorumla-
ması beklenirdi.

7 “... the applicant Government, while not wishing to interfere with the de bene esse ju-
risdiction of the Court, have not as an object the obtaining of compensation for any 
individual person and do not invite the Court to afford just satisfaction under Article 50 
(art. 50), of the nature of monetary compensation, to any individual vic- tim of a breach 
of the Convention “. Ireland v. The United Kingdom (Application no.5310/71), judgment 
of 18 January 1978, par. 245-246.

8 Autriche c. Italie (Requête no. 788/60), “.. que le manquement prétendu lèse ounon 
particulièrement les intérêts de cet Etat Contractant, lorsqu’il saisit la Commission en 
vertu de l’article 24, ne doit pas être considéré comme agissant pour faire respecter 
ses droits propres, mais plutôt comme soumettant à la Commission une question qui 
touche l’ordre public de Europe”.

9 Danemark v. Turkey (Application no. 34382/97), judgment (friendly settlement) of 5 
April 2000.
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b) Diplomatik himaye teorisi AİHM kararına dayanak oluşturabilir mi ?

AİHM kararında, GKRY’nin kayıp şahıslar aileleri ile Karpaz Rumla-
rı’na ilişkin tazminat taleplerini, vatandaşları lehinde diplomatik himaye 
hakkını kullandığı yolundaki tezinin AİHM tarafından kabul edilmiş oldu-
ğu görülmektedir.

GKRY daha önce de, Kıbrıslı Rumların AİHM önündeki bireysel başvu-
rularının esas ve tazminat aşamalarına katılmıştı. Ancak bu müdahalesi 
diplomatik himaye teorisine göre değil, AİHS’nin 36. maddesinin sağladı-
ğı usuli imkan10 çerçevesinde gerçekleşmiştir.11

AİHS ve AİHM İçtüzüğü’nde açıkça düzenlenmiş olan müdahale şekille-
rinin ötesinde diplomatik himaye ileri sürülerek, kayıp Rumların aileleri 
ile Karpaz Rumlarının "himaye edildiği"sıfatıyla hareket edildiği ve onların 
"adına"tazminat istendiği tezinin AİHS’nin "Diğer çözüm yollarına baş-
vurmama"başlığını taşıyan 55. maddesi ile bağdaşıp bağdaşmayacağı da 
araştırılmalıdır. Bu maddeye göre :

"Yüksek Akit Taraflar, özel uzlaşma halleri dışında, bu Sözleşme’nin 
yorum  ya  da  uygulamasından  doğan  bir  anlaşmazlığı,  araların-
da  geçerli bir anlaşma, sözleşme veya bildirgelere dayanarak, başvuru 
yolu ile, işbu Sözleşme’de öngörülenlerin dışında bir yolla çözüme bağla-
maktan karşılıklı olarak vaz geçmeyi kabul ederler.”

Mahkeme, AİHS ve AİHM İçtüzüğü gerek başvuranların, gerek davalı 
taraf devletlerin ve müdahil sıfatıyla yargı sürecine katılanların tabi ol-
dukları hukuksal statüyü açık ve kesin biçimde düzenlemiş olmasına 
rağmen, GKRY’nin devlet başvurusunun tazminat gibi nihai aşamasında 
– üstelik nedeni yeterince gerekçelendirilemeyen olağanüstü bir gecikme 
ile Sözleşme’nin öngörmediği bir "statü "yü ileri sürmesini, AİHS hukuku 
ile diplomatik himaye teorisinin dayandığı genel uluslararası hukuk ku-
ralları arasındaki farklı özellikleri değer-lendirmeksizin kabul etmiştir.

Kaldı ki, GKRY’nin ileri sürdüğü diplomatik himaye argümanını "ra-
hatlıkla"benimseyen AIHM’nin sadece Sözleşme hükümlerini değil, diplo-

10 Bu maddenin 1. paragrafına göre : “1. Kendi vatandaşlarından birinin başvuran dur 
munda olması halinde, her Yüksek Akit Taraf, Daire ve Büyük Daire önün- deki dav 
larda yazılı görüş sunma ve duruşmalara katılma hakkına sahiptir. 

11 Örneğin, Varnava and others v. Turkey,( Applications nos. 16064/90, 16065/90, 
16066/90, 16067/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90,16072/90, 16072/90, 
16073/90) [GC],judgment of 18 September 2009, p. 7. ;Xenides- Arestis v. Turkey (App-
lication no.46347/99),judgment of 22 December 2005, par. 8; Lordos and Others v. 
Turkey (Application no. 15973/90), judgment of 2 November 2008, par. 8.
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matik himayenin dayandığı örf ve adet kurallarını ve bu alandaki uygula-
mayı da gözönünde bulundurarak, Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun 
(UHK) 2006 yılnda belirlediği ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun bir 
kararına konu olan ilkeler açısından da en azından farklı bir hukuk dü-
zeninden yapılan alıntı ile tutarlı bir uygulama sağlayabilmek açısından 
irdelemesi de gerekirdi.12

Diplomatik himaye, UHK kurallarına göre, ancak ilgili devletin vatan-
daşlığını taşıyan belirli gerçek veya tüzel kişiler açısından ve iç hukuk yol-
larının tüketilmiş olması kaydıyla ileri sürülebilir.13 Başvuru koşullarının, 
yargısal prosedüre katılacak kişi kategorilerinin katı kurallara bağlandığı 
AİHS denetim mekanizmasında ve özellikle bir başvurunun tazminat aşa-
masında kayıp aileleri ve Karpaz Rumları gibi kapsamı, boyutu belirsiz 
gruplar açısından diplomatik himaye tezinin yerindeliği savunulabilir gö-
rünmemektedir.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), diplomatik himayenin temel koşul-
ları olan vatandaşlık ve iç hukuk yollarının tüketimi kıstaslarını Gine 
Cumhuriyeti’nin Kongo Halk Cumhuriyeti aleyhindeki Diallo davasında 
titizlikle incelemiştir.14 Bu çerçevede, AİHM de tazminata "hak sahibi"o-
lacak mağdur kategorisindeki kişilerin kimliklerinin belirlenip belirlene-
meyeceğini ve, ayrıca, bu kişilerin vatandaşlık ve özellikle iç hukuk yol-
larını tüketmiş olup olmadığı kıstasları açısından UHK kuralları ve UAD 
içtihadı temelinde incelemeliydi.

Kaldı ki, bir an için, diplomatik himaye teorisinin AİHS denetim siste-
mi içinde de ileri sürülebileceği kabul edilse bile, gerek başvurunun Avru-
pa İnsan Hakları Komisyonu (AİHK) nezdinde yapıldığı

1994 yılında , gerek daha sonra Komisyon raporunun AİHM’ne ile-
tildiği 1999 yılında ileri sürülmemiş olan diplomatik himaye teorisinin 
başvuran tarafa yeni bir sıfat kazandırmış olacağı da dikkate alınarak, 
UHK kurallarında öngörülen vatandaşlık ve iç hukuk yollarının tüketil-
mesi kıstaslarının da tazminat taleplerinin kayıp aileleri açısından ileri 
sürüldüğü 2010, Karpaz Rumları açısından ise ileri sürüldüğü 2012 yılla-
rındaki koşullara göre incelenmesi gerekirdi.

Sonuç olarak, kararda GKRY’nin tazminat taleplerini dayandırdığı 
diplomatik himaye teorisinin Sözleşme hukukuna uygulanabilirliği tartı-

12 Yearbook of the International Law Commission, 2006, vol II, Part Two.
13 Özellikle UHK kurallarından gerçek kişilerin vatandaşlığı ile ilgili 3-7. maddeleri ile iç 

hukuk yollarının tüketilmesine ilişkin 14-15. maddeleri.
14 Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Preli-

minary Objections, judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 582, par. 39 ve dv.
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şılmamış, uluslararası hukuktan yapılan otomatik ve yüzeysel bir kavram 
"nakli "ile yetinilmiştir.

c) Tazminat kararının AİHM’nin zaman itibarıyla yetkisi açısın-

dan değerlendirilmesi

aa) Tazminat kararının GKRY taleplerinin AİHM’ne iletilmesindeki 
gecikme açısından değerlendirilmesi

Tazminat kararının dayandığı GKRY başvurusunun esası hakkındaki 
10 Mayıs 2001 tarihli kararında AİHM, AİHS’nin tazminata ilişkin 41. 
maddesinin uygulanması olasılığının henüz incelenmeye hazır olmadığı 
gerekçesiyle konuyu ertelemekle yetinmiştir.15 AİHM, böylece, bu konu-
daki yerleşik uygulamasından farklı olarak, taraflardan, belirli bir süre 
içinde tazminata ilişkin görüşlerini bildirmelerini istememiş, bu çerçeve-
de daha sonra da herhangi bir inisiyatif almamıştır.

Diğer yandan, GKRY de, IV. devlet başvurusunun AİHM aşamasındaki 
yargısal sürecinde herhangi bir tazminat talebinde bulunmadığı gibi, bu 
konudaki olası taleplerini de saklı tuttuğunu kanıtlayacak bir açıklamada 
da bulunmamıştır.

AİHM İçtüzüğü’nün yürürlükteki 60. maddesine göre ise :

"Başvuran, Daire Başkanı tarafından aksi talimat verilmediği sü-
rece, bütün taleplerini, davanın esasına dair görüşlerini sunması için 
belirlenen süre içerisinde, destekleyici belgeler ile birlikte ayrıntılı bir 
döküm halinde sunmak zorundadır. "

GKRY’nin başvurusuna ilişkin 4 Haziran 1999 tarihli AİHK’nın GKRY 
başvurusuna ilişkin raporunu AİHM’ne intikal ettirdiği dönemde de ben-
zer bir usuli ilke öngörülmekteydi.16

AİHM’nin her iki tarafa göndermiş olduğu 29 Kasım 1999 tarihli ya-
zısıyla başvuru hakkındaki görüşlerinde tazminata yer vermemelerini 
istemiş olması, iki yıl sonra başvurunun esasıyla ilgili olarak 2001’de 
aldığı kararda tazminat konusunda herhangi bir prosedür belirlememiş 
olmasını izah edememektedir. Daha da önemlisi, AİHM’nin bu "sessizliği 
"başvuran tarafa 10 Mayıs 2001 tarihli karardan kayıp şahıslar açısından 

15 “ Holds unanimously that the issue of the possible application of Article 41 of the Con-
vention is not ready for decision and adjourns consideration thereof “ Cyprus v. Turkey, 
yukarıda zikredilen kararın hüküm bölümünün VIII. paragrafı.

16 Cyprus v. Turkey , zikredilen karar, Dissenting Opinion of Judge Karakas. s.49 vd
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dokuz yıl, Karpaz Rumları açısından ise onbir yıl sonra tazminat talebin-
de bulunması hakkını tanımasını gerektirmemektedir. GKRY’nin esasa 
ilişkin karardan yedi yıl sonra AİHM’ne gönderdiği 31 Ağustos 2007 ta-
rihli mektubuyla tazminat isteme hakkını saklı tutmuş olduğu argümanı 
karşısında da, sadece kayıp Rumlar kategorisiyle sınırlı olan ilk tazminat 
taleplerini bu mektuptan üç yıl sonra AİHM’ne iletmiş olduğu ve AIHM’nin 
de bu süre zarfında herhangi bir prosedür belirlememiş olduğu da gözar-
dı edilmemelidir.17

GKRY’nin birbirini izleyen "gecikmeleri "ve AİHM’nin de tazminat pro-
sedürünün başlatılmasını tamamen GKRY’nin inisiyatifine bırakması yal-
nız Sözleşme ve İçtüzük kuralları açısından değil, ayrıca taraflar arasında 
yargı ve özellikle ulusulararası yargı kurallarıyla bağdaşamayacak bir hu-
kuk güvenliği sorunu da yaratmaktadır.

Tazminat görüşlerinin gecikmeli ve hatta "taksit"le sunulmasının kabul 
edilebilirliği hem Sözleşme hem de AİHM uygulamaları açısından daha 
ayrıntılı bir değerlendirmeyi gerektirirken, AİHM, Türkiye’nin GKRY’nin 
tazminat taleplerinin zaman itibarıyla reddedilmesi gerektiği yolundaki 
itirazını Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) Nauru kararına18 dayana-
rak reddetmiştir.

Nauru’nun, 1968’de bağımsızlığının tanındığı Birleşmiş Milletler kara-
rına dayanarak, Avustralya’nın vesayeti altında bulunduğu dönemde ülke-
sindeki fosfat madeninin işletilmesi sonucu uğradığı zararın giderilmesi 
yolundaki talebini 1983 yılında UAD’ne intikal ettirmesi üzerine Avustral-
ya, başvurunun gecikmiş olduğunu ileri sürerek reddedilmesi talebinde 
bulunmuştur. UAD, Avustralya’nın iptidai itirazına ilişkin değerlendirme-
lerinde, her şeyden once, Nauru’nun talebinin dikkate alınması açısın-
dan bir zaman kısıtlaması bulunmadığına işaret etmiş olmakla birlikte, 
gecikmiş talep dolayısıyla gerek olayların saptanması, gerek uyuşmazlığa 
uygulanacak hukuk açısından Avustralya’nın mağdur olup olmayacağının 
da dikkate alınacağını belirtmiştir.19

17 Örneğin Georgia v. Russia başvurusuna ilişkin kararında AİHM, kararın hüküm bö-
lümünde tazminat konusunun henüz incelenmeye hazır olmadığını belirtmekle yetin-
mmiş, taraflara görüşlerini sunmaları için belirli süreler tanımıştır. Georgia v.Russia, 
(Application no. 13255/07),[GC] , (Merits), judgment of 3 July 2014 par. 160 ve hüküm 
bölümünün 17. paragrafı.

18 Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia), Preliminary Objections,I.C.J. 
Reports, 1992, p. 240.

19 “ it would be for the Court, in due time, to ensure that Nauru’s delay in seising it will in 
no way cause prejudice to Australia with regard to both the establishment of the facts 
and the determination of the content of the applicable law.”Nauru, par. 36.
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İlk bakışta AİHM’nin Nauru kararına dayanarak IV. Rum başvurusun-
da da Türk Hükümeti’nin itirazını reddetmesinin isabetli olabileceği ka-
bul edilebilir görünüyorsa da, UAD kararındaki usuli aşama ile GKRY’nin 
gecikmiş tazminat başvuruları arasındaki nitelik farkı gözardı edilmeme-
lidir:

Her şeyden önce, Nauru‘nun Avustralya vesayeti altında bulunduğu 
dönem sırasında ülkesindeki fosfat madeninin işletilmesinde uygulanan 
yöntemler sonucunda uğradığı zararın giderilmesi konusu, Nauru ile 
Avustralya arasındaki uyuşmazlığın esasına ilişkin olup, UAD’deki yargı-
sal sürecin usuli kurallarıyla bağlantılı değildir. Buna karşılık, GKRY’nin 
IV. Rum başvurusu çerçevesindeki tazminat taleplerinin kabul edilip 
edilemeyeceği tamamen AİHM’nin İçtüzüğündeki usul kurallarıyla bağ-
lantılı idi. Bu bakımdan, GKRY başvurusunda, tarafların esasa ilişkin 
yargısal çıkarlarının AİHS hukukunun maddi kurallarına uygunluğunun 
değerlendirilmesinden önce, AİHM’nin, hukuksal güvenliğin sağlanması 
bakımından, kendi İçtüzük kurallarını uygulaması beklenirdi. Ancak 
Mahkeme, zaman itibarıyla yetkisinin sorgulandığı bir uyuşmazlıkta bu 
önemli parametreyi dikkate almamıştır.

Öte yandan, Avustralya’nın Nauru’ya karşı itirazı yargısal teknik açı-
sından bir iptidai itiraz niteliğinde olup, UAD’nin de belirtmiş olduğu gibi 
davanın ilk aşamasında Nauru’nun Avustralya aleyhinde başvuruda bu-
lunması konusunda bir süre sınırlaması olmaması, gecikme unsurunun 
tekrar incelenmeyeceği anlamına gelmemektedir. Böylece UAD, ilk aşama-
da, Avustralya iptidai itirazını reddetmiş görünmekle birlikte, Nauru’nun 
taleplerini iletmesindeki gecikmenin, ayrıca olayların saptanması ve olay-
da uygulanacak hukuk bakımından Avustralya’nın çıkarlarına zarar verip 
vermediği açısından tekrar değerlendirileceğini de vurgulamıştır. Diğer 
bir deyişle, Avustralya, gecikmeye ilişkin itirazını uyuşmazlığın yargısal 
sürecin bir sonraki aşamasında tekrar gündeme getirme olanağını elde 
etmiş oluyordu.

Sonuç olarak, AİHM’nin Türkiye’nin iptidai itirazını reddetmek için 
dayanmış olduğu UAD kararında, Avustralya’nın iptidai itirazı ilk aşa-
mada kesinlikle nihai bir şekilde redddilmemiştir. Bu bakımdan, AİHM 
kararındaki UAD’nin Nauru kararı argümanı yeterli sayılamaz. AİHM’nin 
gecikme faktörünü, hukuk güvenliği açısından olduğu kadar, Nauru ka-
rarındaki "olayların saptanması"ve "uygulanacak hukuk"kıstaslarını, Rum 
kayıplar ve Karpaz Rumları gibi birbirinden tamamen farklı iki "mağdur 
"hedef grup açısından aynı ayrı değerlendirmesi gerekirdi.
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bb) Tazminat kararının AİHM’nin "gecikmiş "başvurular hakkında-
ki içtihadı açısından değerledirilmesi

IV. Rum başvurusundaki tazminat kararı, AİHM’nin zaman itibarıyla 
yetkisi (ratione temporis) ile ilgili içtihadındaki son yıllardaki gelişmeler 
açısından değerlendirilmeyi de gerektirmektedir.

Kural olarak, AİHM’nin zaman itibarıyla yetkisi (ratione temporis) il-
gili Devletin Sözleşme’ye taraf lduğu tarihten itibaren başlamaktadır. An-
cak, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’nu (AİHK) denetim mekanizma-
sından çıkarıp Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni tek denetim organı 
haline getiren 11 No.lu Protokol ile 1998’de yürürlüğe giren değişiklikten 
önce bireysel başvurular açısından AİHS’ne taraf olmakla AİHS denetim 
mekanizmasına tabi olmak farklı kavramlardı. Örneğin, AİHS’ne, 1974’te 
taraf olan Fransa, AİHK’na bireysel başvuru hakkını 1974’te, AİHM’nin 
mecburi yargı yetkisini ise 1990 yılında tanımıştır. Türkiye de AİHS’ni 
1954 yılında onaylamış olmakla birlikte, AİHK’na bireysel başvuruda bu-
lunma hakkını 28 Şubat 1987’de, AİHM’nin mecburi yargı yetkisini ise 
22 Ocak 1990 tarihinde tanımıştır. Öte yandan, devlet başvuruları açısın-
dan AİHK’na başvurma konusunda bir tanıma koşulu bulunmadığından, 
AİHM yetkisinin tanınmasından önce de Türkiye aleyhine AİHK nezdinde 
GKRY üç başvuruda bulunduğu gibi, Fransa, Norveç, Danimarka, İsveç 
ve Hollanda dostane çözümle sonuçlanan bir başvuruda bulunabilmiş-
lerdir.20

Mahkeme, uygulamada, devletlerin AİHS denetim mekanizmasına tabi 
oldukları tarihleri dikkate almakla birlikte, ulusal hukukta etkin başvuru 
yolu bulunmadığı kanaatine vardığı, ya da hukuka aykırılığın bir idari 
uygulamadan (administrative practice) veya bir yasa hükmünden kay-
naklandığı için süreklilik arzettiği durumlarda, zaman itibarıyla yetkisini 
daha geniş biçimde yorumlamaktadır. Bu şekilde, AİHS’nin denetim me-
kanizmasının tanınmasından önce meydana gelen, ancak sonuçları de-
netim mekanizmasının tanınmasından sonraki döneme de uzanan mad-
di olaylarla bağlantılı AİHS’ne aykırılık iddiaları (continuing situation) 
AİHM’nin yargı yetkisine tabi olabilmektedir. Özellikle yaşam hakkı ve 
işkence yasağı ile ilgili AİHS’nin

2. ve 3. maddeleri kapsamındaki ihlal iddialarının davalı devlet tara-
fından etkin biçimde soruşturulmadığı durumlarda, Mahkeme yetkisinin 

20 GKRY başvuruları için yukarıda 2 no.lu dipnotu; Beşlerin başvuruları diye anılan Fran-
sa, Norveç, Danimarka, İsveç ve Hollanda başvuruları için: France, Norway, Denmark, 
Sweden and Netherlands v. Turkey, No. 9940-9944/82, 35 DR s.143 ve 44 DR s.31.
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tanınmasından önce meydana gelmiş maddi olayların soruşturulması ge-
reğinin maddi olayın doğurabileceği sorumluluktan "ayrılabilir "(detac-
hable obligation) bir pozitif yükümlülük yarattığı kabul edilmiştir.21

Ancak AIHM’nin zaman itibarıyla yetkisi konusunda geliştirdiği değişik 
yaklaşımlar ve özellikle sürekli ihlal "teorisi "gerek başvuranlar, gerek da-
valı devletler açısından önceden tahmin edilebilir güvenli bir çizgiye ulaş-
mış olduğu söylenemez. AİHM’nin üç yıl arayla birbirinin aksine sonuca 
vardığı Hırvatistan aleyhindeki Blecic22 ile Slovenya aleyhindeki Silih ka-
rarları23 bu çelişkili yaklaşımına örnek olarak gösterilebilir.

AİHM Büyük Dairesi, Hırvatistan aleyhindeki Blecic kararında dava-
lı devletin Sözleşmeye taraf olmasından önce meydana gelen olaylarla 
bağlantılı ihlal iddialarının dayandığı maddi olayları inceleme yetkisi ola-
mayacağı gerekçesiyle, bu iddialarla bağlantılı soruşturmaların da etkin 
soruşturma yükümlülüğüne uygunluğunun Hırvatistan’ın AİHS’ne taraf 
olmasından sonra incelenmesine zaman itibarıyla yetkili olamayacağı so-
nucuna varmıştır.24

Buna karşılık, AİHM Büyük Dairesi Slovenya aleyhindeki Silih kara-
rında, tam aksine, AİHS’nin ihlaline ilişkin iddiaları soruşturma süre-
cinin önemli ölçüde davalı devletin AİHS’ne taraf olmasından sonra da 
devam etmesi halinde, AİHM’nin zaman itibarıyla yetkili sayılması gerek-
tiğini kabul etmiştir. 25 Hatta daha da ileri giderek, bazı koşullarda yetki-
sinin Sözleşme’deki güvence ve değerlerin gerçek ve etkin biçimde koru-
nabilmesine yönelik olarak belirlenebilmesi olasılığını da dışlamadığını 
belirtmiştir.26

AİHM, Silih kararındaki zaman itibarıyla yetki anlayışını 9 Rum kayıp 
ailesinin başvurularına ilişkin 18 Eylül 2009 tarihli Varnava kararına27 da 
uygulamakla kalmamış, ayrıca bu kararda şüpheli ölümler ile ölüm teh-
likesinin bulunduğu koşullarda meydana gelen kayıp iddialarında kayıp 

21 Varnava, yukarıda zikredilen karar, par. 136 vd
22 Blecic v. Croatia, (Application no.59532/00 ) [GC], judgment of 08/03/2006..
23 Silih v. Slovenia (Application no. 71463/01) [GC], judgment of 09/04/2009 
24 Blecic zikredilen karar , par. 81
25 Silih, zikredilen karar par. 162 , 163
26 “However the Court would not exclude that in certain circumstances the connection 

could also be based on the need to ensure that the guarantees and the underlying values 
of the Convention are protected in a real and effective manner “ Silih, zikredilen karar 
par. 163.

27 Varnava and others v. Turkey, Applications nos. 16064/90, 16065/90, 
16066/90,16067/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90,16072/90, 16072/90, 
16073/90) [GC],judgment of 18 September 2009, paras 138, 139.
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kişilerin kalıntılarının bulunmasından sonra da kaybolma olayının hangi 
koşullarda meydana geldiğinin ve bununla bağlantılı olabilecek hukuka 
aykırılıkların sorumlularının araştırıl ması ve soruşturulması yükümlü-
lüğünün devam ettiğini vurgulamıştır.28 Sonuçta, Mahkeme, Türkiye’nin 
AİHM’nin etkin soruşturma yükümlülüğü açısından zaman itibarıyla yet-
kili olmadığı yolundaki itirazını reddederek, Kıbrıs Barış Harekâtından 
16 yıl sonra 1990 yılında yapılan 9 başvuruda ihlal kararı vermiştir.

Bununla birlikte, AİHM Varnava kararıyla bir uluslararası uyuşmazlık  
durumunda  herhangi  bir  soruşturmanın  yokluğu  ya da makamlarla 
temasın bulunmadığı durumlarda başvuranların AİHM’ne başvurmadan 
önce birkaç yıl beklemelerinin  makul sayılabileceğine, ancak bu gecikme-
nin 10 yılı geçmemesi gerektiğine de işaret etmiştir.29

Nitekim AİHM, zaman itibarıyla yetkisi konusunda getirdiği bu nisbi 
sınırlamayı Varnava kararından kısa bir sure sonra yine Rum kayıp id-
dialarıyla ilgili Karefyllides başvurusu ile birlikte benzer kayıp iddiaları 
içeren diğer 49 başvuruya da uygulamıştır.30 Bu başvurulara ilişkin kabul 
edilmezlik kararında, "sürekli durum"kavramının yasa hükmünden do-
ğan ve dolayısıyla yasa değişikliği yapılıncaya kadar süren mağduriyetleri  
ölüm tehlikesi koşulları içinde meydana gelen kayıp olaylarından ayırmak 
gerektiği belirtilmiş, bu ikinci varsayımda, başvuranların başvurularını 
sonsuza kadar geciktirmemelerinin gerektiğine işaret edilerek, Varnava 
kararına da atıfla karmaşık bir nitelik (a complex disappearance situ-
ation) taşıyan kayıp olaylarında dahi kayıp ailelerinin AİHM’ne başvur-
malarına süre sınırı getirilemeyeceği yolundaki argümanlarının ikna edici 
bulunmadığı vurgulanmıştır.31

Daha sonra AİHM,  Silih kararının  Mahkeme’nin  zaman  itibarıyla 
yetkisini aşırı şekilde genişleteceği kaygısıyla, 1940’ta Sovyetler Birliği za-
manında Katyn’de yapılan katliamların yolaçtığı ölüm ve kayıp olayları ile 
ilgili Rusya aleyhindeki Janowiec kararında, kayıp iddialarıyla bağlantılı 
maddi olayların cereyan ettiği tarih ile davalı devletin Sözleşme’ye taraf 
olduğu 1998 yılı arasında geçen sürenin uzunluğunu  dikkate  alarak,  
kayboldukları  iddia  olunan  kişilerin artık hayatta olmadıklarının ka-
bul edilmesi gerektiği ve dolayısıyla Varnava ve Silih kararlarının kayıp 
olayları için getirmiş olduğu "sürekli ihlal durumu"kavramı hakkındaki 
anlayıştan ayrılarak, Janowiec başvurusundaki iddiaların etkin biçimde 

28 Varnava, zikredilen karar, par. 145.
29 Varnava, zikredilen karar, par. 166.
30 Karefyllıdes v. Turkey (Application no.45503/99) [Dec.]1 December 2009.
31 Karefyllides, zikredilen karar, s. 8.
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soruşturulması yükümlülüğünün artık gündeme gelemeyeceğini kabul et-
mişti.32 Hatta daha da ileri giderek, Mahkeme, Janowiec kararında Silih 
kararındaki Sözleşme’nin güvence ve değerlerinin korunması kaydını tek-
rarlamaktan da vazgeçmiştir.33

Görüldüğü gibi, "zaman"koşulu ve dolayısıyla "gecikme"riski, sadece 
tazminat görüşlerinin verileceği anın belirlenmesi yönünden bir usuli so-
run değil, aynı zamanda, iddiaların AİHM önünde ileri sürülebilmesi açı-
sından da önem taşıyan esasa ilişkin bir sorunsaldır. Bu konuda AİHS, 
devlet başvuruları açısından herhangi bir istisna da öngörmemektedir. 
Ancak, hukuksal olanakları daha sınırlı olduğu kesin olan bireyler için 
Varnava başvurularında olduğu gibi içtihat açısından "sürekli durum"o-
larak tanımlanan koşullarda bile başvuru süresini en fazla on yıl ile sı-
nırlamış olan AİHM’nin, gerekli delilleri derleyebilme ve argümanları be-
lirlemede çok daha geniş imkanları bulunan devletler açısından zaman 
itibarıyla yetkisini daha titiz bir biçimde incelemesi beklenebilir. Bu ba-
kımdan, GKRY’nin tazminat görüşlerindeki gecikme bir usuli sorun oldu-
ğu kadar, aynı zamanda bir uluslararası yargı organının zaman itibarıyla 
yetkisi ile de ilgili bir sorun olarak kabul edilerek esasa ilişkin bir konu 
olarak değerlendirilmeliydi.

d) Hükmedilen tazminatın hesaplanmasının AİHS’ne uygunluğu

Devlet başvurularına tazminat hükmedilip edilemeyeceği tartışması bir 
yana, AİHM kararında hükmedilen tazminatın gerek kayıp aileleri gerek 
Karpaz Rumları açısından hangi verilere dayanılarak belirlenmiş olduğu 
kesinlikle açık değildir. Bu bakımdan, iddia olunan olaylardan 40 yıl son-
ra kimlerin tazminata hangi verilere göre hak kazanabileceği hususunun 
araştırılması, Sözleşme’nin 41. maddesindeki kıstasların uygulanabilirli-
ği açısından ilkesel bir önem arzetmektedir.

AİHS’nin 41. maddesindeki "adil tazmin "kavramı her ihlal kararının 
zorunlu bir sonucu olmayıp, tazminata hükmedilmesi için davalı taraf 
devletin "ihlalin sonuçlarını ancak kısmen ortadan kaldırabiliyorsa 

32 Janowiec and Others v. Russia (Applications nos. 55508/07 and 28520/09) [GC], Judg-
ment of 21 October 2013, par. 185.

33 AİHM’in Silih kararındaki “ insancıl kayıt “ nedeniyle zaman itibarıyla yetkisinin ge-
nişleyebileceğini kabul eden yaklaşımı Janowiec kararında Letonya, Estonya, Malta ve 
İsviçre yargıçlarınn karşı görüşlerinde ayrıntılı biçmde eleştirilmiştir (Janowiec, s. 86) . 
Ermenistan yargıcı ise kararı destekleyen ayrı görüşünde, AİHS sisteminin etkinliği açı-
sından Taraf Devletlerin geçmişleriyle yüzleşmeleri gerektiğini, ancak Rusya’nın kayıp-
ların âkıbetlerinin belirlenmesi için bazı soruşturmalarda bulunmuş olduğunu dikkate 
alarak “ insancıl kayıt “ ın dikkate alınma masını eleştiren yargıçların karşı görüşlerine 
katılmadığını belirtmek ihtiyacını duymuştur (Janowiec, s.65).
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"ve "gerektiği takdirde "gibi kıstasların bir araya gelmesi gerekmektedir. 
Kararda, gerek kayıp aileleri kategorisi gerek Karpaz Rumları kategori-
si açısından 41. maddedeki kıstasların gerçekliğine dair bir tartışmaya 
rastlanmamakta, kararlaştırılan tazminat miktarlarının "davaya ilişkin 
tüm koşullar dikkate alınarak"ve "hakkaniyet temelinde""makul"sayılması 
gerektiğinin belirtilmesiyle yetinilmektedir34. Bu çerçevede, UAD’nin yu-
karıda zikredilen Diallo davasının tazminat sürecini sonuçlandıran 2012 
kararına yapılan atfın da yanıltıcı olduğu söylenebilir: Zira UAD o dâvada, 
Demokratik Gine Cumhuriyeti’nin esasa ilişkin prosedürün başından iti-
baren hakkında diplomatik himaye hakkını kullandığı kimliği belirli bir 
kişinin maddi zararını ayrıntılı biçimde hesapladıktan sonra hakkaniyet 
temelinde belirli bir mânevi tazminat miktarı belirleyebilmiştir35.

aa) Kayıp kişiler açısından

Herşeyden önce tazminata hükmedilen her iki kategorinin esasa iliş-
kin kararın verildiği 2001 yılına göre değil, tazminata hükmedildiği 2014 
yılına göre incelenmesi gerekirdi. Kararda, tamamen GKRY’nin verdiği 
sayılara dayanılarak 2001 kararında sözkonusu olan  1485  kayıptan  sa-
dece  Varnava  bireysel  başvurularında  konu edilen kayıplar ile kazılar 
sonucu kimliği belirlenen toplam 29 olduğu ileri sürülen kayıp kişi çıka-
rılarak 1456 kayıp üzerinden hesaplanmıştır.

Oysa, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun kararları36 çerçevesinde 
oluşturulan Kayıp Şahıslar Komitesi’nin37 Ocak 2015 bültenine göre 943 
mevkide yapılan kazılar sonucunda  ailelerine teslim edilen Rum kayıp 
sayısı 493 olduğu görülmektedir. Komite’nin 2014 yıl sonu bülteninde 
de kaçının Kıbrıslı Rum kaçının Kıbrıslı Türk olduğu tasrih edilmemiş 
olmakla birlikte 157 kayıp kişinin kalıntılarının bulunduğu 2014 yılı "en 
başarılı yıl"38 olarak nitelendirilmektedir. Bu sayılar 2014 yılının sonuy-
la ilgili olmakla birlikte, Komite’nin internet sitesinde yıllar itibarıyla da 
sayılar yer almaktadır. Sonuçta, AİHM, Birleşmiş Milletler’in kararlarıyla 
oluşturulan tarafsız bir komitenin, herkesin ulaşabileceği nesnel istatis-

34 Cyprus v. Turkey (2014), zikredilen karar, par. 59.
35 Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v.Democratic Republic of the Congo) Com-

pensation Judgment, I.C.J Reports 2012, s. 324 vd.
36 Özellikle 16 Aralık 1977 tarihli 32/128 ve 17 Aralık 1982 tarihli 37/181 sayılı kararlar.
37 Committee of Missing Persons, Cyprus , www.cmp-cyprus.org Number of missing peop-

le: Greek Cypriots: 1508, Turkish Cypriots: 138. Identified individuals returned to their 
families: Greek Cypriots : 530 Turkish Cypriots: 138

38 Committee of Missing Persons, Nicosia, 18.12.2014 ” At its end-of-year press conferen-
ce today, the Committee on Missing Persons (CMP) noted that 157 missing persons had 
been identified so far this year, making 2014 the most successful yearto date...”
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tiklerine değil, gerçekliğini araştırmadığı GKRY’nin beyan ettiği sayılara 
itibar etmiş bulunmaktadır.

Öte yandan, AİHM kararının 59. paragrafında 30 milyon Euro’luk taz-
minatın kayıpların hayatta kalan ailelerine dağıtılması öngörülmüş39 iken 
kararın hüküm bölümünde bu konuda benzer bir kayıt getirilmemiş, ge-
nel olarak kayıpların ailelerine değinilmekle yetinilmiştir.40 Birbirinden 
farklı bu iki ifadenin tazminattan yararlanması öngörülen grubun büyük-
lüğü açısından değişik sonuçlar doğuracağı açıktır.

bb) Karpaz Rumları açısından

Karpaz Rumları açısından hesaplanan tazminat miktarı daha da tar-
tışılabilir niteliktedir. Kararda, bu kategorideki kişilerin sayısı belli ol-
madığı gibi, talepleri, iddiaları, bugünkü yaşam koşulları gibi veriler de 
bulunmamaktadır. Hükmedilen tazminatın maddi değil, manevi nitelikte 
olması, hesaplamanın, yararlanacak bireylerin sayısı, ailevi durumu, hat-
ta hayatta olup olmadığı gibi herhangi bir hesaplama referansına yer ve-
rilmemesi ilk kez bir devlet başvurusunda uygulanan AİHS’nin tazminata 
ilişkin 41. maddesi açısından ciddi bir eksiklik oluşturmaktadır. Kararda 
ayrıca, tazminatın hangi tarihe göre hesaplandığına dair herhangi bir ipu-
cu da yer almamaktadır.

Bu kategori açısından ayrıca kayıp Rumlarla ilgili Varnava kararıyla 
getirilen zaman sınırlaması nedeniyle bu kategorideki bireylerin AİHM’ne 
bireysel başvuruda bulunamayacakları için "uğradıkları"mağduriyetin an-
cak devlet başvurusu çerçevesinde giderilebileceği argümanı da ileri sü-
rülemez. Zira, Karpaz Rumları açısından 1974 olayları ve ayrıca Karpaz 
bölgesindeki yaşam koşullarıyla bağlantılı olup ihlal kararıyla sonuçlan-
mış herhangi bireysel bir başvuruya rastlanmamaktadır. Bu bakımdan, 
Karpaz grubu için AİHM’nin hükmettiği 60 milyon Euro’luk mânevi taz-
minatın ne şekilde hesaplandığı konusunda kararda herhangi bir açıkla-
maya yer verilmemiştir.

Tazminat kararı ve AİHS’nde öngörülen karar alma organları ara-
sındaki yetki dağılımı sorunu

AİHM kararı ayrıca, Sözleşme’nin yargı organı ile Avrupa Konseyi’nin 
siyasi karar organı arasındaki yetki dağılımına ilişkin maddelerinin oluş-

39 “… for non- pecuniary damage suffered by the surviving relatives of the missing persons.
Cyprus v. Turkey (2014) zikredilen karar par. 59. 

40 “ …in respect of non-pecuniary damage suffered by the relatives of the missing persons. 
Cyprus v. Turkey (2014) zikredilen karar, hüküm bölümünün dördüncü paragrafı.
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turduğu hukuksal ve ilkesel çerçeve açısından da ciddi biçimde uzaklaş-
makta, iki organ arasındaki bir "kuvvetler ayrılığı"ilkesi sayılabilecek den-
geyi zedelemektedir.

AİHS’nin "Kararların bağlayıcılığı ve infazı"başlığını taşıyan 46. mad-
desinin açık hükmüne göre :

"1. Yüksek Akit Taraflar, taraf oldukları davalarda Mahkeme’nin 
verdiği kesinleşmiş kararlara uymayı taahhüt ederler.

2. Mahkeme’nin kesinleşen kararı, infazını denetleyecek olan Ba-
kanlar

Komitesi’ne gönderilir.”

Sözleşme’nin bu açık hükmüne rağmen, KKTC’nin Kuzey’de terkedilen 
Rum taşınmaz mallarıyla bağlantılı satış, işletme, ortaklık gibi tasarrufla-
rının Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin gündeminde yer alan esasa 
ilişkin 2001 kararına aykırı olacağını belirten AİHM kararının 63. parag-
rafındaki yorum ve ifadeler, Sözleşme’nin 46. maddesi uyarınca Bakanlar 
Komitesi’nin AİHM kararlarının icrasını denetlemek konusundaki görev 
ve yetkisine açık bir müdahale oluşturmaktadır. 63. paragrafın tazminat 
kararının hüküm bölümüne yansıtılmamış olması, paragraftaki değerlen-
dirmelerin uluslararası bir yargı organı tarafından yapılmış bir saptama, 
en azından bir yorum olarak algılanacağı gözardı edilemez.

Nitekim, kararın hüküm bölümünde yer almamakla birlikte, Sloven-
ya, Ermenistan, İzlanda, GKRY, Macaristan, Makedonya, İrlanda, Mon-
tenegro ve Portekiz yargıçları ortak ayrı görüşlerinde 63. paragrafı kuv-
vetle desteklemişler41, Türkiye, Belçika, Hırvatistan, İtalya ve Arnavutluk 
yargıçları ise ortak ayrı görüşlerinde AİHS’nin açık hükmü nedeniyle 63. 
paragrafa katılamayacaklarını vurgulamışlardır42.

Bakanlar Komitesi’ne yönelik bir "yönerge"sayılması gereken tazminat 
kararının bu paragrafı, 1 Mayıs 2010 tarihinde yürürlüğe giren 14 No.lu 
Protokol’ün bir AİHM kararının yorumunda güçlüklerle karşılaşılması 
ya da bir kararın ilgili Devlet tarafından ısrarla uygulanmaması halinde 
AİHS’nin 46. maddesi çerçevesinde yeni bir düzenleme getirmiş olduğunu 
da gözardı etmiştir.

14 No.lu Protokol ile 46. maddeye eklenen yeni düzenlemeye göre: 
Madde 46:

...

"3.  Bakanlar  Komitesi,  sözkonusu  kararın  yorumundan  kay-

41 Cyprus v. Turkey (2014) zikredilen karar, s. 24.
42 Cyprus v. Turkey(2014) zikredilen karar, s. 45
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naklanan bir zorluk nedeniyle engellendiği kanaatinde ise, bu yorum 
konusunda karar vermesi için Mahkeme’ye başvurabilir. Mahkeme’ye 
başvurma kararı, Komite toplantılarına katılma hakkına sahip temsil-
cilerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

4. Bakanlar Komitesi, bir Yüksek Akit Taraf ‘ın, taraf olduğu bir da-
vada verilen kesin bir karara uygun davranmayı reddettiği görüşünde 
ise, ilgili Taraf ’a ihtarda bulunduktan sonra, Komite toplantılarına ka-
tılmaya yetkili temsilcilerin üçte iki çoğunluğu ile alınacak bir kararla 
, ilgili Taraf ’ın

1. fıkrada öngörülen yükümlülüğünü yerine getirmediği meselesini

Mahkeme’ye intikal ettirebilir.

5. Mahkeme 1. fıkranın ihlal edildiğini saptarsa, alınacak önlemleri 
değerlendirmesi için davayı Bakanlar Komitesi’ne gönderir. Mahkeme, 
eğer 1. fıkranın ihlal edilmediğini saptarsa, davayı incelemesine son 
verecek kararı alması için Bakanlar Komitesi‘ne iletir.”

Görüldüğü üzere, bir AİHM kararının Bakanlar Komitesi’nde icrası-
nın denetimi aşamasında bile ortaya çıkacak yorum ve icra sorunlarının 
AİHM’ne intikal ettirilmesi Komite’nin belirli çoğunluklarla alacağı karar-
larla mümkün olup, taraf devletler veya Sekretarya ya da Mahkeme ta-
rafından bu tür bir inisiyatif alınması kesinlikle öngörülmemiştir. Hatta, 
AİHM kararının davalı devlet tarafından icra edilmediği gerekçesi ile ihlal 
kararı alınması halinde bile, ihlalde bulunan devlet hakkında alınacak 
önlemleri belirleme yetkisi yine Bakanlar Komitesi’ne aittir.Bu düzenleme 
de AİHM ile Bakanlar Komitesi arasındaki yetki dağılımının ne denli kesin 
kurallara bağlandığının kanıtını oluşturmaktadır.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Belçika Dönem Başkanlığı sırasın-
da 27 Mart 2015 tarihinde Brüksel’de düzenlenen üst düzey Konferansı’n-
da kabul edilen Bildiri’nin "AİHM kararlarının icrasının denetimi"başlığı 
altındaki paragraflarda Sözleşme’nin bu konuya ilişkin

46. maddesinin Bakanlar Komitesi’ne sağladığı hukuksal olanaklar 
dışında AİHM’nin belirli bir kararın icrası cerçevesinde yorum yapma, 
Komite’nin yetkisine müdahale etme olanağı kesinlikle tanınmadığı gibi, 
bu konuda ileriye dönük olarak herhangi bir normatif çalışma da öngö-
rülmemiştir.43

43 High-level Conference on the “Implementation of the European Convention on Human 
Rights, our shared responsibility” 27 March 2015, Brussels Declaration: “Encourages 
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Bu bakımdan, icranın denetimi süreci açısından Bakanlar Komite-
si’nin  gündemindeki  AİHM kararlarıyla ilgili olarak AİHM tarihinde ilk 
kez bir kararın icrası çerçevesinde AİHM kararının kapsam ve sonuçları  
hakkında  bir görüş belirtmenin  yeni bir "devir"olarak  nitelendirildiği  
ve bu nedenle  ayrı bir tespit  kararına gerek olmadığının vurgulandığı, 
"Mahkeme konuştu, onu dinlemek kalıyor" cümlesi ile sonuçlanan Slo-
venya, Ermenistan, İzlanda, GKRY, Makedonya,  İrlanda,  Montenegro  ve 
Portekiz  yargıçlarının  ortak ayrı görüşlerinin AİHS’nin açık hükümleri 
karşısında savunulması zordur.

Ayrıca bu paragraf AİHM Büyük Dairesi’nin 1 Mart 2010 tarihli Demo-
poulos kararıyla KKTC’de kalan Rum taşınmaz mallarına ilişkin mülkiyet 
iddialarının tazminat, iade ya da takas yoluyla çözümlenmesini öngören 
KKTC’nin kurmuş olduğu Taşınmaz Mallar Komitesi’nin (TMK) sağladığı 
mekanizmayı AİHS açısından etkin bir başvuru yolu olarak tanımlayıp, 
başvuruları kabul edilemez bulurken,44 aynı mekanizmanın yine bireysel 
mülkiyet iddialarıyla bağlantılı olarak devlet başvurusu çerçevesinde et-
kili olamaması anlaşılamamakta, karar da bu konuya herhangi bir izahat 
getirememektedir.

Bir an için yargı organının, denetim organı Bakanlar Komitesi’nin yetki 
alanına müdahalesi kabul edilse bile, bu "müdahale"beraberinde getirece-
ği sorumluluk da dikkate alınarak – Bakanlar Komitesi tarafından yürü-
tülen denetim sürecinin değerlendirilmesini de gerektirirdi. Bu çerçevede, 
AİHM’nin tazminat miktarının belirlenmesinde KKTC’nin gerek kayıp id-
diaları gerek Karpaz Rumları ile ilgili olarak aldığı ve Bakanlar Komitesi 
tarafından olumlu karşılanan önlemler de incelenmeliydi.

Özellikle,  AİHM’nin, 2007 yılında  Bakanlar  Komitesi’nin  kabul ettiği 
25 No.lu ara kararda (Interim Resolution) Rum kayıpların âkibetlerinin 
araştırılmasında kaydedilen gelişmelerin memnuniyetle karşılandığını ve, 
ayrıca, KKTC’nin almış olduğu etkin önlemler sonucunda Karpaz’da ya-
şayan Rumların yaşam koşullarıyla bağlantılı olan eğitim hakkı ve din 
özgürlüğüne ilişkin 2001 kararındaki ihlallerin denetimine son verilmiş 
olduğunu da dikkate alması gerekirdi. Bu şekilde, GKRY’nin tazminat ta-
leplerini kayıplar açısından dokuz ve Karpaz Rumları açısından onbir yıl 
gecikme ile sunmasını haklı gösterebilmek için ortaya attığı esasa ilişkin 

the Committee of Ministers to: a) continue to use, in a graduated manner, all the tools 
at its disposal, including interim resolutions, and to consider the use, where necessary, 
of the procedures foreseen under Article 46 of the Convention, when the conditions have 
been satis- fied”

44 Demopoulos, zikredilen karar, par. 129.
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2001 kararının Türkiye tarafından icra edilmediği45  yolundaki iddiası 
Bakanlar Komitesi’nin kabul ettiği ara kararlar ışığında değerlendirilmiş 
olurdu.46 Bu önemli eksiklik47 icranın denetiminden sorumlu siyasi orga-
nın yetki alanına yapılan "müdahalenin"ciddiyetini de ağırlaştırmaktadır.

Öte yandan, Kuzey’deki taşınmazların satışında ve işletilmesinde her 
türlü izin, iştirak, muvafakatin, tasarruf ve yataklığın esasa ilişkin

2001 kararına aykırı olacağı yolundaki ibare, o kararın mülkiyetle tes-
pit ettiği ihlalin bir iç hukuk yolunun bulunmaması yolundaki ihlal ile 
birlikte yorumlanması gerektiği gözardı edilmiştir. 2001 kararında, Ku-
zey’de kalan Rum taşınmaz mallarına ilişkin mülkiyet hakkının ihlal edil-
diği tespitinden bağımsız olarak, Rumların Kuzey’deki malları üzerindeki 
mülkiyet haklarının ihlal edildiği yolundaki iddialarını ve ihlali giderebi-
lecek etkin bir başvuru yolunun bulunmadığı gerekçesiyle AİHS’nin 13. 
maddesinin ihlal edildiği sonucuna varılmıştır.48 Buiki farklı ihlal tespi-
tinden çıkarılması gereken sonuç da, Sözleşme’nin

13. maddesi anlamında bir etkin başvuru yolunun bulunup bulunma-
dığı sorunsalının, AİHS’ne Ek 1 No.lu Protokol’ün 1. maddesindeki mül-
kiyet hakkının ihlal edilip edilmediği tartışmasının tek belirleyici bir kıs-
tası olmamakla birlikte, önemli bir unsurunu oluşturduğudur. Nitekim, 
Demopoulos kararıyla AİHM, 2010 yılında etkin bir iç hukuk yolunun 
oluşturulmuş olması nedeniyle mülkiyet ihlaline ilişkin Kıbrıslı Rum 
başvuranların 1 No. lu Protokol’ün 1 maddesine dayanan mülkiyet iddia-
larını kabul edilemez bulmuştur.49

AİHM, Demopoulos kararından sonra da Meleagrou kararında, daha 
önce TMK önünde Kuzey’deki taşınmazlarının iadesinde ısrar etmiş olan 

45 Cyprus v. Turkey, yukarıda zikredilen 2012 kararı, par. 13
46 Interim Resolution CM/ResDH(2007)25.
47 Yukarıda zikredilen ara kararda kayıp şahıslar açısından “ WELCOMES, the progress 

achieved in the work of the CMP, and in particular through the Exhumation and Iden-
tification Programme, and encourages the continuation of the efforts so far deployed “ 
belirtilmektedir. Aynı ara kararda Karpaz Rumları’nın eğitim hakları açısından “ DECI-
DES to close the examination of the issues relating to the violation found under Article 2 
of the Protocol No. 1 and Article 10 of the Convention “ ve yine Karpaz Rumları’nın din 
özgürlüğü ile bağlantlı hakları açısından “ DECIDES to close the examination of the is-
sues relating to the violation found under Article 9 of the Convention “ belirtilmektedir.

48 “ … the Court, like the Commission concludes that has been a violation of Article 13 of 
the Convention by reason of the respondent State’s failure to provide to Gre- ek Cypriots 
not residing in northern Cyprus any remedies to contest interferences with their rights 
under Article 8 of the Convention and Article 1 of Protocol No. 1 “ Cyprus v. Turkey 
yukarıda zikredilen 2001 kararı, par.194

49 Demopoulos, yukarıda zikredilen karar, par.129.
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başvuranın iddialarını AİHM’nin Demopoulos kararında taşınmaz iadesi-
nin mutlak bir çözüm oluşturmadığına ilişkin değerlendirmesine işaret 
ederek reddetmiştir.50

Bu bakımdan, kararın 63. paragrafındaki Kuzey’deki Rum mallarıy-
la ilgili olarak empoze edilmeye çalışılan tasarruf yasağı, AİHM’nin 1400 
bireysel başvuruya uygulayarak gündeminden düşürmesine gerekçe oluş-
turmuş olan pilot karar niteliğindeki Demopoulos kararıyla ve ona daya-
nan Demopoulos sonrası içtihadıyla da çelişmektedir.

Ayrıca, kayıp Rumlar ile Karpaz Rumları’nın bireysel mağduri yetlerini 
gidermek amacıyla hareket ettiğini iddia eden GKRY’nin diplomatik hima-
ye tezini benimsemiş olan AİHM’nin Kıbrıslı Rumların mülkiyet hakkıyla 
bağlantılı mağduriyetlerinin giderilmesinde etkinliği ve AİHS’ne uygunlu-
ğu bir Büyük Daire kararıyla tescil olunan TMK mekanizmasının sağladığı 
etkin başvuru imkanını devlet başvurusu açısından etkisizleştirmesinin 
mantığını anlamak zordur. Bu bağlamda Sözleşmedeki hakların hayali ve 
teorik biçimde değil, etkinlik kazandıracak şekilde yorumlanması gerek-
tiği yolundaki AİHM’nin içtihadındaki yerleşik bir yorum kuralından da 
uzaklaşılmıştır.51

4AİHM kararının Kıbrıs sorununun çözümü açısından değerlendi-
rilmesi

AİHM’nin bir devlet başvurusu niteliğindeki IV. Rum başvurusunu so-
nuçlandırmaya yönelik tazminat kararında yarım asırdan beri süregelen 
Kıbrıs sorununun siyasi çözümü açısından duyarlı ve pragmatik bir yak-
laşım sergilemiş olduğu söylenemez.

50 Eleni Meleagrou and Others v. Turkey (Appplication no. 14434/09) [Dec.]2 April 2013. 
Kararın 15. paragrafında AİHM başvuranların mülkiyet haklarını yitirmemek için Ta-
şınmaz Mal Komisyonu’nun sağladığı mağduriyeti giderme usullerinden yararlanmak 
istememellerini kabul edilemez bulmuştur : “ It follows that the applicants have not 
made proper use of the available remedies that could give them financial redress or 
redress in kind for loss of enjoyment of their properties, including the property previ-
ously used as a second home. The fact that the applicants did not want to claim redress 
which would have led to them giving up their claim of title to the land is not relevant to 
this assessment. It was their choice, but it excluded them from obtaining the other ava-
ilable remedies. “; bu çerçevede mülkiyet hakkı ile birlikte din özgürlüğü ve ayrımcılık 
iddialarının da yer aldığı GKRY Başpiskoposu Chrysostomos’un kabul edilemez bulu-
nan başvurusu da ilginçtir. Chrysostomos v. Turkey (Application no.66611/08)[Dec], 4 
January 2011.

51 “The Court is intended to guarantee not rights that are theoretical or illusory, but rights 
that are practical and effective” Airey v. Ireland (Application no. 6289/73), judgment of 
9 October 1979, par. 24; Artico v. Italy (Application no. 6694/74), judgment of 13 mai 
1980, par. 33.
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Devlet başvurularının temelinde iki veya daha fazla devlet arasında bir 
siyasi uyuşmazlığın bulunduğu, uluslararası düzeni ve özellikle ilişkileri 
de ilgilendirdiği gözönünde bulundurularak AİHM’nin, bu kategorideki 
başvurularda taraflar arasında barışın sağlanmasına katkısı olabilecek 
bir söylem benimsemesi beklenebilir. Kaldı ki, AİHM, bu duyarlılığı yu-
karıda zikredilen Demopoulos kabul edilmezlik kararında Kıbrıs sorunu-
nun değişik veçhelerine değinerek çarpıcı biçimde ifade edebilmiştir. O 
kararda, özellikle:

- Tarafların belirttikleri argümanların, gerek Ada’nın geleceği, gerek 
taşınmazlar sorununun ne şekilde çözümlenebileceği konusunda uzun 
süreden beri devam eden yoğun bir siyasi uyuşmazlığı yansıttığı, 52

- Demopoulos başvurularının siyasal, tarihsel ve maddi bakımdan 
karmaşık bir sorundan kaynaklandığı ve bu sorunun da tüm tarafların 
sorumluluklarını üstlenerek siyasi düzeyde çözüm bulmaları gerektiği,53

- Geçmiş mağduriyetlerin giderilmesine yönelik çözüm yöntemlerinin 
yeni orantısız haksızlıklara (disproportionate wrongs) yol açmaması ge-
rektiği ,54

- Siyasi çözümü beklemek istemeyen Rumların önce Taşınmaz Mal 
Komisyonu’na başvurmaları gerektiği, bu yola başvurmadan AİHM’ne 
doğrudan yapılacak başvuruların kabul edilemez bulunacağı vurgulan-
mıştı.55

Demopoulos kararının yapıcı ve özellikle geleceğe dönük yaklaşımı ye-
rine, son kararda tazminatın neredeyse bir "ceza "gibi uygulanmış olduğu 
görülmektedir. Portekiz ve Montenegro yargıçlarının ayrı görüşleri de bu 
izlenimi güçlendirmektedir.

Bu yaklaşım, gerek AİHS ve AİHM içtihadı gerek Uluslararası Hukuk 
Komisyonu’nun (UHK) uluslararası sorumluluk konusunda kabul ettiği 
ilkeler açısından savunulabilir değildir.

AİHS’nin hiçbir maddesinde ihlal kararlarının ve bunlara dayanan 
"hakkaniyete uygun "tazminatın cezai nitelik taşıdığı yolunda bir hüküm 
yer almamaktadır. AİHS’nin 32. maddesine göre Mahkeme’nin yetkisi "… 
Sözleşme’nin ve Protokolleri’nin yorumu ve uygulanmasına ilişkin tüm 

52 Demopoulos, zikredilen karar, par. 83.
53 Demopoulos, zikredilen karar, par.85
54 Demopoulos, zikredilen karar. par.117.
55 Demopoulos, zikredilen karar, par. 128
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sorunları.. "kapsamaktadır. Tazminata ilişkin AİHS’nin "Adil tazmin "baş-
lıklı 41. maddesinde de Mahkeme’nin Sözleşme ve/ veya Protokolleri’nin 
ihlal edildiği yolunda bir tespitte bulunması (Fransızca metinde "déclare", 
İngilizce metinde "finds") halinde ve devletin "iç hukuku bu ihlalin sonuç-
larını ancak kısmen kaldırabiliyorsa, gerektiği takdirde "hakkaniyete 
uygun bir tazminata hükmedileceği belirtilmektedir. Esasen, AIHM, baş-
vuranların ceza nite liğini taşıyacak bir tazminata hükmedilmesine ilişkin 
taleplerini de sistematik olarak reddetmiştir.56

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun kararıyla 2001 yılında kabul edi-
len "Uluslararası Hukuka Aykırı Fiiller Açısından Devletlerin Sorumlu-
luğu"başlıklı UHK kurallarında da, gerek uluslararası hukuka aykırı fiil-
ler gerek uluslararası hukukun ağır ihlalleri konusunda cezai nitelikte bir 
tazminat öngörülmemiştir.57

Portekiz ve Montenegro yargıçlarının ayrı görüşlerindeki tazminatın 
"cezai niteliği"ile ilgili yorum ve değerlendirmeler Kıbrıs sorunu hakkında 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu tarafından kabul 
edilen kararlarla kesinlikle bağdaşmamaktadır. Özellikle

1 Kasım 1974 tarihli BM Genel Kurulu’nda kabul edilen 3212(XXIX) 
sayılı kararla sorunun "Genel Sekreter’in iyi mesaisiyle, iki toplum tem-
silcileri arasında eşitlik esası uyarınca "ve iki toplumun "temel ve meşrû 
haklarına dayalı karşılıklı olarak kabul edilebilir bir siyasi çözüme ser-
bestçe ulaşılması amacıyla "58 başlatılması ve sürdürülmesi istenmek-
tedir. Geçerliği günümüze kadar devam eden bu çerçevede taraflardan 
hiçbirinin "suçlu"ilân edilmemesine özen gösterilmiş, aksine tarafların 
eşitliği ilkesi ön plana çıkarılmıştır.

56 İkincisoy v. Turkey, no.26144/95, judgment of 27 July 2004, par. 149, Lustig-Prean 
and Beckett v. the United Kingdom, [GC] nos. 31417/98 and 32377/96, judgment of 
27 September 1999, paras. 22-23 ; Selçuk and Asker v. Turkey, nos 23184/94 and 
23185/94, judgment of 24 April 1998, par. 119.

57 Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts” General Assembly Resoluti-
on 56/83 of 12 December 2001. Özellikle 28-47. maddeleri. Tams, Les Obligations de 
l’Etat Responsable: Le Lien Manquant ? in Obligations Multilatérales, Droit Impératif 
et Responsabilité Internationale des Etats, sous la direction de Pierre-Marie Dupuis, 
Pedone, Paris, 2003, s. 79-103, Tams, Do Serious Breaches Give Rise to Any Specific 
Obligations of the Responsible State ? EJIL, Vol. 13(2002), s.1166-1170.

58 Demopoulos, zikredilen karar, par. 128
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AİHM kararında yer almamış olmakla birlikte, iki yargıcın ortak ayrı 
görüşlerindeki "unjust war"59 ve  "punitive damages"60 ifadeleri IV. Rum 
tazminat kararı ile ilgili uluslararası doktrindeki ilk yorumların en çok 
üzerinde durduğu kavramları oluşturduğu ve bunların adeta karara mal 
ettirildiği gorulmekte, diğer bir deyişle "bireysel "bir görüşü yansıtması 
beklenen "ayrı görüş", AİHM’ne, Sözleşme’de öngörülmemiş yetkiler ta-
nınacak şekilde yorumlanabilmektedir. Bu yanlış algılama sonucunda, 
karar hakkındaki bazı uluslararası hukuk doktrini yorumlarında, AİHM 
kararının, uluslararası "saldırı"(aggression) suçu açısından yeni bir çığır 
açtığı da iddia edilebilmektedirr.61

Öte yandan, benzer bir saptamada bulunmakla birlikte, ayrı görüş-
teki tezlerin Kıbrıs sorununun çözümü açısından yapıcı olamayacağını 
(counterproductive) belirten araştırmacı Risini ise AİHM’in devlet başvu-
rularındaki rolünün ciddiyetle dikkate alınabilmesi için nesnel ve tarafsız 
olmasının önem taşıdığına dikkat çekmektedir.62

Kararla, devlet başvurularında tazminat uygulamanın mümkün oldu-
ğunun ispatlanması arayışının ötesinde, kararın gerekçelerinde açıkça be-
lirtilmemiş olmakla birlikte, tazminatın "cezalandırma"gayesini de taşıya-
bileceği yolunda yorumlarda bulunulmasının bir yerde cesaretlendirildiği 
söylenebilir. Portekiz ve Montenegro yargıçlarının uzun ortak ayrı görüş-
lerinde, kararın bu yönde yorumlanmasının gerektiği, tazminatın "haksız 
bir savaşın"(unjust war) yaptırımını oluşturduğu tezinin kanıtlanmasına 
çalışılmıştır. Nitekim, yukarıda da belirtildiği üzere, doktrindeki ilk tep-
kilerin de adeta bu noktada odaklanmış olması bir raslantı sayılamaz: 
Bağlayıcı niteliği bulunmamakla birlikte, ayrı görüşlerdeki, kararı "yo-
rumlamaya"yönelik bazı ibarelerin Sözleşme hukuku açısından temelden 
yoksun olsa bile AİHM kararına mal ettirilmesine müsait olduğu açıktır.

59 Anılan BM Genel Kurulu Kararı’nın 4. paragrafı : “Commends the contracts and nego-
tiation taking place on an equal footing, with the good offices of the Secretary General, 
between the representatives of the two communities ,and calls for their continuation 
with a view to reaching freely a mutually acceptable political settlement , based on their 
fundamental and legitimate rights”.

60 Cyprus v. Turkey, zikredilen karar, Concurring Opinion of Judge Pinto de Albu- qu-
erque joined by Judge Vucinic , “ After all , there is punishment for unjust war), s . 41.

61 Cyprus v. Turkey, yukarıda zikredilen görüş, “ The punitive nature of this compensati-
on is flagrant “, s. 24, “ That punishment can be applied in inter-State cases before the 
Court, which is competent to determine punitive damages in particularly serious cases 
of human rights violations “, s. 41.

62 Shoenberger, Punishment for Unjust War ; First International Court Decision Awarding 
Damages for Aggression “, 2014 ; Lott, Cyprus v. Turkey,Just satisfaction and Acts of 
Aggression “ The most recent judgment of the Grand Chamber is similarly situated in 
the growing discussion on the crime of aggression “ in http://www.asil.org/insights/volu-
me/18/issue/18/issue/18/cyprus-v turkey-just-satisfaction-and-acts-aggression.
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Ancak, tazminat kararının en önemli "özelliği "GKRY başvurusunun 
temelindeki Kıbrıs sorununun tarihsel, siyasal ve hukuksal veçheleri bo-
yutunun gözardı edilmiş olmasıdır. Sorunun çözümlenmesine yönelik içe-
riksel ve yöntemsel çerçevenin Birleşmiş Milletler tarafından belirlendiği 
ve özellikle iki toplumun statü eşitliği ilkesine dayandırıldığı dikkate alın-
mamış, hatta bir devlet başvurusunun bu temel özelliğine bir atıfta dahi 
bulunulmamıştır. Esasa ilişkin 2001 kararından farklı olarak bir "ihlal 
"saptamasıyla sınrlı kalmayan tazminat kararının, başvurunun temelin-
deki uluslararası uyuşmazlığın sonuçlandırmasında bir "katkı”da bulun-
ma gayreti içinde olduğu söylenebilir.

Oysa, AİHM’nin Sözleşme gereğince uluslararası sorunları çözme ko-
nusunda herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır.63 Bu çerçevede, Sözleş-
me’nin Önsöz Bölümü’ndeki ifadeler hem AİHM ile Avrupa Konseyi üyesi 
ülkeler arasındaki yakın ilişkiyi hem de Mahkeme’nin amaç ve hedefini 
açıkça belirlemiş bulunmaktadır:

"Aşağıda imzası bulunan Avrupa Konseyi üyesi hükümetler,

…..

Avrupa Konseyi’nin amacının, üyeleri arasında daha sıkı bir birlik 
oluşturmak olduğunu ve insan hakları ile temel özgürlüklerin korun-
ması ve geliştirilmesinin bu amaca ulaşma yollarından biri olduğunu 
gözönüne alarak,

… .

… Evrensel Bildiri’de yer alan bazı hakların ortak güvenceye bağ-
lanmasını sağlama yolunda ilk adımları atmaya kararlı olarak,.. "

Görüldüğü  üzere,  Sözleşme’nin  öngördüğü  denetim  meka nizması-
nın amacı Taraf Devletler arasındaki siyasi sorunları çözmek değil, Taraf 
Devletlerde insan hakları standartlarının korunması ve geliştirilmesine 
yönelik olarak AİHS hükümleri açısından norm denetiminde bulunmak-
tan ibarettir.

AİHM‘nin tazminat kararındaki konuya genel yaklaşımı, uluslararası 
uyuşmazlıklardaki hukuksal sorunların çözümünde yargısal yetkisi bu-
lunan Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) tazminata ilişkin içtihadında 
izlediği "ihtiyatlı "tutumdan tamamen ayrılmaktadır. Örneğin, UAD, İngil-
tere ile Arnavutluk arasındaki Korfu Boğazı uyuşmazlığında, İngiltere’nin 
Arnavutluk karasuları içinde bulunan Korfu Boğazı’ndaki mayın tarama 

63 Risini , Can’t get no just satisfaction ? The Cyprus v. Turkey judgment of the European 
Court of Human Rights in Junge Wissenscschaft im Öffentliches Recht, Mai 2014.
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harekâtının Arnavutluk devletinin egemenliğini ihlal ettiği yolundaki sap-
tamasının uygun bir tatmin (appropriate satisfaction) oluşturduğu sonu-
cuna varmıştır64

UAD, Bosna ve Hersek’in Sırbistan ve Montenegro aleyhindeki Soykırı-
mın Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşmesi’nin Uygulanma-
sı davasında da Sırbistan’ın Temmuz 1995’te Srebrenica’daki katliamları 
önleyecek tedbirleri almamış olmasını Sözleşme’nin ihlalini oluşturduğu 
yolundaki tespitini uygun bir tatmin (in itself appropriate satisfaction) 
olarak nitelendirmiştir65 .

Uluslararası bir sorunu çözme alanında Sözleşme tarafından yetkilen-
dirilmemiş olan AİHM, tazminata karar vermekle, bir yerde, Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi kararlarıyla Kıbrıs uyuşmaz-
lığının iki toplumun eşitliği çerçevesinde çözümlenmesi gerektiği doğrul-
tusundaki temel yol haritasını kırılganlaştırabilecek bir sonuca varmıştır. 
Ayrca, gerek Rum kayıplar gerek Karpaz Rumları açısından GKRY’nin 
taleplerini kabul etmiş olan AİHM’nin tazminatı adeta "götürü"usulle he-
saplamış olması da bu izlenimi güçlendirmektedir.

Devlet başvurularında tazminat hükmedilip edilemeyeceği tartışması 
bir yana, IV. GKRY başvurusunu sonuçlandıran tazminat kararının, gerek 
AİHS hukuku ve AİHM uygulaması gerek uluslararası hukuk kurallarının 
uygulanması bakımından "klasik "bir AIHM tazminat kararı olarak algı-
lanması mümkün değildir.

AİHM, yargı faaliyetine başladığı 1959 yılından beri ve özellikle son 
yirmi yıl içinde Sözleşme’de genellikle birkaç cümle ile tanımlanmış olan 
hak ve özgürlüklerin başvurulara uygulanmasında geliştirdiği kavramlar-
la taraf devletlerde insan haklarına saygı ilkesini hem yönetim kadroları 
hem de sivil toplum düzeyinde güçlendirmiş olduğu, bu alanda yaygın 
bir bilinç ve farkındalık kazandırmış olduğu inkâr edilemez: AİHM iç-
tihatları, etkin soruşturma, pozitif yükümlülükler, hak ve özgürlüklerin 
teorik biçimde değil, etkinliğe yönelik olarak uygulanması gibi kavramlar 

64 Corfu Channel Case, Judgment of April 9th 1949, s. 36.
65 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Geno-

cide  (Bosnia  and Herzegovina  v. Serbia  and Montenegro),  Judgment, I.C.J. Reports 
2007, par. 463. Srebrenica’daki katliam sonucunda ölen 7000 Müslüman’ın ailelerine 
tazminat ödenmesine hükmedilmemesi çeşitli eleştirilere yol açmıştır. Bkz. Tomuschat, 
Reparation in Cases of Genocide, 6 Journal of International Criminal Justice (2007), s. 
905. ; bir başka yazara göre tazminata hükmedilmemesi tarafların yeniden barışabil-
mesi açısından belki de en “akıllıca “ çıkış olarak yorumlanmaktadır (the wisest thing) 
Gill, The “ Genocide “ Case: Reflections on the ICJ’ s Decision : Bosnia and Herzegovina 
v.Serbia, 2 Hague Justice Journal, 2007, 47.
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ve yorum kuralları, hak ve özgürlüklerin ihlali iddialarının araştırılması, 
saptanması ve mağduriyetlerin giderilmesinde tamamen normatif bir de-
ğer kazandırmış bulunmaktadır.

Ancak, temelinde bir uluslararası uyuşmazlığın bulunduğu devlet baş-
vurularında bireysel hak, özgürlük ve çıkarların ötesinde toplumların sta-
tü, çıkar ve siyasal geleceklerinin de sözkonusu olduğu dikkate alınması 
gerekeceğinden bireysel hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilme-
sine yönelik bir uluslararası yargının ihtiyatlı davranması; kalıcı bir ba-
rış ve düzenin sağlanabilmesi açısından önem kazanmaktadır. Özellikle, 
Birleşmiş Milletler gibi uluslararası barış ve düzenin korunmasında ev-
rensel düzeyde yetkili bir örgütün belirlediği siyasi çözüm parametreleri-
nin zedelenmemesine özen gösterilmelidir. AİHM’nin tazminat kararıyla, 
uluslararası nitelikteki Kıbrıs sorunu ile bireysel hak ve çıkarların göze-
tilmesinin değişik boyutlar oluşturduğunun güçlü ifadelerle vurgulanmış 
olduğu Demopoulos kararından ayrılarak, sorunun uluslararası boyutu-
nu gözardı etmeyi tercih etmiş olduğu söylenebilir. Ancak bu temel tercih 
sonucunda, kararın, Kıbrıs uyuşmazlığına ilişkin siyasal süreçte olumlu 
bir yan parametre oluşturma şansını yitirmiş olduğu ve, bu bakımdan, 
söylemsel bir istismar ve yansımasının da mümkün olmaması gerektiği 
kabul edilmelidir.



İŞ HUKUKUnA İLİŞKİn PRATİK BİLGİLER

Av. Celil ÇELİK1

Normal çalışma hayatında işveren üstün konumda olduğundan ve iş-
çiyi baskı altında tutabileceğinden İş mahkemelerinde işçi lehine yorum 
esastır. İş mahkemelerinde işçi lehine her delil değerlendirilir. İş mahke-
melerinde davalar genelde %97 oranında işçi lehine sonuçlanmaktadır. 
İşçi lehine bir tanık ve bir delil söz konusu ise işverenin göstereceği on-
larca tanığın ve delilin bir değeri olmamaktadır. Hatta Yargıtay, noterce 
düzenlenmiş ibranameyi dahi, fesihten önce veya fesih anında imzalanmış 
ise, baskı altında imzalanmış olduğu faraziyesiyle ibraname olarak kabul 
etmemekte idi, ancak üzerinde para alındığına dair bir ifade var ise sade-
ce bu para alacağına ilişkin makbuz saymakta idi. 01.07.2012 tarihinde 
yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar kanunun 420. maddesi de, bu 
konuda Yargıtay’ın görüşüne paralel düzenleme yapmış ve bu konuyu iç-
tihat olmaktan çıkararak kanuni statüye ulaştırmıştır. İşçi, kanundaki ta-
nıma uygun olmayan ibraname düzenlemiş olsa bile bilahare ödenmeyen 
tüm işçilik alacaklarını talep edebilmektedir. 

İŞÇİLİK ALACAKLARI

İşçilik alacaklarında, iş akdinin feshedildiği tarihte işçinin en son al-
mış olduğu aylık ücrete göre hesaplama yapılır.

Bordrolarda (veya SGK ve Vergi Dairesi bildirimlerinde) ücreti düşük 
gösterilen işçi, eline geçen net ücreti aynı işyerinde bordrolara adı geçmiş 
veya sigortalı olarak çalışmış tanıklarla ispatlayabilir. Tanıkların halen 
çalışıp çalışmamasının bir önemi bulunmamakta, aynı işyerinde çalışmış 
olması yeterli sayılmaktadır. Aynı işyerinde çalışan tanık yok ise benzer 
işi yapan komşu işyerlerinde çalışan tanıklar da dinlenebilmektedir. Bu-
nun dışında komşu, arkadaş vs. gibi olayla ilgisi olmayan tanıklar dikkate 
alınmamaktadır.

İşçinin en son aylık ücreti şöyle hesaplanır. En son alınan net maaş 
brüte çevrilir. İnternette netten brüte çeviren programlar bulunmaktadır. 
Netten brüte çeviride yaklaşık üçte bir civarı artış olmaktadır. Ayrıca asıl 
ücret (maaş) dışında ikramiye, prim, komisyon, kar payı gibi ek ücret-
ler;  yakacak yardımı, giyecek yardımı, kira yardımı, aydınlatma yardımı, 

1 İstanbul Barosu avukatlarından
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servis yardımı, yemek yardımı, sağlık sigortası yardımı, hayat sigortası 
pirim ödemeleri gibi sosyal yardımlar da, düzenli ve sürekli iseler aya 
düşen miktar kadar eklenirler. (4857 m.32) Örneğin senede birkaç kere 
ikramiye ödemesi var ise yıllık toplam ikramiyenin aya düşen kısmı üc-
rete eklenir. İşveren tarafından nakit ödeme olmaksızın yemek veriliyor 
veya servis sağlanıyor ise bir ilave yapılmaz. Bu şekil işçinin en son almış 
olduğu giydirilmiş ücret bulunur.

Fazla mesai ücretleri, ulusla bayram ve genel tatil ücretleri ve asgari 
geçim indirimi ödemeleri aylık ücret hesabına dâhil edilmezler.

Kıdem ve İhbar tazminatları en son alınan giydirilmiş ücrete göre he-
saplanır. Kıdem tazminatı, her sene (ve seneyi tamamlamayan küsurlar 
için) bir aylık ücret kadardır. (1475 m.14/1) Aylık ücreti yüksek olanlar 
için ise kıdem tazminatına bir tavan sınırı getirilmiştir. (1475 m.14/13) 
Maliye Bakanlığı, genelgeyle her yıl için (çoğunlukla ilk altı ay ve son altı 
ay için) uygulanacak tavan miktarlarını belirlemektedir. Kıdem tazminatı 
fonuna ilişkin kanun yürürlüğe girinceye dek mevcut düzenlemeye göre 
hareket edilir. (1475 m.14/16, 4857 geçici m.6) İhbar tazminatı da (çalış-
ma süresine göre değişir) en fazla 8 haftalık ücret kadardır. (4857 m.17)

İşçinin günlük ve saatlik mesai ücreti de en son alınan giydirilmiş ücre-
te göre hesaplanır. En son alınan ücret 30 sayısına bölündüğünde günlük 
mesai ücreti bulunur. Bir günlük mesai ücreti 7,5 sayısına bölündüğünde 
de bir saatlik mesai ücreti bulunur. En son alınan aylık ücret 225 sayısına 
bölünerek de bir saatlik mesai ücreti bulunabilir.

İşçi, almış olduğu ücret karşılığında haftalık en fazla 45 saat mesai 
yapar. Haftalık 45 saati aşan çalışma fazla çalışma sayılır. Örneğin hafta-
nın altı günü sabah 08.00’de işe başlayan ve akşam 18.00’de işi bırakan 
işçi, bir saat öğlen dinlenmesi çıktığında günlük 9 saat ve haftalık 54 saat 
çalışmış sayılır. Haftalık 45 saatin üstünde yapılan çalışma fazla çalışma 
sayıldığından, örnekteki işçi, haftalık 9 saat fazla çalışma yapmış sayılır. 
Fazla çalışmalarda her bir saat için normal mesai saat ücretinin %50 ka-
dar fazlası ücret hesaplanır. Haftalık çalışmanın sözleşmeyle 45 saatin 
altında belirlendiği durumlarda bu çalışma süresini aşan ve 45 saate ka-
dar olan çalışma ise fazla süreli çalışma sayılır. Fazla süreli çalışmada ise 
her bir saat için normal mesai saat ücretinin %25 kadar fazlası ücret he-
saplanır. Fazla mesai alacağı hesaplanırken senelik 270 saatten yukarısı 
dikkate alınmaz. (4857 m.41)

 İşçinin çalıştığı yıllara göre fazla mesai alacağı bazen kıdem tazmina-
tının 2-3 katını geçebilmektedir. Bundan dolayı iş mahkemelerinde fazla 
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mesai ücreti alacağından üçte bir veya yarı oranında hakkaniyet indirimi 
yapılmaktadır. Bu uygulama yerleşik Yargıtay içtihatlarına dayanmakta-
dır. Genelde üçte bir indirim yapılmaktadır.

 İşçi, fazla mesai ücreti yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir 
saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında ise bir 
saat on beş dakikayı, serbest zaman olarak kullanabilir. İşçi, hak ettiği 
serbest zamanı 6 ay içinde işverene yazılı olarak bildirmek koşuluyla kul-
lanabilir. (4857 m.41)

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde tatil yapıldığında iş karşılığı 
olmaksızın o güne düşen mesai ücreti tam olarak ödenir. Aylık ücret 30 
sayısına bölündüğünde günlük mesai ücret bulunur. Aylık ücret öden-
diğinde ulusal bayram ve genel tatil günleri için de günlük mesai ücreti 
ödenmiş sayılır. Ancak ulusal bayram ve genel tatil günlerinde tatil yapıl-
maksızın çalışılırsa, çalışılan her gün için bir günlük ücret daha ödenir. 
(4857 m.47)

Hafta sonu tatil günlerinde de; tatil yapıldığında iş karşılığı olmaksızın 
o güne düşen mesai ücreti tam olarak ödenir. Aylık ücret ödendiğinde 
hafta sonu tatil günleri için de günlük mesai ücreti ödenmiş sayılır. An-
cak hafta sonu tatil günlerinde tatil yapılmaksızın çalışılırsa (bu konuda 
kanun hükmü olmadığından yerleşik Yargıtay içtihatları dikkate alındı-
ğında) normal mesai ücretinin %50 kadar fazlası bir ücret daha ödenir. 
(4857 m.46)

Zamanaşımı Başlangıcı - Zamanaşımı Süresi - Faiz Başlangıcı - Uygu-
lanan Faiz

Tahakkuk, muacceliyet, zamanaşımı ve faiz başlangıcı birbirinden 
farklı kavramlardır. Tahakkuk, bir alacağın doğduğu tarihtir. Muacceliyet 
ise, tahakkuk eden alacağın alacaklı tarafından talep edilebilir olmasıdır. 
Normalde muacceliyet tarihi hem zamanaşımı başlangıcı ve hem faiz baş-
langıcıdır. (6098 m.149) Ancak mevzuatta ve uygulamada bazı alacaklar 
için zamanaşımı ve faiz başlangıcı farklı olabilmektedir. İşçilik alacakla-
rında da durum aşağıdaki gibidir.

1- Asıl ücret (maaş) alacağında; her günün ücreti için zamanaşımı baş-
langıcı işin yapıldığı gündür, zamanaşımı süresi 5 yıldır, faiz başlangıcı te-
merrüt tarihidir, uygulanan faiz en yüksek banka mevduat faizidir. (6098 
sayılı kanun m.147 b.1, 4857 sayılı kanun m.32 ve m.34)

2- Fazla mesai alacağında; her günün fazla mesaisi için zamanaşımı 
başlangıcı işin yapıldığı gündür, zamanaşımı süresi 5 yıldır, faiz başlan-
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gıcı temerrüt tarihidir, uygulanan faiz en yüksek mevduat faizidir. (4857 
sayılı kanun m.32 ve m.34)

3- Ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışma ücreti alacağında; her 
günün fazla mesaisi için zamanaşımı başlangıcı işin yapıldığı gündür, za-
manaşımı süresi 5 yıldır, faiz başlangıcı temerrüt tarihidir, uygulanan faiz 
en yüksek mevduat faizidir. (4857 sayılı kanun m.32 ve m.34)

4- Hafta sonu tatil günleri çalışma ücreti alacağında; her günün fazla 
mesaisi için zamanaşımı başlangıcı işin yapıldığı gündür, zamanaşımı sü-
resi 5 yıldır, faiz başlangıcı temerrüt tarihidir, uygulanan faiz en yüksek 
mevduat faizidir. (4857 sayılı kanun m.32 ve m.34)

5- İkramiye gibi ek ücret alacaklarında; her ek ücret için faiz başlan-
gıcı ödeme tarihidir, zamanaşımı süresi 5 yıldır, faiz başlangıcı temerrüt 
tarihidir, uygulanan faiz en yüksek mevduat faizidir. (4857 sayılı kanun 
m.32 ve m.34)

6- Yol ve yemek yardımı gibi işveren tarafından sağlanan sosyal yar-
dımlarda; her yardım için zamanaşımı başlangıcı yardım tarihidir, zama-
naşımı süresi 5 yıldır, faiz başlangıcı temerrüt tarihidir, uygulanan faiz en 
yüksek mevduat faizidir. (4857 sayılı kanun m.32 ve m.34)

7- Yıllık izin ücreti alacağında; çalışılan tüm yıllara ilişkin zamanaşımı 
başlangıcı fesih tarihidir, zamanaşımı süresi 10 yıldır, faiz başlangıcı te-
merrüt tarihidir, uygulanan faiz kanuni faizidir. (4857 sayılı kanun m.59, 
6098 sayılı kanun m.422)

8- İhbar tazminatında; zamanaşımı başlangıcı fesih tarihidir, zama-
naşımı süresi 10 yıldır, faiz başlangıcı temerrüt tarihidir, uygulanan faiz 
kanuni faizdir. (4857 sayılı kanun m.17, 6098 sayılı kanun m.432)

9- Kıdem tazminatında: çalışılan tüm yıllara ilişkin zamanaşımı baş-
langıcı fesih tarihidir, zamanaşımı 10 yıldır, faiz başlangıcı fesih tarihi-
dir, uygulanan faiz en yüksek banka mevduat faizidir. (1475 sayılı kanun 
m.14, 4857 sayılı kanun m.24 ve m25)

10- Denizci ve gazeteci kıdem tazminatında; çalışılan tüm yıllara ilişkin 
zamanaşımı başlangıcı fesih tarihidir, zamanaşımı süresi 10 yıldır, faiz 
başlangıcı temerrüt tarihidir, uygulanan faiz kanuni faizidir. (854 sayılı 
kanun m.20, 5953 sayılı kanun m.6)

11- İş kazası maddi ve manevi tazminat alacağında; zamanaşımı baş-
langıcı bedensel zararı öğrenme tarihidir, (bedensel zarar kaza anında 
belli ise kaza tarihi, bedensel zarar kaza anında anlaşılamıyor ise SGK 
veya mahkeme tarafından onaylı sağlık kuruluşunun düzenlediği rapor 
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tarihi), zamanaşımı süresi 10 yıldır, faiz başlangıcı kaza tarihidir, uygula-
nan faiz kanuni faizdir. (4857 sayılı kanun m.77, 6098 sayılı kanun m.49-
56 ve m.417, 5510 sayılı kanun m.14-20)

12- Meslek hastalığı maddi ve manevi tazminat alacağında; zamanaşı-
mı başlangıcı hastalığı öğrenme tarihidir, (SGK tarafından onaylı sağlık 
kuruluşunun onay tarihi), zamanaşımı süresi 10 yıldır, faiz başlangıcı 
hastalığın ortaya çıktığı tarihtir, uygulanan faiz kanuni faizdir. (4857 sa-
yılı kanun m.77, 6098 sayılı kanun m.49-56 ve m.417, 5510 sayılı kanun 
m.14-20)

13- İşe başlatmama tazminatında; zamanaşımı başlangıcı işe başlat-
mama tarihidir, (işe iade bildiriminin tebliğ tarihinden bir ay sonrası), 
zamanaşımı 10 yıldır, faiz başlangıcı işe başlatmama tarihidir, (işe iade 
bildiriminin tebliğ tarihinden bir ay sonrası), uygulanan faiz kanuni faiz-
dir. (4857 sayılı kanun m.20 ve m.21, 6356 sayılı kanun m.25 f.5)

14- Askerlik sonrası işe başlatmama tazminatında; zamanaşımı baş-
langıcı fesih tarihidir, zamanaşımı süresi 10 yıldır, faiz başlangıcı temer-
rüt tarihidir, uygulanan faiz kanuni faizdir. (4857 sayılı kanun m.31/son

15- İşverene karşı kötü niyetle fesih tazminatında; zamanaşımı başlan-
gıcı fesih tarihidir, zamanaşımı süresi 10 yıldır, faiz başlangıcı temerrüt 
tarihidir, uygulanan faiz kanuni faizdir. (4721 sayılı kanun m.2, 4857 
sayılı kanun m.17 f.6)

16- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymama sebebine dayalı fesih taz-
minatında; zamanaşımı başlangıcı fesih tarihidir, zamanaşımı süresi 10 
yıldır, faiz başlangıcı temerrüt tarihidir, uygulanan faiz kanuni faizdir. 
(4721 sayılı kanun m.2, 4857 sayılı kanun m.26 f.2)

 17- İşveren sendikal ayrımcılık tazminatında; faiz başlangıcı işverenin 
ayrımcı davranışta bulunduğu tarihtir, zamanaşımı 10 yıldır, faiz başlan-
gıcı temerrüt tarihidir, uygulanan faiz kanuni faizdir. (6356 sayılı kanun 
m.25)

18- İşveren eşit davranmama tazminatında; faiz başlangıcı işverenin 
ayrımcı davranışta bulunduğu tarihtir, zamanaşımı 10 yıldır, faiz başlan-
gıcı temerrüt tarihidir, uygulanan faiz kanuni faizdir. (4857 sayılı kanun 
m.5)

19-) Çalışma belgesi vermeme tazminatında; zamanaşımı başlangıcı 
fesih tarihidir, zamanaşımı süresi 10 yıldır, faiz başlangıcı temerrüt tari-
hidir, uygulanan faiz kanuni faizdir. (4857 sayılı kanun m.28)

20- İşçi sendikası aidatı alacağında; her ay aidatı için ayrı olarak zama-
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naşımı başlangıcı toplu sözleşmede ifa tarihi yok ise ay sonudur, zama-
naşımı süresi 5 yıldır, faiz başlangıcı toplu sözleşmede ifa tarihi varsa bu 
tarih yoksa işverenin temerrüde düşürüldüğü tarihtir, uygulanan faiz en 
yüksek işletme kredisi faizidir. (6356 sayılı kanun m.18 f.3 ve m.53 f.2)

21- Rücu alacağında; zamanaşımı başlangıcı ödeme ve (rucu edilecek 
kişiye) ihbar tarihidir, zamanaşımı ödenen alacağın zamanaşımı süresi 
kadardır, faiz başlangıcı ihbar tarihidir, uygulanan faiz ödenen alacakta 
uygulanan faizdir.

Yukarıda 1-6 arası maddelerde gösterilen alacaklar ücretten sayılmış-
tır. Ücretlerde her bir günün alacağının o gün tahakkuk ettiği ve zamana-
şımının o gün başladığı kabul edilmiştir. Her bir günün ücret alacağı, iş 
ilişkisi devam etse bile o gün tahakkuk eder ve zamanaşımı o gün başlar. 
Bu durum, dava tarihinden itibaren geriye dönük olarak 5 yıldan öncesi 
alacakların zamanaşımına uğradığı anlamına gelir. Dava açılış tarihi ne 
ise beş yıl öncesine ilişkin tarihten öncesi alacaklar zamanaşımına uğ-
ramış sayılır. Zamanaşımı itirazı olduğu takdirde beş yıldan önceki üc-
ret alacaklarının ödenmesine hükmedilmez. İş akdinin feshinden hemen 
sonra dava açılmamış ve çok daha sonra dava açılmış ise, zamanaşımı 
itirazı olduğu takdirde, dava tarihinden itibaren geriye dönük olarak beş 
yıllık süre içinde kalan ücret alacaklarına hükmedilir.

 Bir evde ev halkından biri gibi çalışan hizmetlinin ev sahibinden talep 
edebileceği alacaklarda, zamanaşımı hizmet ilişkisi devam ettiği sürece 
işlemez. (6098 m.153/4) Ancak bu hüküm diğer hizmet ilişkilerinde uygu-
lanmaz. (Yargıtay 9.HD, E:2014/1754 K:2015/13487 T:07.04.2015)

Hizmet ilişkisi devam ederken ücret alacağı için veya hizmet tespiti için 
işverene karşı dava açan işçiler, işten çıkarılmayla kaşı karşıya kalabil-
mektedirler. Bu durumda işçiler, işçilik alacaklarına ilaveten ayrıca kötü 
niyetle fesih sebebine dayalı tazminat davası da açabilirler. (4721 sayılı 
kanun m.2, 4857 sayılı kanun m.17 f.6)

Yıllık izin ücreti ücretten sayılmamıştır. Çalışma süresince tahakkuk 
edip ödenmeyen yıllık izin ücretlerinde çalışma süresi boyunca zamanaşı-
mı işlemez. Yıllık izin ücretlerinde çalışılan tüm yıllara ilişkin zamanaşı-
mı başlangıcı fesih tarihidir. (Yargıtay HGK, E:2000/9-1079 K:2000/1103 
T:05.07.2000) İşçi, örneğin yıllık izin kullanmadan 25 sene çalışmış ise, 
fesih tarihinden itibaren on sene içinde, çalıştığı tüm yıllara ilişkin dava 
açabilir.

Borç, bir senetle ikrar edilmiş veya mahkemece karar altına alınmış 
ise, zamanaşımı süresi her durumda on yıldır. (6098 sayılı kanun m.156 
f.2) 
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 Zamanaşımı süreleri tarafların iradeleriyle değiştirilemez. (6098 
m.148) Asıl alacak zamanaşımına uğradığında faiz gibi feri alacaklar da 
zamanaşımına uğrar. (6098 m.152)

Zamanaşımının Kesilmesi

Alacaklı tarafından dava açıldığında veya icra takibi yapıldığında za-
manaşımı kesilir. Kısmi açılan davalarda fazlaya ilişkin kısımda zamana-
şımı işlemeye devam eder. Borçlu, zamanaşımı süresi içinde borcu ikrar 
etmiş, özellikle faiz ödemiş veya kısmen ifada bulunmuş ya da rehin ver-
miş veya kefil göstermiş ise, zamanaşımı yine kesilir. Kesilen zamanaşı-
mı yeniden işlemeye başlar. Zamanaşımı, müteselsil borçlulardan birine 
karşı kesildiğinde diğer borçlulara karşı da kesilmiş olur. (6098 sayılı 
kanun m.154 ve m.155) 

İhtiyati tedbir için mahkemeye başvurma veya Bölge Çalışma İş Mü-
fettişliğine şikâyet etme ise zamanaşımını kesmez. Ancak işveren şikâyet 
üzerine Bölge Çalışma müdürlüğünde borcu ikrar etmiş ise zamanaşımı 
kesilir. (Yargıtay 9.HD, E:2014/1754 K:2015/13487 T:07.04.2015)   

Zamanaşımı İtirazı

amanaşımı itiraz üzerine dikkate alınır. (6098 sayılı kanun m.161) Za-
manaşımı itirazı yapılmadığı takdirde tahakkuk eden ve talep edilen tüm 
alacaklara mahkemece hükmedilir. Zamanaşımı itirazı yapıldığı takdirde 
ise sadece zamanaşımına uğramayan alacaklar dikkate alınır. 

Borçlunun zamanaşımı defini ileri sürme hakkından önceden feragati 
geçersizdir. (6098 m.160) Önceden feragatten amaç, sözleşme yapılma-
dan önce veya yapılırken vaki feragattir. İşveren, alacak zamanaşımına 
uğradıktan sonra zamanaşımı definde bulunma hakkından feragat edebi-
lir. (Yargıtay 9.HD, E:2014/1754 K:2015/13487 T:07.04.2015) 

Zamanaşımı süresinin dolmasından sonra alacaklıya yöneltilen borç 
ikrarı, zamanaşımı definden zımni (örtülü) feragat anlamına gelir. (Yargı-
tay HGK, E:2000/15-71 K:2000/116 T:23.02.2000)

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri kanunu ile sözlü yargılama usulü kal-
dırılmış ve iş mahkemelerinde basit yargılama usulü getirilmiştir. (6100 
m.447, m.316 vd.) 6100 sayılı kanunun getirdiği bu usulde cevap dilek-
çesinden sonra savunmayı genişletme yasağı başladığından, zamanaşımı 
defi, iki haftalık cevap süresi içinde cevap dilekçesiyle birlikte yapılmalı-
dır. Dava konusunun ıslahla artırılması durumunda ise ıslah dilekçesi-
nin tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde zamanaşımı defi yapılmalıdır. 
Süresi içinde zamanaşımı defi yapılmamış ise ileriki aşamalarda ancak 
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davacının açık muvafakati ile zamanaşımı defi yapılabilir. (Yargıtay 9.HD, 
E:2014/1754 K:2015/13487 T:07.04.2015) 

Zamanaşımı definin cevap dilekçesinin ıslahı yoluyla ileri sürülmesi 
de mümkündür. (Yargıtay HGK, E:2010/9-629 K:2011/70 T:04.06.2011)

Temerrüde Düşürme

Borçlu, imzalı alındı içerir yazılı ihtarla veya noter ihtarıyla veya icra 
takibi yapmakla veya dava açmakla veya ek dava açmakla veya davayı 
ıslah etmekle temerrüde düşürülür. İhtar ile borçlu temerrüde düşürül-
dükten sonra dava açıldığında, ihtar tarihinden itibaren faize hükmedilir.

Davadan veya icra takibinden önce borçluya gönderilen ihtar, faiz baş-
langıcı açısından bir değer ifade etse de, zamanaşımını kesmez. Zama-
naşımını dava veya icra takibi keser. Daha önce ihtar yapılmış olsa bile 
dava tarihine göre zamanaşımının hesaplanması gerekir. (Yargıtay 9.HD, 
E:2005/36419 K:2006/16413 T:07.06.2006)

Örneğin ücret alacaklarında daha önce ihtar gönderilmiş olsa bile dava 
tarihinden itibaren geriye dönük olarak 5 yıllık süre içinde tahakkuk eden 
aylık ücretlere hükmedilir. Bu durumda ihtar tarihi sadece faiz başlangıç 
tarihi olarak dikkate alınır.

Mahkemece dava tarihinden öncesine ait faize hükmedilebilmesi için 
dava dilekçesinde bu şekil talep olmalıdır. Zira davacı hak sahibi olsa bile 
mahkeme talepten fazlasına hükmedemez.

Kısmi Davada Zamanaşımı ve Faiz Başlangıcı

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri kanunu, “Belirsiz Alacak Davası” adı 
altında yeni bir dava türü ihdas etmiştir. (6100 m.107) Belirsiz alacak 
davalarında kısmi açılan davanın ileriki aşamasında gerçek değer tespit 
edilir ve tespit edilen değere göre davacı dava değerini artırır. Belirsiz ala-
cak davalarında (artırılan kısım dâhil tüm dava değeri için) zamanaşımı 
ve faiz başlangıcı olarak dava tarihi dikkate alınır. Eda davası kısmi açıl-
dığında ise, ek dava ve ek dava mahiyetindeki ıslah, artırılan kısım için 
zamanaşımı ve faiz açısından ayrı değerlendirilir.

İşçilik alacaklarına ilişkin davaların belirsiz alacak davası olmadığı-
nı söyleyen birçok Yargıtay kararı bulunmaktadır. Ancak az da olsa bu 
davaların belirsiz alacak davası olduğunu söyleyen kararlar da vardır. 
Yargıtay Hukuk Genel kurulunun da bu yönde bir kararı bulunmaktadır. 
(Yargıtay HGK, E:2012/9-838 K:2012/715 T:05/06/2012) Yargıtay dairesi-
nin bozma kararına karşı yerel mahkemenin direnmesi durumunda dava 
dosyaları Hukuk Genel kuruluna gider. Ancak bu da sık görülmediğinden 
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fiili uygulamada şimdilik işçilik alacaklarına ilişkin davalar eda davası 
olarak görülmektedirler. Bundan dolayı ek davada veya ıslahta zamanaşı-
mı itirazına maruz kalmak istemeyen davacılar, kısmi dava açmak yerine 
yaklaşık hesapla toplam alacak üzerinden dava açmalıdırlar.

Tespit ve alacak davaları aynı dosyada veya ayrı dosyalarda birlikte 
açıldığı takdirde en önce tespit davasının sonuçlanması beklenir. Bu ise 
alacak davasının uzun süre beklemesine sebep olmaktadır. Alacak davası 
kısmi açıldığı takdirde fazla mesai gibi zamanaşımı kısa olan kalemler 
ıslah veya ek dava aşamasında zamanaşımına uğrayabilecektir. Buna ma-
hal vermek istenmiyor ise, tespit davasıyla birlikte açılacak alacak davası-
nın yaklaşık hesapla toplam alacak üzerinden açılması gerekir. 

SORUMLULUK

6098 sayılı yeni Türk Borçlar kanunun 202. maddesi, bir işletmeyi 
devralan kişinin işletmeyi aktif ve pasifiyle devralmış sayıldığını, hem iş-
letmede bulunan mallar ile ve hem kendi malvarlığıyla işletmenin tüm 
borçlarından sorumlu olduğunu düzenler. 4857 sayılı İş kanununun 6. 
maddesi de, Türk Borçlar kanunundaki düzenlemeye paralel olarak iş-
yerinin bir bütün olarak veya bir bölümünün hukuki bir işleme dayalı 
olarak başkasına devri halinde mevcut iş sözleşmelerinin devralana ge-
çeceği düzenlenmiştir. Aynı maddeler, devreden kişinin devirden önceki 
dönemle ilgili borçlardan 2 yıl süreyle sorumlu olacağını da düzenlemek-
tedir. Kıdem tazminatı dışında kalan işçilik alacaklarında da devredenin 
2 yıl sorumluluğu söz konusudur. Kıdem tazminatı alacağında ise 2 yıllık 
süre sınırlaması olmaksızın devredenler işçiye karşı kendi dönemleriyle 
sorumludurlar. (1475 m14/2, Yargıtay HGK, E:2011/9-589 K:2011/740 
T:07.12.2011) Buradaki sorumluluk alacaklılar yararına tesis edilmiş 
müteselsil kefillik özelliğindedir. Deveden, işletme borçlarıyla ilgili olarak 
3. kişilere ödeme yaptığı takdirde elbette devralana rücu edebilir.

İşçilik alacaklarına ilişkin sorumlulukta üç tür ayırımı yapmakta fayda 
vardır. 

1- Aynı işverenin farklı işletmelerinde çalışan kişiler, tabiatıyla tüm 
yıllara ait kıdem ve ücret alacağını aynı işverenden isterler.

2- Aynı işletmede çalışmakla birlikte işverenler devirlerden dolayı fark-
lılaşıyor ise, bu durumda işçiler, tüm yıllara ait kıdem ve ücret alacağını 
en son işverenden isterler. Ayrıca devreden işverenler, kıdem tazminatı 
açısından işçiye karşı kendi dönemlerinden müteselsilen sorumludurlar.

3- İşçi, işletme ve işveren farklı olacak şekilde iş değiştirmiş ise, bu 
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durumda her işveren kendi döneminden sorumlu olur. Örneğin bir işçi, 
çalıştığı fabrikadan ayrılmış ve patronu farklı hemen yandaki fabrikaya 
içi olarak girmiş ise, bu durumda işçi, her işverenden kendi dönemleriyle 
ilgili talepte bulunur. Bu durumda bir işverenin diğer işverenin dönemiyle 
ilgili sorumluluğu söz konusu olmaz.

Üst İşverenin Sorumluluğu

Üst işveren, alt işverenin işyeri ile ilgili işçilere karşı kanundan ve söz-
leşmeden doğan yükümlülüklerinden müteselsilen sorumludur. (4857 
m.2/6) Alt işverene bağlı taşeron işçi, işçilik alacaları için sadece alt işve-
rene veya sadece üst işverene veya her ikisine birlikte dava açabilir. Bazı 
Yargıtay kararları, alt-üst işveren (taşeron) ilişkisinin varlığı için alt işve-
renin münhasıran üst işverene hizmet sunması gerektiğini söyler. (Yargı-
tay HGK, E:2004/10-233 K:2004/262 T:05.05.2004) Taşeron işçiye öde-
me yapan üst işverenin (taşeron sözleşmesinde aksi bir hüküm yok ise) 
yarı oranında alt işverene rücu edebileceğini söyleyen Yargıtay kararları 
bulunmaktadır, ancak bilimsel kaynaklarda ve Çalışma bakanlığı görüş-
lerinde borcun nihai borçlusunun en alt işveren olduğu kabul edilmekte-
dir. Muvâzaa olduğunda da taşeron işçi asıl işçi gibi sayılır ve bu durum-
da taşeron işçi, asıl işçinin talep edebileceği tüm hakları üst işverenden 
talep edebilir. (4857 m.2/7)

Alt işverenlerin değişmesine karşın, işçinin her yeni gelen alt işveren 
ile sözleşme yaparak çalışmasını sürdürdüğü durumda, 4857 sayılı iş 
kanunun 6. maddesi uyarınca işyeri devrinin gerçekleştiği kabul edilir. 
(Yargıtay 9.HD, E:2008/14578 K:2010/295 T:18.01.2010) Devir tarihi iti-
bariyle işçinin mevcut olan iş sözleşmesi yeni olan alt işverene geçer. Bu-
radaki işyeri devri kriteri, alt işverenin süresi dolduğu halde işyerinden 
ayrılma anında işçileri beraberinde başka işyerlerine götürüp götürmedi-
ğidir. Alt işverenlerin değişmesine karşın işçinin çalışmasını sürdürmesi 
durumunda işyeri devri kuralları işler. Bu durumda son alt işveren, iş-
çinin tüm çalışması süresinden sorumlu olur. Ayrıca devreden alt işve-
renler de,  kıdem tazminatı açısından işçiye karşı kendi dönemlerinden 
müteselsilen sorumlu olurlar.

Kamuda Çalışan Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatında Sorumluluk

11.09.2014 tarihli ve mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazetede yayın-
lanan “6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Ka-
rarnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılan-
dırılmasına Dair Kanun”un 8. maddesiyle 4857 sayılı İş kanunun 112. 
maddesine beş fıkra eklenmiştir. Eklenen fıkralar ile, 4734 sayılı Kamu 
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İhale Kanunun 62. maddesinin e bendi uyarınca yapılan hizmet alımı iha-
leleri kapsamında çalıştırılan taşeron işçilerin kıdem tazminatlarının üst 
işveren olan kamu kurum ve kuruluşlarınca ödenmesi düzenlenmiştir. 

Ayrıca bu kanuna dayanarak “Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen 
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam 
Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik” 
çıkarılmış ve bu yönetmelik 08.02.2015 tarihli 29261 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayınlanmıştır.

6552 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 11.09.2014 tarihinden önce 
4734 sayılı Kamu İhale kanunun 62. maddesinin 1. fıkrasının e bendi 
uyarınca yapılan ihaleler kapsamında, alt işverenler tarafından çalıştırılan 
ve (yürürlükte olan) 1475 sayılı İş kanununun 14. maddesine göre iş söz-
leşmesi kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olan 
alt işveren işçilerin, kıdem tazminatı dahil tüm işçilik alacaklarının, yer-
leşik Yargıtay içtihatları dikkate alındığında işyeri devri kurallarına göre 
son alt işverence ödenmesi gerekmektedir. Burada asıl işveren idarenin 
de işçiye karşı müştereken ve müteselsilen sorumluluğu bulunmaktadır.

6552 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 11.09.2014 tarihinden sonra 
ise, 4734 sayılı Kamu İhale kanunun 62. maddesinin 1. fıkrasının e bendi 
uyarınca yapılan ihaleler kapsamında, alt işverenler tarafından çalıştırı-
lan ve (yürürlükte olan) 1475 sayılı İş kanununun 14. maddesine göre iş 
sözleşmesi kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş 
olan işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesinde, 4857 sayılı İş kanu-
nun 112. maddesi hükümleri uygulanacak olup, bu durumdaki işçilerin 
sadece kıdem tazminatları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca ödenecek-
tir. Alt işveren işçilerin kıdem tazminatı dışındaki diğer işçilik haklarının 
ödenmesinde ise, yerleşik Yargıtay içtihatları dikkate alındığında, son alt 
işveren sorumludur, asıl işveren idarenin de müştereken ve müteselsilen 
sorumluluğu bulunmaktadır.

 Alt işverenlerin değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız olarak 
aynı kamu kuruluşuna ait işyerlerinde çalışmış olanların kıdem tazmi-
natına esas hizmet süreleri, aynı kamu kuruluşuna ait işyerlerinde geçen 
toplam çalışma süreleri esas alınarak tespit olunur. Son alt işveren ile 
yapılmış olan iş sözleşmesi 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesine göre 
kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanların 
kıdem tazminatları, yüklenici tarafından değil, ilgili kamu kuruluşu tara-
fından banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir. (4857 m.112/2-a)

Örneğin bir belediyede A Ltd. Şti. ve B Ltd. Şti.’nde çalışmış işçinin kı-
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dem tazminatına esas süresi, şirketlerde çalıştığı süreler ayrı ayrı dikkate 
alınmadan idarede çalıştığı süreye göre tespit edilir. Kıdem tazminatı, yar-
gı yoluna başvurulmadan, belediye tarafından işçiye ödenir. 

 Aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleşmesi çerçevesinde farklı 
kamu kuruluşlarında çalıştırılmış olan işçilerin kıdem tazminatına esas 
hizmet süreleri, farklı kamu kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen hizmet 
süreleri esas alınarak tespit olunur. Alt işveren ile yapılmış olan iş söz-
leşmesi 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesine göre kıdem tazminatı 
ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanların kıdem tazminatları, 
yüklenici tarafından değil, son kamu kuruluşu tarafından banka hesabına 
yatırılmak suretiyle ödenir. (4857 m.112/2-b)

Son çalışılan idare, işçinin başka idarelerde çalıştığı süreler için kıdem 
tazminatı ödemesi durumunda, ödediği kıdem tazminatı tutarının diğer 
idarelerde geçen hizmet süresine ilişkin kısmını ilgili idarelerden tahsil 
eder. Ancak merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri arasında tah-
sil işlemi yapılmaz. (4857 m.112/4)

Örneğin A Ltd. Şti. bünyesinde iş sözleşmesi kapsamında 2010 yılın-
dan itibaren çalışan bir işçinin, ilk dört yıl özel sektöre iş yaptığı, daha 
sonra 2014 yılında X belediyesinde, 2015 yılında Y Belediyesinde çalıştı-
ğını ve bu sırada kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde işten ayrıldı-
ğını kabul edelim. Son çalışılan idare olan Y Belediyesi, işçinin kamuya 
iş yapılan 2014 ve 2015 yıllarına ait kıdem tazminatını öder, ancak 2014 
yılına ait ödemeyi X belediyesinden tahsil eder.

 Aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleşmesi çerçevesinde farklı 
kamu kuruluşlarında çalıştırılmış ve daha sonra özel sektöre yönelik ça-
lıştırılan ve bu şekilde çalıştırıldığı sırada iş sözleşmesi kıdem tazmina-
tı ödenmesini gerektirecek şekilde sona eren işçinin kıdem tazminatının 
kamu kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen süreye ilişkin kısmı, yüklenici 
tarafından değil, son kamu kuruluşuna ait işyerindeki ücretinin yılları iti-
barıyla asgari ücret artış oranları dikkate alınarak güncellenmiş miktarı 
üzerinden hesaplanmak suretiyle son kamu kuruluşu tarafından işçinin 
banka hesabına yatırılır. (4857 m.11

Bu şekilde hesaplanarak ödenen kıdem tazminatı tutarının, iş sözleş-
mesinin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden aynı süreler dikkate alına-
rak hesaplanacak kıdem tazminatı tutarından daha düşük olması hâlinde, 
işçinin aradaki farkı alt işverenden talep hakkı saklıdır. (4857 m.112/3)

Örneğin A Ltd. Şti bünyesinde iş sözleşmesi kapsamında 2010 yılın-
dan itibaren çalışan bir işçinin, ilk dört yıl özel sektöre iş yaptığı, daha 
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sonra 2014 yılında X belediyesinde, 2015 yılında Y belediyesinde çalıştığı-
nı, daha sonra tekrar özel sektöre iş yaparken 2018 yılında kıdem tazmi-
natına hak kazanacak şekilde işten ayrıldığını kabul edelim. Son çalışılan 
idare olan Y Belediyesi, Y belediyesine iş yapıldığı esnadaki son ücretin 
2018 yılına dek asgari ücret artış oranları dikkate alınarak güncellenmiş 
miktarı üzerinden hesaplanan 2014-2015 yıllarına ait kıdem teminatını 
öder, ancak 2014 yılına ait ödemeyi X belediyesinden tahsil eder. 

Y belediyesinin ödeyeceği kıdem tazminatı, 2018 tarihinde A Ltd. Şti 
tarafından işçiye ödenen son aylık ücret üzerinden hesaplanacak 2014-
2015 yıllarına ilişkin kıdem tazminatı tutarından daha düşük ise, işçi 
aradaki farkı A Ltd. Şti ‘den talep eder. Bu durumda işçi, 2018 yılında 
ödenen son aylık ücret üzerinden hesaplanan 2010-2018 yıllarına ilişkin 
toplam kıdem tazminatı alacağından Y belediyesinin ödeyeceği kıdem taz-
minatı çıkarır ve kalan kısmi A Ltd. Şti ‘den talep eder.

Kıdem tazminatları, 25.10.2015 tarihli 29156 sayılı Resmi gazetede ya-
yınlanan değişiklik ile 6552 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 11.09.2014 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kamu İhale Genel Tebliğinin 
78.30 maddesinde yaklaşık maliyet hesabında “Sözleşme Giderleri Ve 
Genel Giderler” kapsamından çıkarılmıştır. 

Hizmet alım ihalelerinde işçilik maliyetlerinin hesabı, hem hesabının 
karışık olmasından ve hem de çok fazla mevzuatla bağlantılı olmasından 
dolayı, oldukça zordur. Bu zorluğun aşılması için Kamu İhale Kurumu 
tarafından “İşçilik Hesaplama Modülü” oluşturulmuştur. Hizmet alımı 
yapan idareler yaklaşık maliyet hesabında bu modülü kullanmak zorun-
dadırlar. Ancak mevzuat sürekli ve hızlı olarak değiştiğinden söz konusu 
modül bazen değişikliklere aynı hızda karşılık veremeyebilmektedir.  

Kıdem tazminatı, 25.10.2015 tarihli 29156 sayılı Resmi gazetede ya-
yınlanan değişiklikten önce personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alı-
mı ihalelerinde yaklaşık maliyette %4 oranındaki Sözleşme Giderleri Ve 
Genel Giderler içerisinde yer alırdı. % 4 oranındaki bu karşılık da, di-
ğer giderler hariç tutulsa bile sadece kıdem tazminatını bile çoğu zaman 
karşılamazdı. Ancak ihaleye katılan istekliler, yaklaşık maliyetin üstün-
de kıdem tazminatını tam olarak karşılayacak bir bedeli teklif ederlerdi. 
Sunduğu teklife göre işi alan yükleniciler, kıdem tazminatı ücretlerini de 
almış sayılırlardı.

6552 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 11.09.2014 tarihinden önce 
yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, ida-
renin kıdem tazminatını yükleniciye ödediği göz önüne alındığında, iş-
çinin idareden ayrıca kıdem tazminatı talep etmesi mükerrer ödemeye 
sebep olacaktır. Bu nedenle 11.09.2014 tarihinden önce yapılan hizmet 
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alımı ihalelerine katılan ve işi alan yükleniciler, kıdem tazminatını teklif 
fiyatına dâhil ettiklerinden, işçiye kıdem tazminatını ödemekle yükümlü-
dürler. Bu durumda idareler, yargı kararı olmaksızın kıdem tazminatını 
ödemek zorunda olmakla birlikte, 6552 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 
11.09.2014 tarihinden önce yapılan hizmet alımı ihalelerine ilişkin öde-
dikleri kıdem tazminatı için yüklenicilere rücu ederler.

6552 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 11.09.2014 tarihinden sonra 
yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde ise, üst 
işveren olan idare, rücu hakkı olmaksızın alt işveren işçilerine ödenme-
si gereken kıdem tazminatından sorumludur. Bundan dolayı 11.09.2014 
tarihinden sonra yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı iha-
lelerinde kıdem tazminatı yaklaşık maliyette Sözleşme Giderleri ve Genel 
Giderler içerisinde yer almamalıdır. 11.09.2014 tarihinden sonra yapılan 
personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında da, kıdem 
tazminatı giderlerinin yaklaşık maliyet hesaplamalarına dâhil edilmemesi 
gerekir.

 6552 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 11.09.2014 tarihinden sonra 
yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kıdem 
tazminatı idarece ödenecek olsa da, askerlik ve emeklilik dışında alt iş-
verenin kötü niyetiyle iş akdi feshedilmiş ise, kıdem tazminatını ödeyen 
idare taşeron firmaya rücu edebilir.

HİZMET TESpİTİ

Prim ve hizmeti Sosyal Güvenlik Kurumunda gözükmeyen kişiler hiz-
met tespiti davası açabilirler. (5510 m.86/9) Ücreti düşük gösterilen veya 
fazla mesaileri kuruma bildirilmeyen kişiler de tespit davası açabilirler. 
Hizmet tespitine ilişkin davalarda işveren ve SGK birlikte davalı gösterilir. 
Sadece SGK’ya karşı açılan davada husumet eksik sayılır.

   Hizmet tespiti davalarına bakmaya İş mahkemeleri ve İş mahkeme-
si olmayan yerlerde Asliye Hukuk mahkemeleri görevlidir. (5510 m.101) 
Görev hususu kamu düzenini ilgilendirdiğinden dolayı yargılamanın her 
aşamasında dikkate alınır. 

Hizmet tespitine ilişkin davalar kamu düzenini ilgilendirirler. Hizmet 
tespit davalarında resen araştırma ilkesi geçerlidir, sulh, ikrar ve davanın 
kabulü hâkimi bağlamaz. Hizmet tespiti davalarında feragat geçersizdir, 
ancak vazgeçme (âtiye bırakma) mümkündür. Uygulamada taraflar da-
vayı takip etmediğinde mahkemeler davayı düşürmektedirler. Ancak bu 
durum davanın yeniden açılmasına engel değildir. 

Çalışılan sürelerle ilgili işveren tarafından SGK’ya hiç bildirim yapıl-
mamış ise, bunun için açılacak tespit davası 5 yıllık hak düşürücü süreye 
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tabidir. (5510 sayılı kanun m.86/9) Davacı, tespiti istenen dönemi takip 
eden yılbaşından itibaren beş yıl içinde dava açmalıdır. Buradaki süre za-
manaşımı olmayıp hakim tarafından resen dikkate alınan hak düşürücü 
süredir. (Yargıtay HGK, E:1991/10-259 K:1991/357 T:12.06.1991) 

Doktrinde ve birçok Yargıtay kararında kuruma zamanında bildirilme-
yen bir belgenin hak düşürücü süre içinde kuruma bildirilmesi halinde 
hak düşürücü sürenin kesileceği (yeniden başlayacağı) kabul edilmekte-
dir. Hak düşürücü süre içinde murisin vefat etmesi halinde de hak düşü-
rücü sürenin yeniden başlayacağı kabul edilmektedir. Askerlik süresince 
de hak düşürücü sürenin işlemeyeceği (duracağı) kabul edilmektedir.

 Hak düşürücü sürede işverenler ayrı değerlendirilir. Her işverene ait 
dönem için ayrı süre işler.

İşveren tarafından SGK’ya en başta belge (işe giriş bildirgesi) verilmiş 
ise, sonraki takiplerin SGK tarafından yapılması gerektiği ve SGK’nın 
kendi kusurunu vatandaşa yükleyemeyeceği anlayışıyla, bildirimi yapan 
işverene karşı bildirimden sonraki kesintisiz çalışmaların tespitinde ar-
tık hak düşürücü süre söz konusu olmaz. Bu durumda davacı bir süre 
sınırlamasına tabi olmaksızın tespit davası açabilir. (Yargıtay Hukuk Ge-
nel Kurulunun 26.02.2003 tarihli 2003/21-44 Esas 2003/98 Karar sayılı, 
23.06.2004 tarihli 2004/21-363 Esas 2004/371 Karar sayılı ve 27.02.2008 
tarihli 2008/21-163 Esas 2008/207 Karar sayılı kararları)

Örneğin işveren, 15 sene önce kuruma bildirdiği işçiyi 15 sene boyunca 
devamlı işe girdi-çıktı göstermiş ise, bu durumda işçi, 15 sene kesintisiz 
çalıştığını herhangi bir süre kısıtlamasına tabi olmaksızın ispatlayabilir. 
Ancak işçi geç sigorta yapılmış ise, işçinin sigortalı gösterilmeyen günler 
için açacağı tespit davası, beş yıllık hak düşürücü süreye tabi olacaktır.

  SGK dışında işe girişle ilgili başka inandırıcı resmi belge var ise veya 
SGK’da (primler yatırılmamış olsa bile) işverence prim kesildiğini göste-
ren belge var ise veya SGK’da işçiyle ilgili işleme konulmuş vizite kâğıdı 
var ise, belgeden sonraki kesintisiz çalışmaların tespitinde yine hak düşü-
rücü sürenin olmayacağı kabul edilmektedir. İşçilik alacaklarını hüküm 
altına alan kesinleşmiş mahkeme kararı da, tespite ilişkin kesin hüküm 
olmamakla birlikte, ilama konu dönemle ilgili açılacak tespit davasında 
hak düşürücü süreyi süresiz hale getirir. SGK hasım gösterilmeden açılan 
tespit davasında verilen karar da, tespite ilişkin kesin hüküm olmamakla 
birlikte, aynı dönemle ilgili açılacak tespit davasında hak düşürücü süreyi 
süresiz hale getirir.

Aynı işverene bağlı kesintili çalışma söz konusu ise (yani çıkıştan son-
ra tekrar giriş yapılmış ise) sonraki dönemler için hak düşürücü sürenin 
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kesilmesi ya da durması söz konusu olmaz. Aynı işverene bağlı kesintili 
çalışma durumunda çalışılan her bir dönem için 5 yıllık süre ayrı işler. 
(Yargıtay HGK, E: 2003/21-43 K: 2003/97 T: 26.02.2003)

 Kesintisiz çalıştığını iddia eden işçi bunu normalde tanık deliliyle is-
patlayabilir. Ancak işçi, işe giriş ve çıkış belgelerini imzalamış ise kesin-
tisiz çalıştığını kesin delillerle ispatlamalıdır. Zira kesin delil mahiyetin-
deki imzalı belgelere karşı tanık dinlenmez. Bu durumda işçinin kesintili 
çalıştığı varsayılır. Ancak işe giriş ve çıkış belgelerindeki imza işçiye ait 
değil ise veya işçi bu belgeleri baskı altında imzalamış ise, işçi kesintisiz 
çalıştığını tanıkla ispatlayabilir. (Yargıtay HGK, E: 2003/21-43 K: 2003/97 
T: 26.02.2003)

SGK, mahkemece tespitine karar verilen günlerle ilgili primleri kamu 
faizi işletmek suretiyle işverenden tahsil eder ve ayrıca bildirilmeyen her 
belge için ihbar cezası keser. Ancak SGK, ilam mahkemece tebliğ edilse 
de otomatik işlem yapmamaktadır. Kesinleşen mahkeme kararı davacı 
tarafından SGK’ya bir dilekçe ile verilmelidir. SGK, ilama ve talebe göre 
hizmet birleşimini yapmakta, prim borçlarına ilişkin alacağını işverenden 
talep etmekte ve ödeme olmaması halinde kendisi bizzat cebri icra yap-
maktadır. Bu aşamadaki işlemler için işçi bir şey yapmamaktadır. 

Mevzuata uygun hareket etmeyen işverenler, tazminat davalarından 
daha fazla tespit davalarında borç altına girmektedirler. Zira SGK, pirim 
borçları dışında ayrıca zamanında bildirilmeyen her belge için de aylık 
asgari ücret veya asgari ücretin 2-3 katı ceza kesmekte ve bunun tahsili 
için de işvereni takip etmektedir. Örneğin fazla mesailerin SGK’ya bildi-
rilmemesi halinde her ay için asgari ücret kadar ceza kesilmektedir. İşçi, 
işveren anomin veya limited şirket olduğunda işçilik alacakları için şirket 
ortaklarının malvarlığına gidemez. Ancak SGK, prim ve ceza alacağı için 
şirket ortaklarının şahsi malvarlığına da gidebilmektedir. Zira tüzel kişi-
lerden tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği 
anlaşılan amme alacakları, kanunî temsilcilerin şâhsi mal varlıklarından 
tahsil edilebilmektedir. (6183 mükerrer m.35, 6762 m.317 ve m.319) Bu 
da, batık veya göstermelik şirket arkasına saklanan işveren ortaklarını 
oldukça zor duruma sokmaktadır.

 İş kazası ve meslek hastalığında da bazı tespitler söz konusudur. İş 
kazası ve meslek hastalığında en önce SGK’ya müracaat edilir. İş kazası 
ve meslek hastalığından kaynaklı maddi ve manevi tazminat davalarında 
SGK’ya müracaat dava şartıdır. SGK tarafından kaza sigortası dalından 
bağlanan gelirler, işçinin bildirilen maaşına ve işçinin maluliyet oranı-
na göre hesaplanır. İşveren tarafından maaş düşük bildirilmiş ise hem 
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SGK’ya ve hem işverene karşı en önce tespit davası açılabilir. Ayrıca ma-
luliyet oranının tespiti için de SGK’ya karşı dava açılabilir. İş kazası ve 
meslek hastalığında 10 yıllık zamanaşımı söz konusu olduğundan ve faiz 
başlangıcı da kaza tarihi olduğundan (dava tarihi olmadığından) bekleyen 
davalar yüzünden tazminat davasının geç açılması işçi açısından olumsuz 
bir durum ortaya çıkarmaz. SGK’ya karşı maluliyet oranının tespiti da-
vası açmaksızın direkt işverene karşı tazminat davası açılmış ise, tazmi-
nat davasına bakan mahkeme, maluliyet oranını da tespit eder. (Yargıtay 
HGK, E:2002/21-603 K:2002/829 T:16.10.2002) SGK tarafından yapılan 
ödemler (masraflar ve maaş) tazminattan düşülür. SGK tarafından kar-
şılanmayan zararlardan işveren sadece kusuru oranında sorumludur. 
Kusur oranını da yine mahkeme tespit eder. SGK’nın karşıladığı masraf-
lar, işverenin sorumlu olacağı miktardan fazla ise işçinin tazminat davası 
reddedilir. SGK da, işçiye yaptığı ödemeleri kusuru oranında işverenden 
talep eder. (5510 sayılı kanun m.21)

İŞÇİLİK ALACAKLARINDA UYGULANAN FAİZLER

Kanuni Faiz

29.04.1926 tarihinde yürürlüğe giren 818 sayılı Borçlar kanunun 72. 
maddesi, yıllık faiz oranını %5 olarak belirlemiş idi. 22 mart 1303 tarihli 
Mürabaha nizamnamesi de, adi alacaklarda sözleşmeyle yıllık faiz oranı-
nın %9’a kadar artırılabileceğini düzenlemiş idi.

19.12.1984 tarihinde yürürlüğe giren 3095 sayılı yasanın 5. madde-
si, 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 uygulan-
mıştır.

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 re-
eskont 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.
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 3095 sayılı yasanın 1. maddesi, 5335 sayılı yasanın 14. madde-
si 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.

İlgili mevzuata göre kanuni faizde DÖNEMLER ve YILLIK ORANLAR 
şu şekildedir:

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

Kanuni faiz oranı şu şekil hesaplanır. Her dönem için ayrı olarak yıllık 
oran üzerinden günlük faiz hesaplanır. Faiz başlangıç tarihinden itiba-
ren ödeme tarihine dek geçen süre içinde bulunan her dönem için ayrı 
faiz hesaplanır. Faiz başlangıç tarihinden itibaren ödeme tarihine dek ge-
çen süre içinde bulunan her dönemde kaç gün gecikme olduğu belirlenir, 
daha sonra döneme ait yıllık 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 bu-
lunmaktadır. Genel teamülde bir ayın 30 gün kabul edilmesi yılın 360 
gün kabul edilmesini gerektirmiştir. Genelde “Kanuni Faiz= Anapara x 
Dönem Gün Sayısı x Dönem Yıllık Faiz Oranı / 36500” formülü kullanıl-
maktadır. Yılın 360 gün kabul edilmesi halinde formülde 36500 (365 x 
100) olan paydanın 36000 (360 x 100) yapılması gerekmektedir.
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En Yüksel Mevduat Faizi

En yüksek banka mevduat faizinin uygulandığı alacaklarda bankala-
rın açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı 
dikkate alınır. Alacaklı, hangi bankanın mevduat faizi oranı yüksek ise 
o bankanın oranını uygular. Bankaların kamu bankası olması zorunlu 
değildir. Fiili uygulamada gerek alacaklılar ve gerek icra daireleri Mer-
kez 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 değil-
lerdir, bankalarca uyulması gereken azami sınırlardır. Faiz oranına itiraz 
edildiği takdirde mahkemeler, tarafların bildirdiği bankalardan fiilen uy-
guladıkları yıllık mevduat faiz oranlarını sormaktadırlar ve sunulan en 
yüksek orana göre faize hükmetmektedirler.

En yüksek banka mevduat faizi şöyle hesaplanır. Faiz başlangıç tarihi 
esas alınarak birer yıllık devreler oluşturulur. Faiz başlangıç tarihi örne-
ğin mayıs ayının on sekizi ise oluşturulan tüm yıllık devirlerin başlangıç 
tarihi de her mayıs ayının on sekizi olur. Her bir devirde devir başlan-
gıç 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 azal-
malar dikkate alınmazlar. 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 ge-
cikme olduğu belirlenir ve devre ait yıllık faiz oranının günlerin toplamına 
karşılık gelen oranı bulunur. Geçen her devir için bulunan faiz oranları 
toplanır ve asıl alacağa uygulanır.

En Yüksek İşletme Kredisi Faizi

Kanuni işçilik alacakları dışında kalıp toplu iş sözleşmesinden kaynak-
lı ilave ayni ve nakdi alacaklar söz konusu ise bunlar için azami işletme 
Kredisi faizi 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 azami işletme kredisi faizi uygu-
lanır. İşçi sendikasının işverenden talep edeceği işçi sendikası aidatında 
da azami işletme kredisi faizi uygulanır. (6356 m.18 ve m.53)

 Azami işletme kredisi faizinin uygulandığı alacaklarda da, işletme 
kredisi veren bankalarının faiz başlangıç tarihi itibarıyla uyguladığı yıllık 
en yüksek faiz oranı uygulanır. Faiz oranı dava konusu yapıldığı takdir-
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de, 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 gerektiğini söyleyen Yargıtay 
kararları vardır. Merkez bankasından sorulması gerektiğini söyleyen Yar-
gıtay kararları da bulunmaktadır. (Yargıtay 9. E:1998/3831 K:1998/3093 
T:03.03.1998) Azami işletme kredisi faizinde de azami mevduat faizi gibi 
hesaplama yapılır.



6284 SAYILI YASA VE UYGULAMA

Emin EROL1

6284 sayılı Yasa kapsamında “şiddet ihtimali” sorununun, uygu-
lamada bir nevi pimi çekilmiş bomba şeklinde algılandığı söylenebi-
lir. Bunun sonucu olarak, görevli birimlerce evrakın bir an önce bir 
sonraki birime gönderilmesi kaygısının, meselenin esas halli gereken 
boyutunun önüne geçtiğini de ne yazık ki görmekteyiz.

I - BAŞLICA YAZILI DÜZENLEMELER

Bilindiği üzere, yetersizliğinde hemfikir olunan 4320 sayılı Ailenin Ko-
runmasına dair Yasa, yerini  8 Mart 2012 tarihinde, yani Dünya Emekçi 
Ka dınlar Gününde TBMM’nde kabul edilerek, 20 Mart 2012 tarihinde 
yürürlüğe giren 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin 
Önlenmesine Dair Yasaya bırakmıştır. Bu yasanın uygulanmasına dair 
yönetmelik ise 18 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Konu hakkında hem iç hukukta hem de uluslararası hukukta düzen-
lemeler mevcuttur:

Anayasanın 41. maddesine göre “Aile, Türk toplumunun temelidir ve 
eşler arasında eşitliğe dayanır.

Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların ko-
runması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak 
için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar…”

Yine 10. maddeye göre “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşün-
ce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmek-
sizin kanun önünde eşittir.

(Ek fıkra: 07/05/2004 - 5170 S.K./1.mad) Kadınlar ve erkekler eşit 
haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yü-
kümlüdür. (Ek cümle: 07/05/2010-5982 S.K./1. md.) Bu maksatla alına-
cak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.“

Bununla birlikte 5. madde “Devletin temel amaç ve görevleri…kişi-
lerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlama, kişinin temel 

1 Aile Mahkemesi Hâkimi (Bu yazı, 6284 sayılı yasanın uygulanması sırasında gözlemle-
nen sorunlar ve tereddütlere değinmek, ayrıca çözüm yollarına dair öneriler sunmak 
amacıyla  uygulayıcılara yönelik olarak yazılmıştır.)
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hak ve hürriyetlerini …sınırlayan …engelleri kaldırmaya, insanın mad-
di ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya ça-
lışmaktır.” hükmü ile devlete bu konuda aktif tutum sergilemesi için ödev 
de yüklemektedir.

Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle ilgili pek tabiî ki, eylemler 
genellikle bir yandan suç teşkil ettiğinden, TCK da da düzenlemeler mev-
cuttur: Yaralama (m. 86-89), işkence ve eziyet (m. 94, 96), cinsel saldırı, 
cinsel istismar ve taciz (m. 102, 103, 105), ayırımcılık (m. 122), fuhuş ve 
dilencilik yaptırmak (m. 227, 229), kötü muamele (m. 232), aile huku-
kundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlâli (m. 233) çocuğun kaçırılması 
ve alıkonulması (m. 234)] vb. 

Bu arada uygulamaya yönelik olması bakımından, 4320 sayılı yasa dö-
neminde çıkan Başbakanlığın 2006/17 sayılı ve yine İçişleri Bakanlığının 
“tehdit alan kişilerin korunması” konulu 2010/65 sayılı genelgesinin de 
oldukça önemli olduğunu belirtmek gerekir.

Uluslararası alanda ise konuya özgü en önemli metin olarak“Kadınla-
ra Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücade-
leye İliş kin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” karşımıza çıkar. Bu sözleşme 
11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzalandığı için “İstanbul Sözleş-
mesi” olarak da anılır. Türkiye, Sözleşmeyi ilk olarak imzalayan 20 ülke-
den biri olup, TBMM tarafından 24.11.2011 tarih ve 6251 sayılı Kanunla 
onaylanması uygun bulunmuş ve Anayasanın 90/1. maddesi hükmü uya-
rınca iç hukuk normu haline gelmiştir. Hatta anayasanın aynı maddesinin 
5. fıkrası uyarınca yasa gücünde sayılan bu düzenlemelerin anayasaya 
aykırı olduğu iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvuru yasağı getirildiği 
gibi ulusal diğer nomlarla çelişmesi halinde uyuşmazlıkların çözümünde 
de bu sözleşme hükümleri uygulanacaktır. (Anayasa 90. md.Ek cümle: 
07/05/2004 - 5170 S.K./7.md)

Konu ile ilgili asıl düzenleme pek tabiî ki, 6284 sayılı Ailenin Korunma-
sı ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasadır. Bundan sonraki 
bölümlerde “yasa” olarak söz edilecektir.

II - 6284 SAYILI YASA (vE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ)

1) Yasa kapsamında korunanlar:

Yasanın 1. maddesinde korunanlar, kadınlar – çocuklar – aile bireyleri 
ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurları olarak dört grupta belirlendikten 
sonra yasada, kadınları şiddetten korumaya yönelik özel tedbirlerin, ay-
rımcılık olarak yorumlanamayacağı da vurgulanmıştır. Yasanın koruma 
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kapsamına girenler içerisinde “kadın” ve “çocuk” kavramından ne anlaşı-
lacağı açık olmakla birlikte, “ısrarlı takip mağdurundan” ne anlaşılacağı 
da uygulama yönetmeliğinin 3. maddesindeki tanımlar içerisinde açıklan-
mıştır:“Tek taraflı ısrarlı takip: Aralarında aile bağı veya ilişki bulunup 
bulunmadığına bakılmaksızın, şiddet uygulayanın, şiddet mağduruna 
yönelik olarak, güvenliğinden endişe edecek şekilde fiziki veya psikolo-
jik açıdan korku ve çaresizlik duygularına sebep olacak biçimde, içeriği 
ne olursa olsun fiili, sözlü, yazılı olarak ya da her türlü iletişim aracını 
kullanarak ve baskı altında tutacak her türlü tutum ve davranışı ifade 
eder. ”

Yasa 2. maddesi ile şiddeti sadece fiziksel şiddet olarak değil; aynı 
zamanda cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet olarak da kabul etmiş ve 
şiddete uğrama ihtimali, hatta şiddetten etkilenme ihtimali de kapsama 
alınmıştır. Ayrıca “aile içi şiddet” yerine “ev içi şiddet” kavramı tercih edi-
lerek, geçmişte yaşanan (yasanın korumasından kimlerin yararlanacağı / 
yararlanamayacağı konularındaki ) uygulama sıkıntılarına da son veril-
miştir.2 Buna göre “Şiddet mağduru ve şiddet uygulayanla aynı haneyi 
paylaşmasa da aile veya hanede ya da aile mensubu sayılan diğer 
kişiler arasında meydana gelen her türlü … şiddet” yasanın koruma 
kapsamına alınmıştır.

2) Tedbirler:

a - Mülki amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları

Yasanın 3. maddesinde mülki amir tarafından verilecek koruyucu 
tedbir kararları düzenlenmiştir. Uygulamada bu yasanın getirdiği tedbir-

2 Dini nikahla birliktelik ya da nikahsız birlikteliklerin yasa kapsamında olup olmadığı 
tartışmaları sırasında  Yargıtay 7. CD. 7.4.2009, 2006/3351 E. 2009/4849 K sayılı ka-
rarı ile, “Aile hayatı” kavramının AİHM’nin bir çok kararında tanımlanıp unsurlarının 
gösterildiği, ayrıca, ülkemizin “Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kal-
dırılmasına İlişkin Sözleşme”yi de (CEDAW) imzalayıp onayladığı, anılan sözleşmenin 
1. maddesine göre “Kadınlara karşı ayrım deyimi kadınların medeni durumlarına ba-
kılmaksızın ve kadın ile erkek eşitliğine dayalı olarak politik, ekonomik, sosyal, kül-
türel, medeni ve diğer alanlardaki insan hakları ve temel özgürlüklerinin tanınmasını, 
kullanılmasını ve bunlardan yararlanılmasını engelleyen veya ortadan kaldıran veya 
bunu amaçlayan ve cinsiyete bağlı olarak yapılan herhangi bir ayrım, mahrumiyet veya 
kısıtlama anlamına geleceğini”, 16. maddede de “Taraf Devletlerin kadınlara karşı evli-
lik ve aile ilişkileri konusunda ayrımı önlemek için gerekli bütün önlemleri alacakları-
nın” düzenlendiği, bu durum karşısında, 4320 SY’nın yalnızca “resmi nikâhlı” aileleri 
koruduğunun kabulünün, anılan sözleşmeye de aykırılık oluşturacağını vurgulamıştır. 
Bu karara yönelik yapılan itirazı görüşen Yargıtay ceza genel Kurulu ise 08.12.2009, 
2009/7-131 E. 2009/284 K. Sayılı kararı ile, meselenin esasına yani resmi olmayan 
birlikteliklerin yasa kapsamında olup olmadığı konusuna girmeden, ceza mahkemeleri-
nin, tedbir kararlarının içeriğini denetleme yetkisinin bulunmadığına değinerek, itirazı 
(değişik gerekçe ile) kabul etmiştir.
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lerden bahsedildiğinde her ne kadar daha çok mahkemelerden verilen 
tedbir kararları anlaşılsa da, esasen mülki amirlere tanınan yetkiler (ha-
liyle yükümlülükler ve sorumluluklar) mağdurun sorununun çözümünde 
daha işlevsel tedbirlerle ilgilidir. Ve yasa koyucu tedbirleri bunlarla da 
sınırlamayarak “ veya uygun görülecek benzer tedbirlere…karar verile-
bilir”  demek suretiyle aşağıdaki maddede sayılan tedbirler dışında ted-
birlere de hükmedilebileceğini belirtmiştir. 

Buna göre “(1) Bu Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak 
aşağıdaki tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer 
tedbirlere mülkî amir tarafından karar verilebilir:

a) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu 
yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması.

b) Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak 
üzere, geçici maddi yardım yapılması.

c) Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danış-
manlık hizmeti verilmesi.

ç) Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine 
veya resen geçici koruma altına alınması.

d) Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma 
yaşamına katılımını desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması hâ-
linde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, on altı yaşından bü-
yükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını 
geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili terti-
binden karşılanmak suretiyle kreş imkânının sağlanması.

(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın (a) ve 
(ç) bentlerinde yer alan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. 
Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü 
içinde mülkî amirin onayına sunar. Mülkî amir tarafından kırk sekiz 
saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.”

Geniş yetkiler barındıran tedbir düzenlemelerine karşın uygulamada 
(ve özellikle mağdurların kolluk birimlerine müracaatı üzerine düzen-
lenen talep dosyalarında) mülki amirlerden bu tedbirlerin talebinde ol-
dukça çekimser ve hatta isteksiz davranıldığına, sorunun çözüm mercii 
olarak sadece Aile Mahkemelerini gösteren algı yaratıldığına tanık olmak-
tayız. Mahkemelere intikal eden dosyalarda, adeta şablon haline gelmişçe-
sine, mağdur ifadesinin bir yerinde “…Mülki Amir tarafından verilecek 
tedbirleri…  çağrı üzerine korumayı…İçişleri Bakanlığının 2010/65 
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sayılı genelgesindeki koruma hizmetlerini AYDINLATILMIŞ RIZAM-
LA İSTEMİYORUM.. Sığınma evi talebim yoktur….ben 6284 Sayılı 
Yasa uyarınca Aile Mahkemesinden 4. ve 5. maddelerdeki önleyici 
ve koruyucu tedbirleri istiyorum…” ibarelerini görmekteyiz ve ne ya-
zık ki bunun istisnaen sadece birkaç dosya da olduğunu da söyleyemeyiz. 

Özellikle fiziksel şiddete uğramış ve şiddetin devamının geleceği kaygı-
sını taşıyan mağdur kadının, hem de aydınlatılmış rızasına dayalı olarak, 
yasanın 3. maddesindeki (uygun barınma yeri, geçici maddi yardım, reh-
berlik hizmeti, kreş hizmeti ve geçici koruma) tedbir talebinin olmaması 
düşündürücü olduğu gibi AİHM / Opuz / Türkiye davasını hatırdan uzak 
tutmamamız gerektiğini de göstermektedir. Gerçekten de Nisan 1995 ta-
rihinde başlayıp Mart 2002’ye kadar devam eden ve başvuranın annesinin 
öldürülmesiyle sonuçlanan olaylar zincirinin ele alındığı N. OPUZ dava-
sında AİHM, AİHS’nin 2. maddesindeki “Yaşama Hakkı”nın, 3. madde-
sindeki “İşkence Yasağı”nın ve 14. maddesindeki “Ayrımcılık Yasağı”nın 
ihlal edildiği sonucuna vardığı gibi kovuşturma makamlarının bazı uy-
gulamalarının “esef le karşılandığı ve şaşkınlık içinde kalındığı” da 
kararda belirtilme ihtiyacı hissedilmiştir.3

Konu ile ilgili olarak, bir yandan kolluk personelinin mülki amirlerle 
ilgili tedbir taleplerinde varsa endişelerinin / isteksizliğinin mutlaka önü-
ne geçilmeli, diğer yandan mağdurların haklarının neler olduğu konusun-
da, söylentilere itibar etmelerini boşa çıkaracak bilgilendirme çalışmala-
rına ağırlık verilmelidir.

b-  Aile Hâkimi tarafından verilecek koruyucu ve önleyici tedbir 
kararları

Yasanın 4 ve 5. maddelerinde ise Aile Hâkimi tarafından verilecek ko-
ruyucu ve önleyici tedbir kararları düzenlenmiştir:

Madde 4 - (1) Bu Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak 
aşağıdaki koruyucu tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görüle-
cek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir:

a) İşyerinin değiştirilmesi.

b) Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerle-
şim yeri belirlenmesi.

c) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunundaki şart-
ların varlığı hâlinde ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne 
aile konutu şerhi konulması.

3 OPUZ – TÜRKİYE Kararı (3. Daire, 9 Haziran 2009, Başvuru no. 33401/02)
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ç) Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehli-
kenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılma-
sı hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak 27/12/2007 
tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik 
ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.

Madde 5 - (1) Şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önleyici 
tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere 
hâkim tarafından karar verilebilir:

a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağı-
lama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.

b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılma-
sı ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.

c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işye-
rine yaklaşmaması.

ç) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı 
varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sı-
nırlanması ya da tümüyle kaldırılması.

d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış 
olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin 
hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.

e) Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar verme-
mesi.

f) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız et-
memesi.

g) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları 
kolluğa teslim etmesi.

ğ) Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi 
nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.

h) Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu 
veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken 
korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, ba-
ğımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve teda-
visinin sağlanması.

ı) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve 
tedavisinin sağlanması.
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(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın (a), (b), 
(c) ve (d) bentlerinde yer alan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alı-
nabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden 
ilk işgünü içinde hâkimin onayına sunar. Hâkim tarafından yirmi dört 
saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.

(3) Bu Kanunda belirtilen tedbirlerle birlikte hâkim, 3/7/2005 tarihli 
ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu ve destek-
leyici tedbirler ile 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre velayet, kayyım, 
nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında karar vermeye yetkili-
dir.

(4) Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan ya-
hut katkıda bulunan kişi ise 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre na-
fakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla hâkim, şiddet mağdurunun 
yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir 
nafakasına hükmedebilir.

Bu tedbirler örnek olarak sayılmıştır. Yasada sayılan tedbirlerin dı-
şında da uygun görülebilecek tedbirlere karar verilebileceği maddele-
rin ilk cümlesinde belirtilmiştir. Örneğin; Aile Hakimi diğer tedbirler-
le birlikte gerekli görürse, şiddet uygulayan hakkında “öfke kontrolü” 
tedbirine karar verebileceği gibi evlilik içi şiddet söz konusu ise evlilik 
sorunlarının çözümü konusunda psiko – soysal destek alınması tedbirine 
de hükmedebilecektir.

Yasada belirtilen önleyici tedbirlerin bir kısmı, gecikmesinde sakınca 
buluna hallerde kolluk amirince de alınabilmektedir. 2015 yılı içerisin-
de İstanbul Anadolu Adliyesinde Aile Mahkemelerine toplam 12.353 adet 
tedbir talebi gelmiştir. Bunlardan UYAP sistem verilerine göre sadece 158 
adedi kolluk amirinin tedbir kararının onaylanması şeklindedir

3) Şiddet mağdurları nerelere başvurabilir? 

Korunma ihtiyacı hisseden mağdurlar aile mahkemelerine, cumhuri-
yet savcılığına, polis ya da jandarma karakollarına, barolara, aile ve sos-
yal politikalar il müdürlüklerine, varsa bulundukları yerlerdeki  hukuki 
danışmanlık ve/veya sığınak yardımı sağlayan kadın kuruluşları ve bele-
diyelerin kadın danışma merkezlerine başvurabilirler. Başvurular nereye 
yapılırsa yapılsın, aile mahkemelerine ulaştırılır.

 Aile Mahkemelerinden bizzat talepte bulunulabileceği gibi, eylem 
çoğu zaman suç teşkil ettiğinden soruşturmayı yürüten cumhuriyet sav-
cılığı tarafından da mahkemeden talepte bulunulabilmektedir. Zaman 
zaman mahkemelerce yapılan esasa ilişkin yargılamalar sırasında göz-
lemlenen duruma göre re’sen de tedbirlere hükmedilebilmektedir. Ancak 
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uygulamada daha sıklıkla kolluk aracılığıyla tedbir talepleri mahkemele-
re intikal etmektedir. Özellikle kolluk aracılığı ile gelen taleplerde, evra-
kın oluşturulması, ifadelerin alınması, darp raporlarının temini, olay yeri 
tutanaklarının düzenlenmesi gibi işlemler ve yazışmalar nedeniyle zaman 
zaman taleplerin mahkemelere gecikmeli olarak ulaştırıldığı gözlenmek-
tedir. Bu tür gecikmelerin önüne geçilmesi için “savcılık soruşturma evra-
kı” düzenleniyor gibi işlem yapılması uygulamasının terk edilerek, talebin 
ve temin edilebilen eklerinin en kısa zamanda “doğrudan” mahkemeye 
gönderilmesi gerekmektedir. 

4 ) Şiddet vakasının ihbarı

Yasanın 7. maddesine göre şiddet ya da şiddet uygulanma ihtimalinin 
varlığı halinde herkes resmi mercilere durumu ihbar edebilecektir. Bu 
yükümlülük ahlaki, insani ve vicdani bir yükümlülüktür. Ancak ihbarı 
alan kamu görevlilerinin gecikmeksizin, gereken tedbirleri alması ve diğer 
tedbirler için de ilgili birimleri haberdar etmesi ise hukuki bir yükümlü-
lüktür. Bu yükümlüğün yerine getirilmemesi halinde eylem, TCK’nın 257 
ve 279. maddelerinde düzenlenen “Görevi Kötüye Kullanma” ve “Kamu 
Görevlisinin Suçu Bildirmemesi” suçunu oluşturabilecektir.

5) Görevli – Yetkili mahkeme

Tedbir kararlarında görevli mahkemenin Aile mahkemesi olduğu yasa-
nın 2. maddesindeki tanımdan anlaşılmaktadır. Yetkili mahkeme sorunu 
yaşanmaması için yasanın 8. maddesinde tedbir kararlarının en çabuk 
ve en kolay ulaşılabilecek yer birimlerinden istenebileceği hükmü getiril-
miştir.     

6) Tedbir süresi

Yasanın 8. maddesine göre tedbir kararları en çok 6 ay için verilebi-
lirse de, şiddet ya da şiddet ihtimalinin devam ettiğinin anlaşılması ha-
linde tedbirlerin süresinin uzatılmasına ya da şeklinin değiştirilmesine 
de karar verilebilir. Tedbir kararının süresi dolduktan sonra meydana 
gelen şiddet ya da şiddet ihtimali ile ilgili her türlü başvurunun, yeni bir 
başvuru niteliğinde kabul edilmesi gerektiği düşüncesindeyim. 

7) Delil - ispat

Aynı (8.) madde uyarınca tedbir kararı verilebilmesi için delil ya da 
belge aranmaz ve tedbir kararları geciktirilmeksizin verilir. Uygulamada 
en çok eleştirilen ve en çok sıkıntı yaşanılan hükmün bu hüküm olduğunu 
söyleyebiliriz.4

4 Örneğin; Uğur, Hüsamettin; Kadına ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddete Karşı 6284 Sa-
yılı Kanun'un Getirdikleri, TBB Dergisi, 2012 (101), s. 348
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Her olayın somut özelliklerine, şiddet iddiasının derecesine göre tedbir 
kararlarının türü ve süresi belirlenmek suretiyle bu maddenin sakıncala-
rının en aza indirilebileceği kanısındayım. Delil, belge aranmaksızın ted-
bir kararlarının verildiği mevcut uygulamada dahi kadına yönelik şiddet 
vakalarının sayısına ve vahamet derecelerine baktığımızda hükmün isa-
betli olduğu da (bence) açıktır.

8) Önleyici ve koruyucu tedbir kararlarına itiraz

Önleyici ve koruyucu tedbir kararları hem korunana hem de şiddet uy-
gulayana tebliğ edilir. Burada tebliğ usulü belirtilmemiş ise de, Tebligat 
Yasası (ve tüzüğü) hükümlerinin dışında sair şekillerde de (örneğin kolluk 
birimince tebliğ tebellüğ belgesi düzenlenerek) tebliğ yapılabileceği, hatta 
işin ivedi iş türünden olması nedeniyle en seri biçimde nasıl olacak ise o 
şekilde tebliğ işlemi yapılması gerektiği kanısındayım. İleride değineceği-
miz zorlama hapsi yaptırımı için, bu tebliğin yapılmış olması zorunludur.

İlgililer tarafından mahkemenin (ya da mülki amirin) kararına, tefhim 
ya da tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde itiraz edilebilir. Şiddet uygu-
layan kişi karara itiraz edebileceği gibi korunan kişi de, tedbir kararının 
süre ya da içerik olarak yetersiz kalacağı gibi sebeplerle itiraz edebilecek-
tir. Yasada sayılan itiraz merci bir hafta içerisinde kararını kesin olarak 
verir. Burada uygulamada, tedbir isteğinin reddi kararına karşı, koruna-
nın itirazı üzerine inceleme mercii tarafından itiraz haklı görülerek iti-
razın kabulü ile tedbirlere karar verildiğinde, bu kararın da kesin olup 
olmayacağı noktasında tereddütler mevcuttur. Kanımca, itiraz mercii ta-
rafından hükmedilen tedbirlerin ilk kez (tedbir kararı verilmesi yönünde) 
karara bağlanıyor olması nedeniyle aynı şekilde itiraza tabi olmalıdır. An-
cak bu karara da itiraz halinde verilen karar kesin olacaktır. Her halükar-
da karara yönelik itirazlar, infaza engel değildir.

9) Korunanın, talebinden (şikayetinden) vazgeçmesi

Burada üzerinde durulması gereken bir diğer uygulama sorunu ise, 
korunanın şikayetinden vazgeçmesi halidir. Bu durumda vazgeçme 
talebi itiraz olarak mı değerlendirilecektir? Çoğu zaman mahkeme hâki-
mi, şikayetinden vazgeçen kişinin vazgeçmesinin baskı sonucu mu yoksa 
iradi mi olduğunu dilekçeden anlayamadığından tarafların dinlenmesi ge-
rekecek midir? Öncelikle dilekçeyi alan merci, bunun bir feragat dilekçesi 
olduğunu dikkate alarak gerekli özeni göstermelidir. Uygulama yönetme-
liğinin 30/4 maddesine göre şiddet ya da şiddet uygulama tehlikesinin 
ortadan kalktığının anlaşılması halinde kararı veren mercii tarafından 
tedbirlerin kaldırılmasına karar verilebilir. Bu konuda uygulama birliği 
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olmamakla birlikte, henüz itiraz süresi geçmeden verilen vazgeçme talep-
lerinin itiraz olarak inceleme merci tarafından değerlendirilmesi ve gerek 
duyulması halinde en azından korunanın (talebinden feragat edenin) çağ-
rılarak talebinin iradi olup olmadığı tespit edilmeli ve sonra itiraz karara 
bağlanmalıdır. Ancak karara karşı itiraz süresi geçmiş ise bu kez aynı 
yöntem kararı veren mahkemece uygulanarak, gerektiğinde uygulama 
yönetmeliğinin sözü edilen 30/4 maddesi hükmü uyarınca karar gözden 
geçirilmelidir.

Alınan tedbir kararları, kararın niteliğine göre Cumhuriyet Başsav-
cılığına, kolluk birimlerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ilgili 
birimlerine, ŞÖNİM’e, nafaka hükmü var ise icra dairesine, aile konutu 
şerhi var ise tapu sicil müdürlüğüne ve ilgili diğer birimlere en seri vası-
talarla bildirilmeli ve kararın infazı takip edilmelidir.

10) Kolluk görevlilerinin niteliği 

Yasada en önemli uygulayıcılardan olan kolluk görevlilerinin, çocuk 
hakları, kadın hakları ve insan hakları konusunda eğitim almış ol-
maları şartı getirilmiştir.(m.11) Kanımca bu hüküm, yasanın en önemli 
hükümlerindendir. 6284 sayılı yasa kapsamında şiddet  ihtimali sorunu-
nun, uygulamada bir nevi pimi çekilmiş bomba şeklinde algılandığı söy-
lenebilir. Bunun sonucu olarak görevli birimlerde zaman zaman, evrakın 
bir an önce (alınması gereken önlemler alınmadan) bir sonraki birime 
gönderilmesi kaygısının, meselenin esas halli gereken boyutunun önüne 
geçtiğini de ne yazık ki görmekteyiz.

Bu yasanın uygulanması aşamalarında görev alan ve alacak personelin 
mutlaka yasada belirtildiği gibi çocuk hakları, kadın hakları, insan hak-
ları, ayrımcılık yasağı, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda eğitimden 
geçirilmeleri, şiddetin asla mazur ve haklı görülemeyeceği konusu içsel-
leştirilmeli ve istisnai durumlar haricinde bu personelin görev alanının 
değiştirilmemesi gerekmektedir.

11) Zorlama hapsi kararı

Yasa'nın 13/1 maddesine göre, tedbir kararlarının devamı süresince, 
yapılan ihtarata / tebligata rağmen tedbir kararına aykırı davranılırsa, ka-
rarın ilk ihlali halinde 3 günden 10 güne kadar, sonraki ihlallerinde ise 
15 günden 30 güne kadar zorlama hapsi kararı verilecektir. Toplam zor-
lama hapsi süresi de 6 ayı geçemeyecektir. 

Zorlama hapsi kararının nasıl verileceği konusunda yasada bir açıklık 
olmasa da uygulama yönetmeliğinin 38. maddesinde ayrıntılı düzenleme 



2856284 Sayılı Yasa Ve Uygulama • E. EROL

mevcuttur. Buna göre zorlama hapsi kararı verilebilmesi için tedbir kara-
rının şiddet uygulayana, aykırı davrandığı taktirde karşılaşacağı sonuçlar 
(yaptırımlar) ile birlikte ihtaratlı biçimde tebliği zorunludur. Kural olarak 
duruşma yapılmaksızın dosya üzerinden karar verilir. Ancak gerek du-
yulduğunda duruşma da yapılabilir. Her somut ihlal vakasına göre hâkim 
tarafından duruşma gerekliliği konusu değerlendirilecektir. Örneğin, ted-
bir kararı şiddet yasağını içeriyor ve buna rağmen şiddet uygulayan tara-
fından korunanın şiddete maruz kaldığı doktor raporu, ifade tutanakları 
vs belgelerle sabit ise, pek tabiî ki dosya üzerinden karar verilebilecektir. 
Ancak, adı ne olursa olsun, zorlama hapsi kararının da bir tür özgürlüğü 
bağlayıcı ceza olduğu hatırdan çıkarılmamalı ve duruşma yapılmaksızın 
karar verilirken, savunma hakkının kısıtlandığı unutulmayarak, dosyada-
ki delillerin yeterliliği titizlikle değerlendirilmelidir. 

Zorlama hapsi kararlarına karşı da itiraz yolunun açık olup olmadığı 
uygulamada çokça tartışılmıştır. Zira yasada bu kararlara karşı yasa yo-
lunu düzenleyen bir hüküm bulunmamaktadır. Daha sonra çıkan uygu-
lama yönetmeliğinin 34. maddesi ile zorlama hapsi kararlarına karşı da 
itiraz yolu getirilmiş ve tefhim ya da tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde 
zorlama hapsi kararlarına karşı itiraz edilebileceği belirtilmiş ve uygula-
ma bu şekilde yerleşmiştir. Burada şunu da belirtmek gerekir ki, özgür-
lüğü bağlayıcı cezalara karşı yasa yollarının yasa ile değil de, yönetmelikle 
düzenlenmesi, temel ve evrensel hukuk ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. 
Ancak uygulamada doğacak boşluğun yaratacağı sıkıntılar gözetildiğinde, 
bu konuda ayrıca yasal düzenleme yapılıncaya kadar yönetmelik hükmü-
nün uygulanması da tek çözüm yolu olarak görülmektedir.

Diğer bir uygulama sorunu ise, zorlama hapsi kararından sonra koru-
nanın vazgeçmesinin / feragatinin kararın infazını etkileyip etkilemeye-
ceği noktasındadır. Gerçekten de şiddet nedeniyle eşinin cezaevine girme-
sini istemeyen, örneğin barıştıklarını ve artık sorunlarının kalmadığını, 
eşinin cezaevine girmesi durumunda sorunun yeniden ve daha karmaşık 
biçimde gündeme geleceğini beyan eden korunanın bu vazgeçme iradesine 
rağmen zorlama hapsi kararının infaz edilmesi, aile birliğinin / kadının 
korunması amacından uzaklaşma anlamına gelir mi? Bazı mahkemelerce 
bu vazgeçmenin geçerli olduğu kabul edilmektedir. Genel uygulama ise 
vazgeçme beyanının hüküm ifade etmeyeceği noktasındadır. 

Kanımca burada ihlal edilen menfaate göre sonuca gitmek gerekmekte-
dir. Şiddet uygulayan kişiye karşı mahkemece, korunan yararına bazı ön-
leyici ya da koruyucu tedbir kararları verilmiş ve bu kararlara uymaması 
halinde zorlama hapsi ile cezalandırılacağı da şiddet uygulayana tebliğ 
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edilmiştir. Şiddet uygulayan ise buna rağmen şiddette ısrar etmiş ve mah-
kemece zorlama hapsi kararı verilmiştir. Bu aşamadan sonra, korunan 
tarafından şu ya da bu nedenle şikayetten vazgeçilmiştir. Burada yaptı-
rıma bağlanan konu (menfaat), sadece korunana yönelik eylemler değil; 
aynı zamanda mahkemece verilen tedbir kararlarına aykırı davranışlar 
olduğuna göre, şiddette ısrar edene yönelik vazgeçme beyanı artık, bu 
aşamadan sonra hukuken geçerli olmamalıdır.

III - SONUÇ OLARAK; 

Şiddet kavramının tanımı, değişik türleri, tarihsel süreç ve sebepleri, 
salt normatif düzenlemeleri çözüm umudu olarak görmenin ne derece 
sağlıklı olduğu konuları alanımız ve yazımızın kapsamı dışında olmakla 
birlikte, şunu söyleyebiliriz ki; 6284 Sayılı Yasa'nın yürürlüğe girmesin-
den bu yana ne aile içi şiddette ne de kadına yönelik şiddette bir azalma 
olmuştur. O halde kanımca, öncelikle toplum ile şiddet kavramı arasın-
daki organik bağ titizlikle tahlil edilmeli, özellikle bireyleri şiddete sevk 
eden unsurlar ve şiddeti mazur gören yaklaşımlarla, (pozitif ayrımcılık 
çerçevesinde şiddete maruz kalanların konumları üstün  tutulmak sure-
tiyle) çok yönlü bir mücadele bir an önce somut bir şekilde başlatılmalı, 
bu amaçla başlayan çalışmalar, daha ısrarlı bir şekilde takip edilmeli ve 
uygulamanın yasanın amacı doğrultusunda yerleşmesi / uygulama birliği 
sağlanması açısından amaca yönelik eğitim çalışmalarına daha fazla ağır-
lık verilmelidir.



SGK RUCÜ ALACAğI DAVALARInDA,
5510 SAYILI YASA'nIn 21/1 VE 21/4. MADDE 

UYGULAMALARI

Av. Fahri TAn

Bilindiği üzere, 

İş kazası sebebiyle açılan maddi tazminat davaları;

İş kazalarına bakan Yargıtay 21. Hukuk Dairesi'nin kararlarında da 
belirtildiği üzere ,

“….Davacıların SGK gelirlerinin rücu edilebilecek bölümü ile kar-
şılanmamış maddi zararlarının tazmini ilkesine. dayanmaktadır….”

”..Dava nitelikçe Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanma-
yan zararın giderilmesi istemine ilişkindir…..”

Bu itibarla, SGK gelirlerinin hangi durumlarda ne kadarlık bölümü 
için rücu edileceği sigortalı işçiler ya da hak sahipleri tarafından açılacak 
tazminat davalarında son derece önem taşımaktadır. 

I-)SOSYAL GÜvENLİK KURUMU TARAFINDAN “KARŞILANAN ZA-
RARIN”–BAĞLANAN GELİR vE ÖDEMELERİN DAvALILARDAN TAH-
SİLİ SORUNU :

A-) 5510 sayılı. Kanun'un iş kazası ve meslek hastalığıyla hastalık ba-
kımından işverenin sorumluluğunu düzenleyen 21’inci madde hükmü;

Sigortalıya ya da ölümü halinde hak sahiplerine bağlanan gelirlerle ya-
pılan harcama ve ödemelerin işverenden rücuan tahsili koşulları düzen-
lenmiş olup; 

İşverenin sorumluluğu için, zarara uğrayanın sigortalı olması, zararı 
meydana getiren olayın iş kazası veya meslek hastalığı niteliğinde bulun-
ması, zararın meydana gelmesinde işverenin kastının veya sigortalının 
sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketinin ve bu 
hareketle meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı arasında illiyet ba-
ğının bulunması ve işverenin, işçilerin sağlığını koruma ve iş güvenliğine 
ilişkin mevzuatın kendisine yüklediği, objektif olarak mümkün olan tüm 
tedbirleri alma yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve bu nedenle iş ka-
zası veya meslek hastalığı şeklinde sosyal sigorta riskinin gerçekleşmesi 
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halinde, özetle, işveren, Kusur esasına göre meydana gelen zararlardan 
5510 Sayılı Yasa'nın 21/1 fıkrası uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna 
karşı rücuan sorumlu olduğudur.

B-) Diğer yandan 5510 sayılı yasanın 21/4 maddesi incelendiğinde; 

üçüncü kişinin sorumluluğu; 5510 Sayılı Kanun'un 21’inci maddesinin 
dördüncü fıkrası üçüncü kişinin sorumluluğunu düzenlemekte olup; 

Buna göre, iş kazası,  meslek hastalığı ve hastalık, üçüncü bir kişinin 
kusuru nedeniyle meydana gelmişse, sigortalıya ve hak sahiplerine yapı-
lan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı 
tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan üçüncü 
kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara rücû edilebilecektir.

Bu durumda;

21. maddenin gerek 1. fıkrası gerekse 4.fıkrası uyarınca işveren ve 
üçüncü kişi, iş kazası sebebiyle meydana gelen zarardan kusur esasına 
göre SGK’ya karşı rucüen sorumludurlar.

C-) Ancak  işverenin (21.maddenin 1. fıkrasına göre) ve üçüncü kişi-
lerin (21.maddenin 4. fıkrasına göre) sorumluluklarının temelinde kusur 
var ise de, 

SGK ‘ya karşı sorumlu oldukları rucü alacağı  farklı sorumluluk esas-
larına  göre belirlenmiştir.

İşveren yönünden: Gelirin ilk peşin değeri ( gerçek zarar daha dü-
şükse  gerçek zarar miktarı) x işverenin kendi kusur oranı = İşverenin 
sorumlu olduğu miktar.

Üçüncü kişi bakımından : İlk peşin değerin yarısı x kendi kusur oranı 
= Üçüncü kişinin sorumlu olduğu miktar.

Sosyal Güvenlik Kurumunca  21/1 ve 21/4 göre belirlenen rucüa tabi 
miktarlar için İşverene ve üçüncü kişilere Sosyal Güvenlik Hukukuna ba-
kan İş Mahkemelerinde rucüen alacak davaları  açılmaktadır.

II-)TESELSÜL HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILAN RÜCU DAvALARIN-
DA YARGITAY UYGULAMALARI; 

İş kazasının vukuunda kusuru bulunan davalı işveren ve üçünçü şahıs-
lar yönünden benzer olaylarda tazminattan indirilecek SGK gelirlerinin 
(teselsül hükümlerine uygun açılmış davalarda) miktarların da, rücuen 
tazminat istemine ilişkin davalara bakan Yargıtay 10.Hukuk Dairesinin 
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kararları ile İş kazaları davalarına bakan Yargıtay 21.Hukuk dairesinin 
kararları arasında uyum olmadığı çelişki bulunduğu görülmektedir.

Bu hususlara ilişkin Yargıtay 10.Hukuk Dairesinin ve Yargıtay 21.Hu-
kuk Dairesinin kararları değerlendirilerek 

A) Yargıtay 10.Hukuk Dairesi kararları;

a) Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin 

  2013/15318 Esas ve 2014/8647  sayılı kararı; 

…” İşveren; sigortalı ya da hak sahiplerine bağlanan gelirlerin ilk pe-
şin sermaye değerinin tümünden ancak sigortalı ya da hak sahiplerinin iş-
verenden isteyebileceği miktarla sınırlı olmak üzere, üçüncü kişi ise böyle 
bir sınırlama olmaksızın ilk peşin sermaye değerinin yarısından sorumlu 
olduğunu benimsemekte ve devamla “.. Bu durumda, işveren; sigortalı 
ya da hak sahibinin işverenden isteyebileceği gerçek zararı AŞMAYAN 
İLK pEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN MÜTESELSİL SORUMLULARIN 
TOpLAM KUSURUNA DÜŞENİNDEN SORUMLUDUR. Üçüncü kişinin 
ise ilk peşin sermaye değerinin yarısının müteselsil sorumluların toplam 
kusuruna düşen tutarından sorumlu olması gerekecektir.

b-) Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin 

2011/16685 Esas 2013/17483 sayılı kararı;

 İşveren; sigortalı ya da hak sahiplerine bağlanan gelirlerin ilk pe-
şin sermaye değerinin tümünden ancak sigortalı ya da hak sahipleri-
nin işverenden isteyebileceği miktarla sınırlı olmak üzere, üçüncü kişi 
ise böyle bir sınırlama olmaksızın ilk peşin sermaye değerinin YARISIN-
DAN SORUMLUDUR. 

Bu durumda, işveren; sigortalı ya da hak sahibinin işverenden isteye-
bileceği gerçek zararı aşmayan ilk peşin sermaye değerinin MÜTESEL-
SİL SORUMLULARIN TOpLAM KUSURUNA DÜŞENİNDEN SORUM-
LUDUR.  

c-) Diğer yandan Yargıtay 10.Hukuk Dairesi yukarıda anılan 2013-
15318 Esas 2014/8647 sayılı kararının, son sahifesinde ise bu defa,

 İşverenin sorumluğunun  kusur karşılığı  hesaplanması  gerektiği-
ni  belirtmekte olup,

“….inşaat işyeri işvereni T.K.  21’inci maddenin birinci fıkrası 
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hükmü gereğince, gerçek zarar miktarı ile ilk peşin değerle karşılaş-
tırılması sonucu düşük olanın kusur karşılığı hesaplanarak sorumlu 
olacağı rücu alacağı miktarının belirlenmesi…”  

“…olayda üçüncü kişi olduğu anlaşılan S. İnş.Nak. Haf. San. Tic. 
Ltd. Şti’nin sorumlu olacağı rücu alacağının ise; gelirlerin başladığı 
tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısının kusur karşılığı olarak 
hesaplanması…” gerektiği bu şekilde davalıların teselsül hükümleri gö-
zetilerek sorumlu olduğu Kurumun rücu alacağı belirlenmesi gerektiğine  
içtihat olunmaktadır.

d-) Yargıtay 10.Hukuk Dairesinin

2013/3358  Esas ve  2013/24638 sayılı Kararı ;

‘Davaya konu somut olaya gelince; hükme esas alınan 29.02.2012 ta-
rihli kusur raporunda davalı işverenin %30, üçüncü kişi olan diğer 
davalıların %70 oranında kusurlu oldukları, hak sahiplerine bağlanan 
gelirlerin ilk peşin sermaye değeri toplamının 51.404,62 TL olduğu, her 
bir hak sahibine bağlanan gelirin ilk peşin sermaye değerinin hesaplanan 
gerçek zararın altında kaldığı, davalıların toplam %100 kusurlu olma-
larına göre; teselsül hükümleri uyarınca ilk peşin sermaye değerli gelirin 
yarısından tüm davalıların müştereken müteselsilen sorumlu oldukları, 
ilk peşin sermaye değerli gelirin kalan yarısından ise işverenin 21. mad-
denin birinci fıkrası hükmü uyarınca sorumlu olması gerekmektedir.

Mahkemece; yukarıda açıklanan maddi ve hukuki esaslar ile Hukuk 
Muhakemeleri Kanununun 26. (mülga HUMK 74.) maddesindeki talep-
le bağlılık ilkesi gözetilerek, davacı Kurumun birleşen davadaki talebi-
ne göre; ilk peşin sermaye değerli gelirin yarısının %70’i olan 17.991,61 
TL’nin tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen, 33.413,01 TL’nin 
işveren A... Metal Ev Gereçleri Tekstil Ltd. Şti’nden tahsiline karar ve-
rilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı biçimde eksik 
rücu alacağının hüküm altına alınmış olması, usul ve yasaya aykırı olup, 
bozma nedenidir.

O halde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul 
edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZUL-
MASINA, 17.12.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.’

Yargıtay 10.Hukuk Dairesinin bu kararında açıkça işverenin kusur 



291SGK Rucü Alacağı Davalarında... • Av. F. TAN

oranı (%30 ) kusuru  olmasına rağmen davalı işverenin tüm rücu alaca-
ğından sorumlu sayılmasına karar verilmiştir.

Özetlemek gerekirse ,

YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİNİN ÜÇ KARARIN DA ;

İşverenin sorumluğuna esas alınan kusur oranı olarak

İşverenin kendi kusuru yanında üçüncü şahsın kusuruyla birlikte  
toplam  kusurdan sorumlu olması gerektiğine karar verilmesi yönün-
dedir.

- Bu durumda  İşverenin, kusur oranının üçünçü şahıstan daha az  
olmasının hiçbir önemi kalmamakta Türk Borçlar Kanunu’nun 62’inci 
maddesi uyarınca kendi payına düşeninden fazlasını ödeyen işveren kişi-
nin diğer müteselsil sorumlulara karşı rücu hakkı baki ise de,

-Anılan daire kararlarında işveren her halükarda , %100  kusurlu 
gibi varsayılarak  kurum zararının tümünü karşılamak zorunda bıra-
kılmakta olup, işverenin kendi kusuru dışında kalan ve üçüncü şah-
sın sorumlu olduğu kusur oranına isabet eden kusurun yarısı 1/2 si 
dışında kalan bakiye kusur için ise üçüncü şahsa rücu imkanı  bulun-
mamasına rağmen sorumlu olduğu  kabul edilmektedir. Bu değerlen-
dirmenin yasal dayanağı bulunmadığı aşağıda  izah olunacaktır.

B)  Yargıtay 21.Hukuk Dairesi Kararları:

2015/18310 ESAS vE 2016/2691 SAYILI KARAR;

 “..Somut olayda, davacı D.. A..’in maddi zararının belirlenmesi sıra-
sında mükerrer tahsile neden olmamak için hesaplanan maddi zararla-
rından rücuya tabi Kurum tahsislerinin düşülmesi gerektiği hususunda 
ihtilaf bulunmamaktadır. İhtilaf davacı D.. A..’in hesaplanan maddi zara-
rından düşülmesi gereken Kurum tahsisinin rücuya tabi miktarının be-
lirlenmesi hususunda olup 5510 Sayılı Yasanın 21/4 maddesinde açıkça 
iş kazasının üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmesi halin-
de sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken 
ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değe-
rinin “yarısının” rücuya tabi olacağı düzenlenmiştir. Burada tartışılması 
gereken diğer bir husus da üçüncü kişi kavramından neyin anlaşılması 
gerektiğidir ki ilgili yasa metni ve başlığından anlaşıldığı üzere işveren 
dışındaki herkes üçüncü kişidir…” 
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5510 sayılı Yasa'nın 21/4 maddesinin gözetilerek dava dışı forklift 
sürücünün kusuruna denk gelen ilk peşin sermaye değerinin yarısı ile 
davalı işveren şirketin kusuruna denk gelen ilk peşin sermaye değeri-
nin tamamı toplamlarının düşülmesi gerekirken bu hususun gözetil-
mediği hesap raporuna itimat ile neticeye varılması doğru olmamış-
tır….”

III-)DAİRE KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ;

A-) Yargıtay 10.Hukuk dairesinin içtihatlarına göre, hesaplama ya-
pılması durumunda ;

a) Davacının maddi tazminatından davalıların sorumlu olmadığı mik-
tarda peşin değer indirildiğinde, maddi tazminat tutarı kazalının aleyhine 
azalmaktadır..

 b) İşverenin sorumluğunda, tüm kusurdan sorumlu sayıldığında, 
üçüncü şahsın kusurunun yarısından  fazlasını talep etme  rücu imkanı 
bulunmadığından, hesaplanan maddi zararı dahi aşan mükerrer ödeme 
yapmış olmaktadır. Hatta üçüncü kişinin sorumlu bulunmadığı rücu ala-
cağından müteselsil sorumluluk adı altında işveren sorumlu tutulmuş ol-
maktadır.

B-) Yargıtay 21.Hukuk dairesinin içtihatlarına göre hesaplama ya-
pılması durumunda 

Maddi zarardan tenzili gereken rücu alacağının işverenin kusuruna 
isabet eden  peşin değer ile, üçünçü şahsın kusurunun yarısına isabet 
eden toplamları olması gerektiğini içtihat etmektedir ki. Yasaya uygun 
olarak ve mükerrer ödemeye mahal vermemesi bakımından davacının ve 
davalıların maddi ve hukuki hakları tamamen korunmuş olmaktadır.

Aksi halde üçüncü kişinin tüm kusuruna isabet eden rücu alacağın-
dan üçünçü kişi dahi sorumlu olmadığı halde işverenin sorumlu tutulmuş 
olacaktır ki. Yasal bir dayanağı bulunmadığı açık seçiktir.

Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin mevcut uygulamasına göre, örnek 
vermek gerekirse:

Bağlanan gelirlerin ilk peşin değeri: 100.000,00 TL.

Üçüncü kişi : %90 oranında kusurlu

İşveren : %10 oranında kusurlu
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Rücuen tahsiline karar verilecek toplam: 100.000,00 TL x%100 ku-
sur= 100.000,00 TL olup,

Bu rücu alacağının yarısının üçüncü kişinin %90 kusuruna isabet eden

(100.000,00 TL x1/2 x%90=) 45.000,00 TL’lik bölümünden işveren 
ve 3. kişi müteselsilen, kalan (100.000,00 TL-45.000,00 TL=)55.000,00 
TL’lik bölümünden işveren tek başına sorumlu olacaktır.

 Halbuki;

21/1. maddeye göre, işverenin kusuruna isabet eden rücu alacağı 
(100.000,00 TL x%10=) 10.000,00 TL olduğu, 

21/4. maddeye göre, üçüncü kişinin kusur ve sorumluluğuna isabet 
eden rücu alacağı (100.000,00 TL x1/2x%90=) 45.000,00 TL olduğu,

21/1 ve 21/4. maddelere göre işveren ve 3. kişinin toplam kusur ve 
sorumluluk oranına isabet eden rücu alacağı;

10.000,00 TL +45.000,00 TL =55.000,00 TL olduğu halde,

İşveren fazladan (100.000,00 TL-55.000,00 TL=) 45.000,00 TL 
ödemiş olacaktır.

Bu miktar sigortalı veya hak sahibi dosyasında maddi zarardan 
mahsup edildiğinde, işçinin veya hak sahiplerinin alacaklarından ya-
saya ayıkırı biçimde 45.000,00 TL fazladan indirim yapılmış olacak-
tır.

Halbuki yasaya göre ödenmesi gereken rücu alacağı:

(3. kişi: 100.000,00 TL x1/2x%90 kusur)+(İşveren: 100.000,00 Tl 
x%10)= 55.000,00 TL.dır.

SONUÇ 

-Yargıtay Hukuk Daireleri kararlarında ;

Hesaplanan maddi zararlardan rücua tabi Kurum tahsislerinin düşül-
mesi gerektiği hususunda ihtilaf bulunmamaktadır.

-Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu tahsisinin rücua tabi miktarının be-
lirlenmesindeki sorunlar bulunmakta olup,

 5510 Sayılı Yasa'nın 21/4 maddesinde açıkça iş kazasının üçüncü bir 
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kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmesi halinde sigortalıya ve hak sa-
hiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan ge-
lirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin “yarısının” rücua tabi 
olacağı düzenlenmiştir. 

Hal böyle iken, 

-Yargıtay 10.Hukuk Dairesi 2013-3358 Esas sayılı ilamında nasıl uy-
gulama yapılacağını dahi göstermiş ve  iş kazasının vukuunda %30 ku-
surlu bulunan  işvereni , kurumun  51.402,62 TL.lık ilk peşin sermaye 
değerinden-kurum alacağının tamamından  sorumlu tutulmasına karar  
vermiştir. 

Yargıtay 10.Hukuk Dairesinin anılan kararlarında işverenin 21 mad-
denin birinci fıkrasından kaynaklanan  sorumluluk durumunun 5510 
sayılı yasanın  23. maddesinden kaynaklanan  sorumluluğun tamamen 
işverene ait olması durumuna benzer bir  hukuki ve maddi sorumlulukla 
nerdeyse bir farklılığı (tavan hesabı yapılmaz dışında) olmadığı  anlaşıl-
maktadır. Daire uygulamasının yasal dayanağı bulunmamaktadır.

Yine, üçüncü kişinin kusurunun yarısından sorumlu bulunduğu bir 
rücu alacağından müteselsil sorumluluk adı altında diğer yarısından işve-
renin sorumlu tutulmuş olmasının da yasal dayanağı bulunmamaktadır.

-Yargıtay 10.Hukuk Dairesi kararlarında davacıların hesaplanan mad-
di zararından tenzili gereken Kurum tahsislerinin belirlenmesi sırasında 
5510 Sayılı Yasanın 21/4 maddesinde belirtilen üçüncü kişi sorumlulu-
ğunun  farklı değerlendirilmesi ile mükerrer ve fazla ödeme yapılmasına 
sebebiyet verdiği  açık seçiktir.

Bu itibarla ;

Sosyal Güvenlik Kurumunun rücu alacağı davalarında ”teselsül hü-
kümlerine uygun olarak açılan”  rücu alacağının hesabında Yargıtay 
21.Hukuk Dairesi tarafından da benimsediği gibi 21/1 ve 21/4’e uygun 
sorumluluk esasına göre maddi zarardan tenzili gereken rücu alacağının, 
bağlanan gelirlerin ilk peşin değerinin işverenin kusuruna isabet eden bö-
lümü ile üçüncü kişinin kusurunun “yarısına” isabet eden bölümünün 
toplamı olması gerekmektedir. 



YARGITAY KARARLARI





YARGITAY HUKUK GEnEL KURULU

TÜZEL KİŞİYE TEBLİGAT • USULSÜZ TEBLİGAT

ÖZET: Tüzel kişiye yapılan tebligat yetkili temsil-
ciye yapılır. Yetkili temsilci o anda bulunmuyorsa 
yetkili kılınan kişiye, o da bulunmuyorsa tebliği 
alabilecek görevliye o da bulunmuyorsa orada bu-
lunan bir çalışana tebliğ yapılacak ve bu durum 
tebliğ belgesinde açık şekilde gösterilecektir.
Y. HGK E. 2013/1093, K. 2014/847, T. 5.11.2014

Dava, kamulaştırma bedelinin artırılması istemine ilişkindir.

Davacı vekili davacının maliki olduğu 128 parsel nolu taşınmazın-
dan davalı idare tarafından kamulaştırma yapılmaksızın enerji nakil 
hattı geçirilidğini ileri sürerek tazminat istemiş ise de, yargılama sı-
rasında alınan bilirkişi raporu üzerine kamulaştırma kararı alındığını 
öğrendiğini belirterek ıslahen davasını kamulaştırma bedelinin arttırıl-
ması istemine dönüştürerek 42.936.000.000 TL kamulaştırma bedeli-
nin ödenmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı idare, istenilen bedelin fahiş olduğunu bildirerek, davanın 
reddini savunmuştur.

Mahkemece verilen ilk kararda enerji nakil hattı geçirilen taşın-
mazın 2090 m2’lik kısmın irtifak hakkı kamulaştırma bedeli toplamı 
28.730.000.000 TL’nin faiziyle tahsiline hükmedilmiştir.

Davalı İdare vekilinin temyizi üzerine hüküm Özel Dairece, dava ko-
nusu taşınmazın arsa niteliğinde kabulü ile emsal karşılaştırması yapı-
larak değer biçilmesinde yöntem itibariyle bir isabetsizlik görülmediği, 
ancak dava konusu taşınmazın da içinde bulunduğu bir çok parselden 
davalı idare tarafından iki ayrı enerji nakil hattının geçirildiği, ayrı-
ca Belediye Başkanlığınca yapılan imar uygulaması sonucunda da bu 
bölgede suşulandırma yapıldığı, dava konusu taşınmazın şuyulandırıl-
maya tabi tutulup tutulmadığı, tabi tutulmuş ise şuyuulandırma son-
cu, dava konusu edilen taşınmazdan davacıya verilen bölümün olup 
olmadığı, var ise yeni oluşan bu parsel numarasının tesbit edilmesi ve 
davacıya verilen bu yeni parselden enerji nakil hattının geçip geçmedi-
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ği, pilon dikilip dikilmediği araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi 
gerektiği gerekçesi ile bozulmuştur.

Mahkemece bozma ilamına uyularak verilen ikinci kararda 128 
nolu parselin (imar uygulaması nedeniyle gittileri 382 ada 1, 2, 3, 4, 11 
parseller, 383 ada 3 parsel, 383 ada 1 parsel ve 305 ada 49 parsel) üze-
rindeki Enerji Nakil Hattı (ENH) nedeniyle davalı idarece takdir edilen 
kamulaştırma bedelinin 28.730.00 TL’ye çıkanrtılarak faiziyle tahsiline 
hükmedilmiştir.

Davalı İdare vekilinin temyizi üzerine karar, Özel Dairece onanmış; 
davalı vekilinin karar düzeltme istemi üzerine ise, dava konusu taşın-
mazda, Ambarlı-İkitelli Enerji nakil hattı neniyle yapılan kamulaştır-
ma işlemlerinin 08.04.1993 gününde davacının daimi işçisi A.’ye tebliğ 
edildiği anlaşılmakla; açılan davanın Kamulaştırma Kanunu’nun 14. 
maddesi uyarınca hak düşürücü süre nedeniyle reddi gerektiği gerek-
çesi ile bozulmuştur.

Yerel Mahkeme, anonim şirkete yapılan tebligatın geçerli olduğunun 
kabulü için bu tebligatın şirketin yetkili temsilcine; onun herhangi bir 
nedenle tebliğ alacak durumda olmaması halinde usulüne uygun şekil-
de yetkili kılınan kişiye; şayet bunlar yoksa veya tebligatı alamayacak 
durumda iseler bu durum tebliğ evrakına şerh edilerek o yerde hazır 
bulunan tebliğe yetkili memur ve müstahdemlerinden birine o da yoksa 
herhangi bir memur veya müstahdeme yapılması; tebligat evrakında 
da sırasıyla tebliğe yetkili kişilerin durumu ve onlara tebliğ edilmeme 
nedeninin şerh edilmesi gerektiği, burada bu usule uyulmadığından 
davacı yana yapılan tebligatın geçersiz olduğu gerekçesi ile önceki ka-
rarda direnmiştir.

Direnme kararı, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu’nun önüne gelen uyuşmazlık, davacı anonim şir-
kete kamulaştırma işlemlerinin tebliğinin usulüne uygun olup olmadığı; 
buna göre davanın hak düşürücü süre içerisinde açılıp açılmadığı nokta-
sında toplanmaktadır.

Dosya içeriği ve toplanan delillerden; davacı şirketin maliki olduğu 
128 parsel sayılı taşınmazdan 17.10.1988 tarihinde alınan kamulaştırma 
kararı ile davalı idare tarafından enerji nakil hattı geçirildiği, dava konu-
su taşınmazın ilk olarak 1999 yılında yapılan imar uygulaması ile başka 
parsellere gittiği ve sonrasında da başkaca imar uygulamaları yapılarak 
yeni parsel numaraları aldığı anlaşılmaktadır.
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Kamulaştırma işleminin yapıltığı tarihde yürürlükte bulunan Kamu-
laştırma Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca kamulaştırma işleminin mal 
sahibine aynı Kanunun 13. maddesi uyarınca yapılan tebliği ile dava açma 
süresi başlar. Dava konusu taşınmazın maliki olan şirkete tebligatın ise 
ne şekilde yapılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve tüzükte düzenlen-
miştir.

Bilindiği üzere, tebliğ ile ilgili 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve tebligatın 
yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan Tebilgat Tüzüğü (halen yürürlükte 
olan yönetmelik) hükümleri tamamen şeklidir. Gerek tebliğ işlemi ve ge-
rekse tebliğ tarihi, Kanun ve ilgili ikincil mevzuatta emredilen şekillerle 
ispat olunabilir. Anılan kanun ve tüzüüğün (yönetmeliğin) bu konuda et-
kili önlemler almış olmasının tek amacı, tebliğin muhatabına ulaşmasını 
ve onun tarafından kabul edilmesini sağlamaktır.

Buna göre; tebligat, bir davaya ilişkin işlemleri o davayla ilgili kişilere 
bildirmek için, mahkemelerce kanuna uygun biçimde yapılan bir belge-
lendirme işlemidir. Dolayısıyla, Kanun ve Yönetmelik (tebligatın yapıldığı 
tarihte yürürlükte bulunan Tebligat Tüzüğü) hükümlerinin en küçük ay-
rıntılarına kadar uygulanması zorunludur.

Öyle ise tüzel kişilere yapılacak tebligata ilişkin yasal düzenlemelerin 
irdelenmesinde yarar vardır:

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun “Hükmi Şahıslara ve Ticarethanelere 
Tebligat” başlıklı 12. maddesinde; 

“Hükmi şahıslara tebliğ, salahiyetli mümessillerine, bunlar birden zi-
yade ise, yalnız birine yapılır.

Bir ticarethanenin muamemelerinden doğan ihtilaflarda, ticari mü-
messiline yapılan tebliğ muteberdir.”

“Hükmi Şahısların Memur ve Müstahdemlerine Tebligat” başlıklı 13. 
maddesinde ise; 

“Hükmi şahıslar namına kendilerine tebliğ yapılacak kimseler her han-
gi bir sebeple mutad iş saatlerinde iş yerinde bulunmadıkları veya o sı-
rada evrakı bizzat alamayacak bir halde oldukları takdirde tebliğ, orada 
hazır bulunan memur veya müstahdemlerinden birine yapılır.”

hükümleri yer almakdadır.

Yine, tebligatın yapıldığı tarihde yürürlükte bulunan mülga Tebligat 
Tüzüğü’nün “Hükmi Şahıslara ve Ticarethanelere Tebligat” başlıklı 17. 
maddesinde; 
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“Hükmi şahıslara tebliğ salahiyetli mümessillerine, bunlar birden ziya-
de ise yalnız birine yapılır.

Vekaletlerin ve bunların teşkilatının, mülhak ve hususi bütçeli idare-
lerle belediyelerin, köylerin ve hususi kanunlarına müsteniden kurulmuş 
olan teşekküllerle, şirketlerin ve cemiyetlerin salahiyetli oldukları mü-
messilleri tabi kanunlara ve statülerine göre tayin edilir.

Hükmi ve hakiki şahsa ait bir ticarethanenin muamemelerinden doğan 
ihtilaflarda, ticarethanenin o umamelede salahiyetli ticari mümessiline 
yapılan tebliğ muteberdir.”

“Hükmi Şahısların Memur ve Müstahdemlerine Tebligat” başlıklı 18. 
maddesinde ise:

“Yukarıki madde mucibince tebliğ yapılacak kimseler herhangi bir se-
beple mutad iş saatlerinde işyerinde bulunmadıkları veya o sırada evrakı 
bizzat alamayacak bir halde oldukları takdirde tebliğ, hükmi şahsın o 
yerdeki memur veya müstahdemlerinden birine yapılır.

Şu kadar ki, kendisine tebliğ ypılacak memur veya müstahdemin, hük-
mi şahsın yerdeki teşkilatı veya personeli içinde vazife itibariyle tebligatın 
muhatabı olan hükmi şahsın mümessilinden sonra gelen bir kimse veya 
evrak müdürü gibi esasen bu kabil işlerle tavzif edilmiş bir şahıs olması 
lazımdır.

Bunların da bulunmadığı tebliğ mazbatasında tesbit edilidği takdirde 
tebligat, o yerdeki diğer bir memur veya müsdahkeme yapılır.”

düzenlemelerine yer verilmiştir.

Hemen belirtilmelidir ki, ticaret şirketleri hükmi şahsiyeti haciz olup 
üçüncü şahıslar ile olan ilişkilerinde ortaklardan oluşan mümessil-organ 
veya dışarıdan tayin edilen sair mümessiller tarafından temsil olunurlar.

Hükmi şahsiyeti haiz olmaları dolayasıyla ticaret şirketlerinde tebliga-
tın şirketlerin “sahaliyetli mümessillerine” yapılması icap eder. Salahiyetli 
mümessiller ibaresiyle evvela şirketleri kanunen temsile yetkili organlar 
ve bu organlar adına hareket edenler kastedilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 12. ve 13. maddeleri ile mülga Tebli-
gat Tüzüğü’nün 17. ve 18. maddelerinde tüzel kişilere tebligatın yapılma 
usulü açıklanmış; tebligatın, bunların tabi oldukları kanunlara ve statü-
lerine göre belirlenecek yetkili temsilciliklerine, eğer tüzel kişinin yetkili 
temsilcisi yoksa veya evrakı bizzat alamayacak bir halde ise; görev itiba-
riyle temsilciden sonra gelen kimse veya evrak müdürü gibi bu işle gö-
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revlendirilmiş bir kişiye, o da yoksa tüzel kişinin o yerdeki memur veya 
müstahdemlerinden birine yapılacağı öngörülmüştür. Tebligat tüzel ki-
şinin yetkili temsilcisine yapılmamış ve sıralı kişilere yapılmışsa, bunun 
nedenlerinin açıkça ve ayrıntılı olarak tebligat mazbatasına yazılması ge-
reğine de işaret edilmiştir.

Nitekim Hukuk Genel Kurulu’nun 04.04.2007 gün ve 2007/12-200 
E. 2007/187 K.; 30.12.2009 gün ve 2009/12-563 E. 2009/600 K. ile 
13.05.2009 gün ve 2009/12-184 K. sayılı ilamlarında da aynı husus vur-
gulanmıştır.

Somut olay değerlendirildiğinde; davacı şirkete gönderilen kamulaş-
tırma belgelerinin “daimi işçisi A.ye tebliğ edildi” denmek suretiyle tebliğ 
edilmiştir.

Ne var ki, bu tebligat parçasında başkaca herhangi bir açıklamaya yer 
verilmediği gibi, davacı şirketin yetkili temsilcisinin veya ondan sonraki 
yetkili kişinin adreste olup olmadığının araştırılıp araştırılmadığı ve ne-
denleri de şerh edilmemiştir.

Yukarıda ayrıntısı açıklandığı üzere, davacı şirkete yapılan tebligatta 
tebliğ memurunun bu tebligatı şirketin yetkili temsilcine; onun herhangi 
bir nedenle tebliği alacak durumda olmaması halinde de usulüne uygun 
şekilde yetkili kılınan kişiye; şayet bunlar yoksa veya tebligatı alamaya-
cak durumda iseler bu durumu tebliğ evrakına şerh ederek o yerde hazır 
bulununa tebliğe yetkili memur ve müstahdemlerinden birine o da yoksa 
herhangi bir memur veya müstahdeme yapması; tebligat evrakında da 
sırasıyla tebliğe yetkili kişilerin durumunu ve onlara tebliğ edilememe ne-
denini şerh etmesi gerekirken, hiçbir açıklamaya yer vermeden doğrudan 
davacının işçisine tebliğ etmiştir.

Tebligat bu haliyle, açıklanan yasal düzenlemelere ve yargı kararlarına 
aykırı olup, usulsüzdür.

Hal böyle olunca, yerel mahkemenin davanın süresinde açıldığına dair 
direnmesi yerindedir.

Ne var ki, Özel Daire işin esasını incelememiş bulunduğundan, işin 
esasınının incelenmesi için dosyanın Özel Daire’ye gönderilmesi gerikir.

Sonuç

Açıklanan gerekçeyle direnme uygun bulunduğundan, davalı vekilinin 
diğer temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın (5. HUKUK DAİRESİ-
NE GÖNDERİLMESİNE), 05.11.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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VAKIF EVLATLARI • GALLE FAZLASI TALEBİ

ÖZET: Vakfın galle fazlasını almaya hak kazanan 
evlatlar, dava tarihinden geriye doğru beş yıl 
kapsamında talepte bulunabilirler.
Galle fazlası Vakıflar Yönetmeliğinin 54. madde-
sine göre hesaplanır.
Y. HGK E.2013/18.1095 K.2014/897, T. 12.11.2014

(... Davacılar vekili 14.08.2009 tarihli dava dilekçesinde; dava 
konusu M.B.Z. Hacı İ.P. V.’nın kesinleşmiş mahkeme kararı ile gal-
le fazlasını almaya hak kazanmış evlatları olduklarını, ancak dava-
lı V.G.M.’ğünce bu gallenin eksik ödendiğini ileri sürerek 1995-2009 
yılları için eksik ödenen galletin fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak 
şimdilik 3.000.000 TL’nin yasal faiz ve masraflarla birlikte davalıdan 
tahsilini istemiş, mahkemece yapılan yargılama sonucunda davanın 
reddine karar verilmiştir.

Dosya içindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinden; davacılar E.I.İ. 
ve A.I.P.’un Bursa 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01.11.2994 gün ve 
1994/509 E. 786 K. sayılı ilamı dava konusu M.B.Z.H.İ.P.V.’nın gal-
le fazlasına müstahak vakıf evladı olduklarına karar verildiği ve söz 
konusu kararın kesinleştiği, bu karar uyarınca davacılara V.G.M.’nce 
1995 yılından dava tarihine kadar değişik miktarlarda hesaplanan 
galle ödendiği anlaşılmaktadır. Davacı taraf, 01.01.1972 tarihinden iti-
baren davalı V.G.M. tarafından yönetilen dava konusu mazbut vakfın 
bir kısım taşınmazlarından kamulaştırma, taviz bedeli, satış vs. gibi 
çeşitli şekillerde elde edilen gelirlerinin davalıca açıklanmadığını, bir 
kısım taşınmazları kendi adına tescil ettirdiğini, bazı taşınmazların ise 
gerekli takip yapılmadığından dava dışı kişi ve kurumlarca sahiplenip 
el konulduğunu, bu yüzden vakfın gelirlerinin hesaplanmasında hata 
yapılarak kendilerine az galle ödendiğini ve böylece zarara uğradıkla-
rını iddia ettiğine göre; mahkemece, tarafların göstereceği tüm kanıtlar 
toplandıktan sonra konusunda uzman bir bilirkişi heyetine inceleme 
yaptırılarak oluşacak sonuç doğrultusunda bir karar verilmesi gere-
kirken, davanın niteliği yanlış değerlendirilerek somut uyuşmazlıkta 
uygulanma imkanı bulunmayan 6111 Sayılı Kanun’un 208. ve 209. 
maddeleri doğrultusunda değişiklik yapılan 5737 sayılı Vakıflar Kanu-
nu’nun 7. maddesi gereğince davanın reddine karar verilmesi doğru 
görülmemiştir.
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Zira; 6111 Sayılı Kanun’un 208. maddesi ile 5737 Sayılı Kanun’un 
7. maddesine eklenen ilk fıkrada, intifa haklarına ilişkin taleplerin gal-
le fazlasını almaya hak kazandığını gösteren mahkeme kararının ke-
sinleştiği tarihten itibaren beş yıl geçmekle düşeceği hükmü getirilmiş 
olup, somut olayda davacıların galle fazlasını almaya hak kazandıkla-
rı Bursa 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 01.11.1994 gün ve 1994/509-
786 sayılı kararının 18.04.1995 tarihinde kesinleşip davacılar tarafın-
dan süresinde infaz için davalı kuruma müracaat edildiğinden; ikinci 
fıkrada ise mazbut vakıflarda intifa haklarının galle fazlası almaya 
hak kazanıldığını gösteren mahkeme kararının kesinleştiği tarihten iti-
baren, vakfın son beş yıl içindeki malvarlığı, gelirleri ve giderleri ile 
sınırlı olmak ve galle fazlasının mevcudiyeti şartıyla Genel Müdürlükçe 
belirleneceği hükme bağlanmı olup, yukarıda da açıklandığı gibi da-
vacıların taleplerinin galle almaya hak kazandıkları mahkeme kara-
rının kesinleştiği 18.04.1995 tarihinden sonraki 1995-2009 yıllarında 
eksik ödenen galle ile ilgili olduğu, kararın kesinleşme tarihinden önce-
ki dönemleri kapsamadığı anlaşıldığından; 6111 Sayılı Kanun’un 208. 
maddesi ile 5737 Sayılı Kanun’un 7. maddesine eklenen iki fıkranın da 
somut olayda uygulama imkanı bulunmamaktadır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın ya-
zılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir...)

gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan 
yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDENLER: Davacılar vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direme kararının süresinde tem-
yiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği 
görüşüldü:

Dava, vakıf evladının açtığı galle alacağının tespiti ve tahsili istemine 
ilişkindir.

Davacılar vekili, dava konusu M.B.Z.H.İ.P.V.’nın, kesinleşmiş mah-
keme kararı ile galle fazlasını almaya hak kazanmış vakıf evladı olukla-
rını, alınan ilamla davalı Vakıflar İdaresi’ne başvurdukları, idarece bir 
kısım galle fazlası ödemelerinin yapıldığını, ancak dayalı Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nce gallenin eksik ödendiğini ileri sürerek, 1995-2009 yılları 
için eksik ödenen galenin fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak şimdilik 
3.000.000 TL’sinin yasal faiz ve masraflarla birlikte davalıdan tahsilini 
istemişlerdir.
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Yerel mahkemece ilk olarak verilen yetkisizlik kararı, Özel Daire tara-
fından, mahkemenin yetkili olduğu gerekçesi ile bozumuş, mahkemece 
bozma ilamına uyularak verilen ikinci kararda; yargılama devam eder-
ken 6111 Sayılı Yasa’nın 208 ve 209. maddeleri ile 5737 Sayılı Yasa’da 
değişiklik yapıldığı, mahkemece de buna uygun olarak rapor alınmasına 
karar verilidği ve alınan rapora göre davacılara hesap edilen galle fazlası 
ödemelerinin eksiksiz olarak yapılmış olduğu, iddia edilen alacağın bu-
lunmadığı, dava tarihinden önceki yıllara göre ayrı bir ödeme yapılma-
sının gerekmediğinin ortaya çıktığı, davalının 208 ve 209. maddelerde 
yapılan değişikliklerin mevcut davalara uygulanmasının Anayasa’ya aykırı 
olduğunu ileri sürdüğü, kazanılmış, hakkın kişinin bulunduğu statüden 
doğan ve kendisi yönünden kesinleşmiş ve kişisel alacak niteliğine dönüş-
müş bir hak olduğu, dava tarihi itibari ile davacının bu nitelikte kesinleş-
miş bir hakkı bulunmadığından, çıkartılan yasa ile getirilen hükümlerin, 
mevcut davalara uygulanabileceğine ilişkin hükümlerin, bu haliyle kaza-
nılmış hakların ihlali niteliğinde görülmediğinden ve herkese eşit olarak 
bu kural uygulanacağından, davacının Anayasa’ya aykırılık iddiasının cid-
di görülmediği ve ana muhalefet partisinin Anayasa Mahkemesine baş-
vurusundan itibaren de 5 aylık bekleme süresinin de geçtiği gerekçesi ile 
davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı yanın temyizi üzerine hüküm Özel Dairece, yukarıda başlık bö-
lümüne metni aynen alnılan gerekçelerle bozulmuştur.

Yerel Mahkemece; 6111 Sayılı Kanun’un 208 ve 209. maddelerinde 
yargılama sırasında yapılan değişiklik nedeniyle alınan bilirkişi raporu 
uyarınca davacılara hesap edilen galle fazlası ödemelerinin eksiksiz ya-
pıldığı, başkaca alacağın bulunmadığı; 6111 Sayılı Yasa ile yapılan de-
ğişiklikle ilgili Anayasa’ya aykırılık başvurusunun Anayasa Mahkemesi 
tarafından reddedildiği, 6111 Sayılı Kanun’un 208. maddesi ile 5737 Sa-
yılı Yasa’nın 7. maddesine eklenen fıkrada intifa haklarına ilişkin talep-
lerin galle fazlası almaya hak kazanılıdğını gösteren mahkeme kararının 
kesinleştiği tarihten itibaren 5 yıl geçmek sureti ile düşeceğini belirttiği, 
yasa hükmünde açıkça intifa haklarına ilişkin taleplerden bahsedildiği, 
davacının talebinin de intifa hakkına ilişkin bir talep olduğu ve 5 yıllık 
süre geçtiği için, davacının hakkının düştüğü, Vakıflar Yönetmeliği’nin 55. 
maddesi göz önüne alındığında galleye hak kazanma tarihinin, mahke-
me kararıyla oluştuğundan, karar kesinleşmeden zaten ödenebilmesinin 
mümkün olmadığı, olayda 6111 Sayılı Yasa’nın 208. maddesi ile ilgili ya-
pılan değişiklik uygulanmak sureti ile davanın reddine karar verilmesinin 
doğru olduğu gerekçesi ile direnilmiştir.
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Direnme kararını temyize davacılar vekili getirmiştir.

Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; 13.02.2011 tarihinde 
6111 Sayılı Yasa’nın 208. m.si ile 5737 s. Vakıflar Kanunu’nun 7. md.sine 
eklene; 

“İntifa haklarına ilişkin talepler galle fazlası almaya hak kanıldığını 
gösteren mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl geçmek-
le düşer.”

“Mazbut vakıflarda intifa hakları, galle fazlası almaya hak kazanıldığını 
gösteren mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren, vakfın son beş 
yıl içindeki malvarlığı, gelirleri ve giderleri ile sınırlı olmak ve galle fazla-
sının mevcuduyeti şartıyla Genel Müdürlükçe belirlenir.” hükümlerinin, 
anılan yasanın 209. md.side gözetilerek eldeki davaya uygulanıp uygulan-
mayacağı, mahkemece 208. m.de düzenlenen 5 yıllık süre geçtiği ve eksik 
ödenen galle alacağı bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddinin isabetli 
olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Konunun aydınlatılması yönünden yasal mevzuata değinilmesinde ya-
rar bulunmaktadır.

2/7898 sayılı mülga Vakıflarda İntifa Haklarının Ne Suretle Tesbit ve 
İfa Edileceği Hakkında 17/07)1936 Tarihli Vakıflar Nizamnamesine Ek 
Nizamname’nin 30/07/1987 tarihinde değişik 3. maddesinde; 2762 sayı-
lı Vakıflar Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihden önce mazbut Vakıflar 
arasına alınan vakıflarda intifa hakları, vakfiye şartları esas alınarak 7. 
maddeye göre belirlenen vakıf ilgililerine, 6’ncı madde hükümlerine göre 
her yıl ödeneceği; 30/07/1987 tarihinde değişik 6. maddede ise; vakfiyele-
ri gereği intifa hakkı almaya hak kazanan vakıf evladı veya ilgilisi bulunan 
mazbut vakıfların, gelir ve giderleri, ayrı ayrı, vakıfları adına tutulur. Akar 
ve toprak satış bedelleri, taviz bedelleri ve hayrat satış bedellerine yürü-
tülen faizler ana paraya eklenerek değerlendirilir ve Vakıflar Meclisi ka-
rarıyla yatırıma dönüştürülebilir. Vakfiyesinde vakıf taşınmazların bakım 
ve onarım şartı ulunan vakıfların gayrisafi gelirlerinden, her yıl %10 ora-
nında ihtiyat akçesi ayrılarak taşınmazların bakım ve onarımları yapılır. 
Bu oran, vakıfların malvarlığına göre, Vakıflar Meclisi kararıyla artırabi-
lir. Vakıfların yıllık gayrisafi gelir tahsilatından %20 oranında yönetim ve 
temsil gideri karşılığı alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesine gelir 
yazılır. Bu vakıfların gerçekleşen yıllık gayrisafi gelir tahsilatından, vakıf 
için yapılan giderler ve vakfiye şartı gereği yapılan her türlü harcamalar 
çıkarıldıktan sonra vakıf evlatlarına veya ilgililerine ödenecek intifa hak-
kı belirlenir. Bu haklar, vakfın gelir fazlasının (intifa hakkının) doğduğu 
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mali yılı izleyen ilk altı ay içinde vakıfın evladı veya ilgilisi oluduğunu mali 
yılın birinci ayında belgeleyenlere yıllık olarak ödenir. Ek Nizamnamenin 
20.10.1987 tarihinde değişik 7. maddesinde de her vakıf için belirlenen 
gelir fazlası (intifa hakları) vakfiye şartı gereği vakıf evladı veya ilgilisi ol-
duğunu ve galyeye hak kazandığını kesinleşen mahkeme kararıyla ispat 
edenlere ödeneceği hususları düzenlenmişti.

27.02.2008 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 5737 sayılı Vakıf-
lar Kanunu’nun 75. maddesinde mazbut ve mülhak vakıfların vakfiyele-
rindeki şartlar doğrultusunda, ilgililerin haklarının saklı olduğu, bu hak-
ların kullanılmasına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceği 
belirtilmiştir.

27.09.2008 tarihinde yürürlüğe giren ve anılan madde doğrultusunda 
düzenlenen Vakıflar Yönetmeliği’nin 53. maddesi uyarınca; vakıf evlatları 
veya ilgilileri dilekçe ile vakfiye şartı gereği vakıf evladı veya ilgilisi olduğu-
nu ve galle fazlası almaya hak kazandığını gösteren mahkeme kararıyla; 
vakıf evladı veya ilgilisi olduğu mülhak vakıf yöneticisine, vakfiyesinde gal-
le fazlası ödenmesine ilişkin şart bulunan mazbut vakıflarda, ilgili Bölge 
Müdürlüğü’ne vakfiyesinde galle fazlası ödenmesine ilişkin şart bulunan 
mazbut vakıflarda, ilgili Bölge Müdürlüğü’ne veya Genel Müdürlüğü’nün 
internet sitesindeki online başvuranlar kısmında yer alan galle fazlası ta-
lep formunun doldurulması şekli ile; Genel Müdürlükçe temsilen yöneti-
len mülhak vakıflarda ise ilgili Bölge Müdürlüğü’ne başvuru yaparlar.

Vakıflar Yönetmeliği’nin 55. maddesine göre de, vakıf evladı veya ilgili-
lerinin galle fazlasını almaya hak kazandıkları tarih ilk derece mahkemesi 
karar tarihi olup, galle fazlasına ilişkin ödeme mahkeme kararının kesin-
leşmesinden sonra yapılır. Galle fazlası, matbuz vakıflarda Genel Müdür-
lük onayından, mülhak vakıflarda ise kesin hesabın tasdikinden sonra 
15 gün içerisinde yıllık olarak ödenir. İntifa hakkı ödemeleri yapıldıktan 
sonra ilk defa başvuranlara o yıl ödeme yapılmaz. Ancak hak kazandığı 
yılın veya yılların evlat hissesi, mahkeme kararının kesinleşmesini müte-
akip ödenir.

Yargılama sırasında 13.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 Bazı 
Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna-
melerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 208. maddesi ile 5737 
sayılı Vakıflar Kanunu’nun 7. maddesine; “intifa haklarına ilişkin talepler 
galle fazlası almaya hak kazınıldığını gösteren mahkeme kararının kesin-
leştiği tarihten itibaren beş yıl geçmekle düşer.”



307Yargıtay Kararları

“Mazbut vakıflarda intifa hakları, galle fazlası almaya hak kazanıldığını 
gösteren mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren, vakfın son beş 
yıl içindeki malvarlığı, gelirleri ve giderleri ile sınırlı olmak ve galle mevcu-
duyeti şartıyla Genel Müdürlükçe belirlenir.” hükümleri ilave edilmiştir. 
6111 sayılı Kanun ile düzenlenen 208 ve 209. maddelerin iptali için ya-
pılan başvuru da, Anayasa’ya aykırılık bulunmadığı gerekçesi ile Anayasa 
Mahkemesi’nin 09.05.2013 Gün ve 2011/42 Esas, 2013/60 Karar sayılı 
ilamı ile reddedilmiştir.

6111 Sayılı Kanun’un 209. maddesi ile de 5737 sayılı Kanun’a geçici 
madde 10 hükmü eklenerek; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itiba-
rıyla bu Kanunun 7’nci maddesine eklenen hükümlerin, bu maddenin yü-
rürlüğe girdiği tarihten önce açılmış ve halen davam eden intifa haklarının 
ödenmesi, malvarlığı ve gelirlerinin tespitine ilişkin davalarda da uygula-
nacağı düzenlenmiştir.

Davacılar, eldeki davada intifa haklarından olan eksik ödenen galle 
fazlasını dava konusu ettiklerine göre, 6111 sayılı Kanun ile 5737 sayılı 
Kanun’un 7. maddesine ek fıkralar getiren 208. maddenin, aynı Kanun’un 
209. madde hükmü gözetilmek suretiyle yargılanması davam eden eldeki 
davaya uygulanacağı açıktır.

Öte yandan, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’na göre 208. madde ile ekle-
nen 7. maddenin 4. fıkrasında düzenlenen intifa haklarına ilişkin talep-
lerin galle fazlası almaya hak kazınıldığını gösteren mahkeme kararının 
kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl geçmekle düşeceği hükmü ile yasa 
koyucunun neyi amaçladığının, anılan kanun maddelerinin gerekçesi de 
bulunmadığından, irdelenmesi gerekir.

5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 3. maddesi uyarıca, intifa hakkı maz-
but ve mülhak vakıflarda, vakfiyelerindeki şartlara göre ilgililere bıra-
kılmış galle fazlaları ve hakları; galle fazlası ise, mazbut ve mülhak va-
kıflarda, vakfın hayrat ve akarlarının onarımı ile vakfiyelerindeki hayrat 
hizmetlerin ifasından sonra kalan miktarı ifade eder.

İntifa hakkı, vakıf evladı veya ilgilisi olduğunu kesinleşmiş mahkeme 
kararıyla ispat edenlere ödenmektedir. (5737 s. Vakıflar Kanunu m. 75; 
Vakıflar Yönetmeliği m 53). Bu ödemenin yapılabilmesi için; vakfiyede 
evlada ödeme yapılmasının öngörülmüş olması, vakfiyede belirtilen ni-
telikleri haiz vakıf evladı arasında bulunmaları ve vakfın gelir fazlasının 
mevcut olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi gerekir.

Kanunda öngörülen 5 yıllık süre hak düşürücü süre olduğundan, galle 
almaya müstehak vakıf evlatlığının tespitine ilişkin kararın kesinleşme-
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sinden itibaren şayet 5 yıllık süre içerisinde idareye hiçbir başvuru yapıl-
mamışsa talep hakkı düşecektir.

Dosya içeriği ve toplanan delillere göre; davacılar tarafından açlıan 
dava sonucu Bursa 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01.11.1994 tarih ve 
1994/509 Esas, 1994/786 karar sayılı ilamı ile mazbut vakıflardan olan 
Bayezid Zade Hacı İvaz Paşa Vakfı’nın, galleye müstehak evladından ol-
duklarının tespitine karar verildiği, kararın 18.4.1995 tarihinde kesin-
leştiği; davacıların alınan bu ilam üzerine galle fazlasının ödenmesi için 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvurdukları, Vakıflar Genel Müdürlüğü 
tarafından da dosyada bulunan intifa hakkı ödenmesine ilişkin belgelere 
göre 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002... 2008 yılları da 
dahil olmak üzere hesaplanan bir kısım galle fazlalarının ödendiği anla-
şılmaktadır.

Yerel mahkeme kararında benimsendiği şekilde, vakıf evlatlığına iliş-
kin tüm taleplerin mahkeme kararının kesinleşmesinden sonra 5 yıl geç-
mekle düştüğünün kabul edilmesi halinde, bu durum vakfın amacına ve 
vakıflar hukukunun ruhuna aykırı olarak vakıf evlatlarının vakfın gelir 
fazlasından yararlanmasını öngören vakfedenin iradesinin sınırlandırıl-
ması, hatta tamamen kaldırılması ve vakıf evlatlığının süreli hale getiril-
mesi sonucunu doğuracatrı. Zira sükna, maaş, tahsisat, galle fazlası gibi 
hakları içeren intifa hakları, zaman içerisinde süregelen, devamlılığı olan 
bir takım gelirlerden vakfedenin yararlanmasını arzuladığı vakıf evlatları-
nın, 5 yıl yararlanıp daha sonra yararlanamamasına neden olacak ve vakıf 
evlatlığı müessesinin amacı ve niteliği değiştirilmiş olacaktır. Başka bir 
deyişle, yerel mahkeme gerekçesi benimsendiğinde eldeki davada olduğu 
gibi 1995 yılında galle almaya hak kazandılarına dair kararı alan evlatlar, 
2000 yılına kadarki galle fazlasını alabilecek, 2000 yılından sonrası için 
vakfın galle hesaplamasına esas olacak gelirinden yararlanamayacaktır.

Öte yandan 6111 sayılı Kanun ile 5737 sayılı kanun’un 7. maddesine 
eklenen 5. fıkra ise; “Mazbut vakıflarda intifa hakları, galle fazlası almaya 
hak kazanıldrığını gösteren mahkeme kararının kesinleştiği tarihten iti-
baren, vakfın son beş yıl içindeki malvarlığı, gelirleri ve giderleri ile sınırlı 
olmak ve galle fazlasının mevcudiyeti şartıyla Genel Müdürlükçe belir-
lenir.” denilmekle galle fazlasının hesaplanmasında esas alınacak süre 
düzenlenmiştir.

Burada iki hususun aydınlatılmasınrda yarar bulunmaktadır.

Birinci husus, yasa metninde belirtildiği üzere galle fazlası alacağının 
hesaplanmasında vakfın, dava tarihinden geriye doğru 5 yıllık malvarlığı, 
gelir ve giderlerinin gözetilmesidir. Eldeki davada davacılar 1995 yılından 
dava tarihi olan 2009 yılına kadar eksik ödenen galle fazlalarının hesap-
lanarak ödenmesini istemişler ve Özel Daire bozma ilamında da bu süre 
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için hesaplama yapılması gerektiği bildirilmişse de, anılan yasa metni gö-
zetilerek dava tarihi olan 14.08.2009 tarihinden geriye doğru vakfın son 5 
yıllık dönemini kapsayacak şekilde (2004 yılı da dahil edilerek) mal var-
lığı dikkate alınarak hesaplama yapılması gerekmektedir. Başka bir de-
yişle davacılar mahkeme ilamının kesinleşme tarihi olan 18.04.1995’ten 
itibaren dava tarihine kadar geçen süre için eksik ödenen galle fazlasını 
istemiş iseler de, yukarıda açıklanan yasa hükümleri gözetilerek, davacı-
ların talep hakların dava tarihinden geriye doğru gidilerek yalnızca son 5 
yılla sınırlı olduğunun kabulu gerekir.

İkinci husus ise, mahkemece alınan bilirkişi karopurun yeterli olup 
olmadığıdır. Alınan bilirkişi raporu Vakıflar İdaresince tek taraflı olarak 
gönderilen ödeme belgeleri esas alınarak düzenlenmiş olup, denetime el-
verişli bulunmamaktadır. Vakıflar Yönetmeliği’nin 54. maddesi galle faz-
lasının miktarının ne şekilde hesaplanacağını düzenlemiştir. Buna göre; 
mahkeme kararı ile galle fazlası almaya hak kazanan vakıf evladı veya 
ilgilisi bulunan vakıflarda: %15 ihtiyaç akçesi, hayır şartı giderleri, yöne-
tim ve temsil payı, tevliyet ücreti ile vakıf için yapılan diğer giderler, vakfın 
gerçekleşen gayri safi gelirinden düşüldükten sonra vakıf evlatlarına veya 
ilgililerine ödenecek galle fazlasının miktarı belirlenir. Galle fazlasının 
hesaplanmasında o yıla ait gelirin tamamı dikkate alınır.Vakfın onarıma 
ihtiyacı olan taşınmazı varsa, o yıl için gerçekleşen gayri safi gelirinden 
yönetim ve tesil payı veya tevliyet ücreti ile kanuni giderler ayrıldıktan 
sonra kalan miktar onarıma ayrılır. Temsilen yönetilen mülhak vakıflar-
da ayrıca tevliyet ücreti kesilmez.

O halde mahkemeyce yapılacak iş; Türk Medeni Kanunu’ndan önce 
eski hukukumuza dayalı olarak kurulmuş bulunan vakıflar ile mu-
hasebe konusunda uzman bilirkişi kurulu aracılığı ile dava tarihinden 
(14.08.2009 yılı) geriye doğru vakfın son 5 yıldaki (2004 yılı dahil) mal-
varlığı belirlenip, Vakıflar Kanunu’nun ilgili maddesi ve Yönetmeliğin 54. 
maddesindeki hesaplama yöntemi uyarınca gelir ve giderleri incelenerek, 
davacılara varsa önceden ödenen galle miktarları da mahsup edilerek he-
saplama yapılması ve oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.

Açıklanan bu değişik gerekçe ile usul ve yasaya aykırı olan direnme 
kakarı bozulmalıdır.

SONUÇ

Davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının 
yukarıda açıklanan değişik gerekçelerle 6217 sayılı kanunun 30. maddesi 
ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 429. maddesi gereğince 
BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verile-
sine, 12.11.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.
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SENETLE İSPAT KURALI
•

MUVAZAA • TANIK DİNLETME YASAĞI 

ÖZET: Senette borcun nedeni "mal" ya da "nakit" 
olarak belirtilmişse, tarafların yazılı borç sebe-
bine dayanmaya hakkı olacağından, ispat yükü 
bunun aksini ileri süren tarafa ait olacaktır. Eğer 
yanlardan biri senet metninde yazılı kaydın doğru 
olmadığını söylüyorsa, lehine olan senet karinesi 
çürümüş sayılacak, bunun sonucu olarak da, id-
diası paralelinde ispat yükünü de üstlenecektir.
Senede karşı senetle ispat kuralı gereğince, da-
vacı-borçlu takibe konulan bononun muvazaa 
nedeniyle verildiğini yazılı delille kanıtlaması 
gerekir. Takibe konu yapılan senedin (bononun) 
metninden bu anlaşılamadığı gibi, davacı bu iddi-
asını yasal olarak ispatlayacak yazılı bir delil de 
dosyaya sunmamıştır. Zira, davacı şirket, sene-
din (bononun) keşidecisi, davalı da lehtarı bulun-
duğuna göre, senedin tarafı olan davacı üçüncü 
kişi olmadığından, muvazaa iddiasını tanıkla de-
ğil, usulün öngördüğü biçimde yazılı delille is-
patlaması gerekir.*
Y. HGK. E:2013/19-1622 K: 2015/1238 T:17/04/2015 

DAVA VE KARAR:

Taraflar arasındaki "menfi tespit" davasından dolayı yapılan yargılama 
sonunda; 

Muğla 2. Asliye Hukuk (Ticaret Mah. Sıfatıyla) Mahkemesince davanın 
kabulüne dair verilen 29.03.2011 gün ve 2008/175 E- 2011/127 K. sayılı 
karann incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, 

Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 23.02.2012 gün ve 2011/9689 E - 
2012/2748 sayılı ilamı ile;

* Gönderen: www.karamercanhukuk.com
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(... Davacı vekili davalının, müvekkili şirket aleyhine icra takibi yap-
tığını, takibe konu bononun tanzim tarihi ve vade tarihine bakıldığında 
1 günlük vadeli bononun ticari teamüllere göre yapılmasının sözkorıu-
su olamayacağını, bononun muvazaalı olarak verildiğini, bono ile ilgi-
li şirketin bir borcu bulunmadığım iddia ederek, borçlu olmadıklannın 
tespitini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevabında, müvekkili şirketin akaryakıt istasyonundan 
davacı şirketin araçlarına alınan akaryakıt bedelleri uzun süre öden-
mediği için şirketin yetkili temsilcisi tarafından dava konusu bononun 
verildiğini, davacının iddiasını yazılı delille ispatlaması gerektiğini sa-
vunarak, davanın reddi ile lehlerine tazminata hükmolunmasını iste-
miştir.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve bilirkişi raporla-
rına göre; 

Davalı yanın akaryakıt alacağının dayanağı olarak bildirdiği fatu-
raların tamamının açık fatura niteliğinde olduğu ve defterlere de işlen-
mediği, bu faturaların tebliğ edilmesine rağmen itiraz edilmemesinin  
faturaya konu malın teslim edildiği, işin yapıldığı anlamına gelmeyece-
ği, icra takibinin dayanağı olan bononun ticari hayatın olağan akışına 
uygun olmayacak şekilde 1 gün vadeli olarak düzenlenmiş olması ve 
ticari defterlerde de kaydın olmaması hep birlikte değerlendirildiğinde; 

Senedi imzalayan ortak ile şirket arasındaki ilişki ve yargılama sü-
reçlerine göre davacı şirketten alacakları bulunduğunu ispat yükünün 
davalı yanda olduğu, davalının alacağını ispatlayamadığı gerekçesiyle 
davanın kabulüne karar verilmiş hüküm davalı vekili tarafından tem-
yiz edilmiştir.

Dava, takibe konu bonodan dolayı borçlu bulunmadığının tespiti is-
temine ilişkindir. Bonolar sebepten mücerret borç senetleridir. Davacı 
dava konusu bononun muvazaalı olarak alındığını iddia ettiğine göre 
bu iddiasını HUMK`nun 288 vd. maddeleri uyarınca yazılı delille kanıt-
lamak zorundadır. Mahkemece bu husus gözetilmeden yazılı biçimde 
karar verilmesinde isabet görülmemiştir...)

gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan 
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davalı vekili

Hukuk Genel Kurulu`nca incelenerek direnme kararının süresinde 
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra ge-
reği görüşüldü:
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YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI

Dava, icra takibine konu yapılan bononun muvazaaya dayalı olarak 
alındığı iddiasıyla menfi tespit istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulüne dair verilen karar davalı vekilinin tem-
yizi üzerine,    Özel Dairece yukarıda yazılı nedenlerle bozulmuş; yerel 
mahkemece, önceki kararda direnilmiştir. Direnme kararı, davalı vekili 
tarafından temyiz edilmiştir.

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu`nun önüne gelen uyuşmazlık; 
ispat yükünün davacıda mı yoksa davalıda mı olduğu; varılacak sonuca 
göre, muvazaa iddiasının yazılı delille kanıtlanması gerekip gerekmediği 
noktalarında toplanmaktadır.

Taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümü için gerekli ve uygulanması 
gereken hukuki kurum ve kuralların ne olduğunun tespitinde yarar var-
dır.

I- Borç ikrarı:

Hemen belirtilmelidir ki, mülga 818 sayılı Borçlar Kanunun 17. mad-
desine göre, borcun sebebini ihtiva etmemiş olsa bile borç ikrarı geçer-
lidir. Her alacak hakkının varlığı, bunu sağlayan bir hukuk ilişkisine ve 
bunun sebebine dayanır. Bu sebep, alacak hakkının doğumunu, hukukça 
ödenmesi gerekli bir hakkın var olduğunu sağlayan bir olay veya tek taraf-
lı ya da karşılıklı bir irade açıklamasını veya bu yol ile iki iradenin uygun 
olarak birleşmesiyle meydana gelir. Oysa, bu sebebi göstermeden, yalnız 
borçlu olduğunu açıklayan kişinin, iki taraf arasındaki ilişkinin nedenini 
göstermeden, bir hakkın veya borcun varlığını, ödeneceği iradesini açıkla-
masını kanun yeterli görmüştür. Borcu doğuran irade açıklaması, mülga 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK)`nun 290. mad-
desi hükmünce yazılı bir belgede tesbit olunmuş ise, bu gibi durumlarda, 
borcu yükümlenen kişi, yükümlendiği borcun saikinin ve amacının kap-
sadığı yönü kural olarak, tanıkla ispatlayamaz. İradenin bu yolda açık-
lanmasını sağlayan nedenler, iradenin doğup gerçekleşmesini sağlayan 
ön nedenler, genellikle doğan hukuki sonuca etkili olmadıklarından daha 
çok bu açıklamanın amacı olan neden üzerinde durulmak gerekir.

Nitekim, mülga 818 sayılı Borçlar Kanunun 17. maddesini yorumlayan 
12.04.1933 gün ve 30/6 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına göre, 
borç ikrarını içeren beyyine aleyhine delil ileri sürülebilir, ancak ikrarda 
borcun sebebi açıklanmış ise, davalı bu sebebin gerçekleşmediğini kanıt-
layabilir. Eğer borcun sebebi belirlenmemiş ise, davalı önce ikrarın belli 
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bir sebebi bulunduğunu, sonra bu sebebin gerçekleşmediğini kanıtlamak 
hakkına sahiptir. Görüldüğü üzere, 1086 sayılı HUMK`nun 290. maddesi 
ile 12.04.1933 gün ve 30/6 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı uya-
rınca bedelsizlik iddiası ispat edilebilecektir.

II- Kambiyo senedi ve bononun hukuki niteliği:

Hukuk Genel Kurulu`nun 17.12.2003 gün ve E:2003/19-781, 
K:2003/768; 12.10.2011 gün ve E:2011/19-473, K:2011/607; 04.12.2013 
gün ve E:2013/19-89, K:2013/1645; 14.05.2014 gün ve E:2013/19-1155, 
K:2014/660 sayılı ilamlarında da belirtildiği üzere; bütün mücerret ala-
caklarda olduğu gibi kambiyo senedi alacağı da kural olarak, uygun bir 
asıl borç ilişkisine, bir illi ilişkiye dayanır. Bir kambiyo senedi düzenle-
yip veren ve bu senedi alan herkes, bütün hukuki işlemlerin yapılmasına 
temel teşkil eden bir gayeye ulaşmak istemektedir. Kambiyo senedinden 
kaynaklanan talebin geçerliliği, temel ilişkiden kaynaklanan temel talebin 
ve bununla ilgili olarak taraflar arasında varılmış amaca ilişkin mutaba-
katın geçerliliğinden tamamen bağımsızdır. Kambiyo senedinden doğan 
talep hakkına kambiyo hukuku, temel talebe ise, bu talebin ait olduğu 
hukuk kuralları uygulanır.

Bu genel açıklamadan sonra, hemen belirtmelidir ki, bono, ödeme 
vaadi niteliğinde bir kambiyo senedi olup, bağımsız borç ikrarını içerir 
(6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (eTTK)`nun 691/1. maddesi). Bonoda 
şekil şartları eTTK'nın 688. maddesinde sayılmıştır. Bunlar; "Bono" yada 
"Emre Muharrer Senet" ibaresi, kayıtsız şartsız bir bedel ödeme vaadi, 
vade, ödeme yeri, lehtar, keşide yeri ve tarihi, keşidecinin imzasıdır. Zo-
runlu şartlardan biri eksik olduğu takdirde, senedin bono niteliği kaybo-
lur. Bunlardan vade ve ödeme yeri esaslı şekil şartlarından değildir. Sa-
yılan zorunlu şekil şartlarının yanında seçimlik şartlar da vardır. Bonoya 
isteğe bağlı olarak, faiz, bedelin nakden yada malen alındığı veya yetkili 
mahkeme kayıtları da konabilir.

Yerleşik Yargıtay kararlarında ve öğretide de kabul edildiği gibi, bono-
lara özgü seçimlik unsurlardan biri de, temel borç ilişkisinden kaynak-
lanan borcun dayandığı nedenin gösterilmesine yönelik "bedel kaydı"dır. 
Yinelemek gerekirse "bedel kaydı" kambiyo senedinin ihtiyari kayıtların-
dandır. Bu kayıt keşidecinin (borçlunun), senedin lehdarından (alacaklı-
dan) karşı edayı aldığını ispata yarar. Aslında kambiyo senetleri hukuku 
yönünden bu kayıtların bir anlamı ve önemi yoktur. Çünkü, kambiyo se-
nedinin düzenlenmesiyle, soyut bir borç ilişkisi yaratılmaktadır. Bu ne-
denle de karşı edimin elde edilip, edilmediğinin önemi de bulunmamak-
tadır. Temel borç ilişkisinin bir sözcükle senede yansıtılması şeklinde 
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ortaya çıkan bedel kaydının varlığı ya da yokluğu senedin bono niteliğini 
etkilemez. Bedel kayıtları daha çok keşideci ile lehdar arasındaki iç ilişki 
yönünden ve ispat konusunda önem taşır. Kişisel defi nedenlerinin varlı-
ğının kanıtlanmasını kolaylaştırır.

Sözü edilen kayıtlar özellikle ispat hukuku açısından ilgilileri bağlayıcı 
niteliktedir. Bedel kaydı içeren bononun lehdarı, artık senedin "kayıtsız 
ve koşulsuz bir borç ikrarı olduğu" yolundaki soyutluk kuralına dayana-
mayacaktır.

Borç ikrarını içeren bir belge aleyhine kanıt sunulabilir. Ancak; ikrar 
borcun nedenini içeriyorsa, sadece bu nedenin gerçekleşmediğinin kanıt-
lanması gerekir (YİBK`nun 12.4.1933 gün ve 1933/30-6 sayılı ilamı).

Bonoda kural olarak ispat yükü senedin bedelsiz olduğunu iddia eden 
tarafa aittir. Ancak, bir defa bir mal alışverişine dayandığı "malen" kay-
dıyla ya da bir alacak borç ilişkisine dayandığı "nakten" kaydı ile senede 
yazılmışsa, artık buna uyulmak gerekir. Bu kayıtların aksinin savunulma-
sı senedin ta`lili (nedene, illete bağlanması) anlamına gelir ki, böyle bir 
durumda ispat yükü yer değiştirir. Senedi ta`lil eden, savını kanıtlamak 
yükümlülüğü altına girer.  Buna senedin ta`lili denmektedir. Bu anlamda 
ta`lil senet metninde açıklanan düzenleme (ihdas) nedenine aykırı beyan-
da bulunma anlamına gelmektedir.

Nihayet, "malen" ibaresi bulunan bir bonoda malın teslim alındığı, 
borçlu tarafından ikrar edilmiştir. Alacaklının teslim ettiğini kanıtla-
mak yükümlülüğü yoktur. Yazılı ikrarın aksini diğer bir deyişle, malın 
teslim edilmediğini borçlu kanıtlamak yükümlülüğündedir (HGK`nun 
17.12.2003 gün ve E:2003/19-781, K:2003/768 sayılı ilamı).

III- Menfi tespit konulu eldeki davada ispat yükünün özellikleri:

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu`nun 72. maddesi gereğince borçlu icra 
takibinden önce veya takip sırasında borçlu olmadığını ispat için menfî 
tespit davası açabilir. Kural olarak, bir vakıadan kendi lehine haklar çıka-
ran/iddia eden taraf, o vakıayı ispat etmeye mecburdur (4721 sayılı Türk 
Medeni Kanunu`nun 6. maddesi).

İspat yüküne ilişkin bu genel kural, menfi tespit davaları için de geçer-
lidir. Yani, menfi tespit davalarında da, tarafların sıfatları değişik olmakla 
beraber, ispat yükü bakımından bir değişiklik olmayıp, bu genel kural uy-
gulanır. Bu davalarda da bir vakıadan kendi lehine haklar çıkaran (iddia 
eden) taraf o vakıayı ispat etmelidir.

Menfi tespit davasında borçlu ya borçlanma iradesinin bulunmadığını 
ya da borçlanma iradesi bulunmakla birlikte daha sonra ödeme gibi bir 
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nedenle düştüğünü ileri sürebilir. Borçlu borcun varlığını inkar ediyorsa, 
bu durumlarda ispat yükü davalı durumunda olmasına karşın alacaklıya 
düşer. Borçlu varlığını kabul ettiği borcun ödeme gibi bir nedenle düş-
tüğünü ileri sürüyorsa, bu durumda doğal olarak ispat yükü kendisine 
düşecektir.

Görülmektedir ki, menfi tespit davasında kural olarak, hukuki ilişki-
nin varlığını ispat yükü davalı/alacaklıdadır ve alacaklı hukuki ilişkinin 
(borcun) varlığını kanıtlamak durumundadır. Borçlu bir hukuki ilişkinin 
varlığını kabul etmiş, ancak bu hukuki ilişkinin senette görülenden fark-
lı bir ilişki olduğunu ileri sürmüşse bu kez, hukuki ilişkinin kendisinin 
ileri sürdüğü ilişki olduğunu ispat külfeti davacı borçluya düşmektedir. 
Zira, davacı borçlu senedin bir hukuki ilişkiye dayanmadığını değil, baş-
ka bir hukuki ilişkiye dayandığını ileri sürmekte; temelde bir hukuki iliş-
kinin varlığını kabul etmektedir (Hukuk Genel Kurulu`nun 17.12.2003 
gün ve E:2003/19-781, K:2003/768; 12.10.2011 gün ve E:2011/19-473, 
K:2011/607; 04.12.2013 gün ve E:2013/19-89, K:2013/1645; 14.05.2014 
gün ve E:2013/19-1155, K:2014/660 sayılı ilamları).

Iv- İspat hukuku yönünden geçerli kurallar:

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu`nun 287. maddesi 
(6100 sayılı HMK m.189/3);

"Kanunun muayyen bir delil ile ispatını emreylediği hususlar başka 
suretle ispat olunamaz. İki tarafça muayyen deliller ile ispatı tahriren ka-
bul edilmiş olan veya muhakeme esnasında olveçhile beyinlerinde karar 
verildiği ikrar olunan maddeler hakkında başka delil kabul olunmaz." 
hükmünü amirdir.

Aynı Kanunun 288. maddesinde (6100 sayılı HMK m.200/l) "senetle 
ispat" ve 289. maddesinde (6100 sayılı HMK m.200/ll) de "senetle ispat 
gereken hallerde karşı tarafın açık muvafakati ile tanık dinlenebileceği" 
hususları düzenlenmektedir.

Yine Aynı Kanunun 290. maddesinde (6100 sayılı HMK m.201);

"Senede bağlı olan her çeşit iddiaya karşı defi olarak ileri sürülen ve 
senedin hüküm ve kuvvetini ortadan kaldıracak veya azaltacak nitelikte 
bulunan hukuki işlemler ... liradan az bir miktara ait olsa bile tanıkla 
ispat olunamaz." denilmekte;

293. maddesinde de (6100 sayılı HMK m.203); "Aşağıdaki hallerde her 
halde şahit ikame olunabilir:

1-Usul ve füru, birader ve hemşire veya karı koca ve kayınpeder ve 
valide ile damat ve gelin arasındaki muameleler,
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2-Cürümden mütevellit olsun olmasın tazminatı müstelzim fiiller,

3-Yangın veya kazayı bahri veyahut düşman istilası gibi senet alınması 
gayrimümkün veya fevkalade müşkül hallerde yapılan muameleler.

4-Halin    icabına ve iki tarafın vaziyetlerine nazaran senede raptı mü-
teamil olmıyan muameleler,

5-Akitlerde hata, hile, gabin, cebir ve ikrah vukuu." hükmü yer almak-
tadır.

Usul hukukumuzda senede karşı senetle ispat zorunluluğu ilkesi ka-
bul edilmiştir. Senede bağlı olan her çeşit iddiaya karşı defi (savunma) 
olarak ileri sürülen ve senedin hüküm ve kuvvetini ortadan kaldıracak 
veya azaltacak nitelikte bulunan hukuki işlemler, m.290`daki meblağdan 
az bir miktara ilişkin olsa bile tanıkla ispat olunamaz; ancak senet (kesin 
delil) ile ispat edilebilir. Hemen belirtmek gerekir ki, senede karşı senetle 
ispat zorunluluğuna ilişkin kuralın istisnaları da m.293`de belirtilmiştir.

Bunun yanında, 18.03.1959 gün ve 18/21 sayılı Yargıtay İçtihadı Bir-
leştirme Kararına göre, tanıkla kanıtlama yasağı, yalan tanıklığı önleme 
ve davada tarafların çıkarlarını koruma amacına yöneliktir. Değeri belli 
miktarı aşan hukuki işlerin tanıkla kanıtlanması yasağına ilişkin ilkeler, 
kamu düzeni düşüncesiyle yasaya konulmuş hükümlerden değildir. An-
cak yazılı sözleşme ile ya da duruşma tutanağında usulüne uygun olarak 
belgelendirilmiş ikrar ile anlaşılan açık bir muvafakat bulunduğu takdir-
de sadece belli tanıklar dinlenebilir.

v- Muvazaa iddiası:

Muvazaa, en basit tanımıyla, bir sözleşmenin taraflarının, üçüncü 
kişilerden gerçek durumu gizleyerek, onları aldatmak maksadıyla, ger-
çek iradelerine uymayan ve kendi aralarında geçerli olmayan bir hu-
susta anlaşmalarıdır. Bu şekilde yapılan işlemlere de, muvazaalı işlem-
ler adı verilir (Hukuk Genel Kurulu`nun 09.02.2005 gün E:2005/1-19, 
K:2005/42; 16.6.2010 gün ve E:2010/1-281, K:2010/323; 26.09.2012 gün 
ve E:2012/14-422, K:2012/618 sayılı ilamları).

Muvazaada, daima görünüşte var olan, ancak taraflarca gerçekte asla 
istenmeyen, salt üçüncü kişilere yanlış kanaat verip onları aldatmak ama-
cıyla yapılmış bir hukuki işlem ile, bu işlemin aralarında geçerli olmadı-
ğına ilişkin bir muvazaa anlaşması mevcuttur. Bazı durumlarda, buna ek 
olarak, tarafların gerçek iradelerine uygun olan (tarafların gerçekte iste-
dikleri), ancak, çeşitli nedenlerle görünen işlemin arkasına sakladıkları 
bir gizli işlem daha bulunur. Taraflar arasında bir gizli işlemin bulunup 
bulunmadığına göre bakılarak, muvazaanın iki türünden söz edilir.
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Bunlardan ilki, tarafların, kendi aralarında geçerli herhangi bir huku-
ki işlem yapmak istemedikleri halde, salt üçüncü kişilere, aralarında bir 
hukuki işlem varmış gibi görünmek için işlem yapmaları hali olup, bu 
halde mutlak (basit) muvazaa söz konusu olur.

Diğeri ise, nispi (mevsuf) muvazaa olup, sözleşmenin niteliğinde, ko-
nusunda, şartlarında ya da tarafların şahsında ortaya çıkabilir. Bu du-
rumda, görünüşteki işlem tarafların gerçek iradesine uygun bulunma-
dığından, her koşulda geçersizdir. Gizli işlem ise, yasanın o işlem için 
öngördüğü şekil şartına ve ayrıca herhangi bir sözleşmenin geçerli ola-
bilmesi için aradığı genel geçerlilik şartlarına uygun bulunduğu takdirde 
geçerli olabilecektir.

Diğer taraftan, görünüşteki hukuki işlemin muvazaa nedeniyle geçer-
siz bulunduğu iddiası, hukuken korunması gereken bir hakkı bulunan 
üçüncü kişiler tarafından da ileri sürülebilir. Çünkü muvazaalı bir hu-
kuki işlem ile üçüncü kişinin zarara uğratılması, ona karşı işlenmiş bir 
haksız fiil niteliğindedir.

Görünüşteki işlemin geçerliliği ve ispatı bir şekle bağlı bulunsa bile, 
üçüncü kişiler muvazaa iddiasını tanık da dâhil olmak üzere her türlü 
delille ispat edebilirler. Esasen, üçüncü kişiye, tarafı olmadığı bir söz-
leşmedeki muvazaa olgusunu yazılı delille kanıtlama yükümü getirilme-
sine hukuken olanak da yoktur (Hukuk Genel Kurulu`nun 02.10.2002 
gün ve E:2002/6-618, K:659; 24.02.2010 gün ve E:2010/6-94, K:100; 
26.09.2012 gün ve E:2012/14-422, K:2012/618 sayılı ilamları).

Ne var ki, yazılı bir sözleşmeye dayalı olarak muvazaa iddiasında bulu-
nan kişinin bu iddiasını, yazılı delille ispatlaması gerekir.

Somut olay bu ilke ve kavramlar ışığında değerlendirildiğinde:

Eldeki dava, kambiyo senedinden dolayı borçlu olunmadığının sap-
tanması istemine ilişkin olduğuna göre, konunun kambiyo, ispat hukuku 
ve muvazaa açısından ve yukarıdaki açıklamaların ışığında ele alınması 
gerekir.

Görülmekte olan davada, davacı şirket temsilcisi senetteki imzayı in-
kar etmemiş; davacı şirketin diğer ortağı ve temsilcisi olan dava dışı kişi-
nin imzaladığı bononun davalıya muvazaalı olarak verildiği, takibe konu 
yapılan bono nedeniyle şirkete bir mal teslim edilmediği, bu nedenle da-
valıya borçlu bulunmadığını iddia ederek, borçlu olmadığının tespitini is-
temiştir.

Yukarıda vurgulandığı üzere, senede karşı senetle ispat kuralı gereğin-
ce, davacı-borçlu takibe konulan bononun muvazaa nedeniyle verildiğini 
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yazılı delille kanıtlaması gerekir. Takibe konu yapılan senedin (bononun) 
metninden bu anlaşılamadığı gibi, davacı bu iddiasını yasal olarak ispat-
layacak yazılı bir delil de dosyaya sunmamıştır. Zira, davacı şirket, se-
nedin (bononun) keşidecisi, davalı da lehtarı bulunduğuna göre, senedin 
tarafı olan davacı üçüncü kişi olmadığından, muvazaa iddiasını tanıkla 
değil, usulün öngördüğü biçimde yazılı delille ispatlaması gerekir. Bono-
nun düzenleme ve vade tarihi dikkate alındığında salt bir (1) gün vadeli 
olması da, senedin geçersizliği sonucunu doğurmaz.

Bunun yanında, tanık dinleme yoluyla bonoların geçersizliğinin ispatı 
ancak, 18.03.1959 gün ve 18/21 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Ka-
rarındaki şartlar dairesinde mümkün olduğundan, eldeki davada ise, bu 
şartlar da gerçekleşmemiştir.

Davaya konu bonoda "malen" ibaresi bulunduğuna göre, böyle bir bo-
noda malın teslim alındığı, borçlu tarafından ikrar edilmiştir. Alacaklının 
teslim ettiğini kanıtlamak yükümlülüğü yoktur. Yazılı ikrarın aksini diğer 
bir deyişle, malın teslim edilmediğini borçlu kanıtlamak yükümlülüğün-
dedir.

Şu durumda, uyuşmazlığa ve takibe konu yapılan bononun hukuken 
geçerli olduğunun kabulü gerekir.

O halde, davacı-borçlu bononun muvazaaya dayalı olarak davalı tarafa 
verildiğini ileri sürdüğüne göre, ispat yükü davacıdadır. Davacı bu iddia-
sını ise, yazılı delille kanıtlamalıdır.

Öyleyse, mahkemece, hatalı gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmiş 
olması doğru değildir.

Hal böyle olunca; yerel mahkemece, Hukuk Genel Kurulu`nca da be-
nimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki karar-
da direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
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MEHİR SENEDİ
•

ZİYNET EŞYALARI 

ÖZET: Davalılar delil listelerinde yemin deliline 
de dayanmadıklarından mehir senedine ilişkin 
taahhütlerini yerine getirdikleri konusunda dava-
cıya yemin teklif etme haklarının hatırlatılması da 
mümkün değildir.
O halde, mehir senedinde yazılı ziynet ve çeyiz 
eşyalarına ilişkin taahhüdün yerine getirildiği 
hususu davalılar tarafından yazılı delille ispatla-
namadığından, davacının ziynet ve çeyiz eşya-
larının aynen iadesi mümkün olmadığı takdirde 
bedellerinin tahsiline yönelik davasının kabulüne 
karar verilmesi gerekirken, davanın reddine ka-
rar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Y. HGK E: 2014/6-426 K. 2015/2623 T: 18.11.2015

Taraflar arasındaki “ziynet ve çeyiz eşyalarının aynen iadesi, buluna-
madığı takdirde bedellerinin tahsili” davasından dolayı yapılan yargıla-
ma sonunda; Cihanbeyli Asliye Hukuk Mahkemesince (Aile Mahkemesi 
sıfatıyla) davanın reddine dair verilen 27.12.2011 gün ve 2009/359 E., 
2011/716 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilme-
si üzerine, Yargıtay 6.Hukuk Dairesi'nin 03.10.2013 gün ve 2013/8623 E., 
2013/13530 K. sayılı ilamı ile; 

(...Dava, ziynet ve çeyiz eşyalarının aynen iadesi, olmadığı takdirde 
bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar 
verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir. 

Davacı dava dilekçesinde, davalı İ. ile boşandıklarını tarihsiz mehir 
senedi ile davacıya bağışlanan çeyiz ve ziynetlerin davalılar yedinde 
kaldığını, davalılar boşandıktan sonra bu eşyaları vermedikleri gibi 
bedelini de vermeye yanaşmadıklarını belirterek ziynet ve çeyiz eşya-
larının aynen iadesi, aynen olmadığı takdirde bedelinin tahsilini iste-
miştir. Davalılar davacı ile 1998 tarihinde evlenildiğini eşlerin birlikte 
Almanya’ya yerleştiklerini, eşlerin geçimsizlik nedeniyle 2004 yılında 
ayrıldıklarını, ayrılmalarından bir yıl sonra tekrar birleştiklerini bu se-
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fer Danimarka'ya yerleştiklerini, ikinci birleşmelerinde davaya konu 
mehir senedinin düzenlendiğini ve Almanya'da alınan ziynet ve eşya-
ların bu senede yazıldığını, davacının Almanya’da ki eşyaları satıp pa-
rasını da kendisinin aldığını, ziynet eşyalarının ise halen kendisinde 
olduğunu belirterek davanın reddini savunmuşlar. Mahkemece dava-
lıların savunmaları doğrultusunda davanın reddine karar verilmiştir. 

Davada dayanılan çeyiz senedi tarihsiz olup, 28 kalem çeyiz ve ziy-
net eşyasının doğabilecek anlaşmazlık sonucu davacıya o günkü değe-
ri karşılığında ödeneceği kararlaştırılmış, senet metni davalılar tara-
fından imzalanmıştır. Yine bu senedin evlendikten  yaklaşık yedi sene 
sonra imzalandığı da taraflar arasında uyuşmazlık konusu değildir. 
Davacı da, anılan senede dayanarak taahhüt edildiği halde alınma-
yan ziynet ve çeyiz eşyalarının aynen, olmadığı takdirde bedelini talep 
etmektedir. Söz konusu eşyalar taraflar arasında senede bağlanmış 
olup, davalı eş ve kayınpeder açısından bağlayıcıdır. Dolayısıyla da-
valılar senette belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. 
Taraflar arasındaki sorunun genel ispat kurallarına göre çözümlenme-
si gerekir. 4721 sayılı TMK'nın 6. maddesine göre, Kanunda aksine bir 
hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri hakkını dayandırdığı olgu-
ların varlığını ispatla yükümlüdür. Davacı iddiasını varlığı inkar edil-
meyen adi yazılı belge niteliğindeki mehir senedi ile kanıtlamıştır. Da-
valı bunun aksini iddia ettiğine göre, 6100 sayılı HMK'nın 201. maddesi 
gereğince, (Mülga HUMK'un 290. maddesi) senede karşı senetle ispat 
kuralı gereğince savunmasını tanıkla ispat edemez. Yine aynı kuvvette 
yazılı belgeyle ispat etmesi gerekir. Davalı böyle bir belge ibraz ede-
memiştir. Davalı delil listesinde yemin deliline de dayanmadığından 
mehir senedindeki taahhüdünü yerine getirdiğini hiçbir yasal delil ile 
kanıtlayamamıştır. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi ge-
rekirken yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi doğru değildir…)

gerekçesiyle dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama 
sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ  EDEN: Davacı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI 

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra ge-
reği görüşüldü:

Davacı vekili, davalılardan İ.B.nin müvekkilinin boşandığı eşi, diğer 
davalı B.B.'nin ise kayınpederi olduğunu, müvekkilinin Deldom Mahke-
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mesi'nin kesinleşen kararı ile davalı İ.B.'den boşandığını, kesinleşen bu 
ilamın tanınması ve tenfizi için Konya Aile Mahkemesi'nde dava açıldı-
ğını, davalıların müştereken imzalayıp verdikleri tarihsiz mehir senedi 
ile listede belirtilen ziynet ve çeyiz eşyalarını müvekkile bağışladıklarını, 
eşyaların tamamının davalılar yedinde kaldığını, davalıların boşanmadan 
sonra bu eşyaları vermedikleri gibi bedelini  vermeyi de reddettiklerini, 
alacaklarının bulunduğu senedin şahitler huzurunda imzalandığını ve 
Sağlık Köyü Muhtarı tarafından da onaylandığını belirterek fazlaya ilişkin 
hakları saklı kalmak kaydıyla 24 parça (113 adet) çeyiz eşyasının aynen, 
bu mümkün değilse 35.000,00 TL bedelinin davalılardan tahsiline karar 
verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili, davacı ile müvekkillerinden İ.B'nin 1998 tarihinde ev-
lendiğini, düğünlerini Almanya’da yaptıklarını ve Almanya’da yaşamaya 
başladıklarını, bir süre sonra taraflar arasında geçimsizlik başladığını ve 
2004 yılında ayrıldıklarını, komşuların araya girmesi ile tekrar birleştik-
lerini ve Danimarka'ya yerleştiklerini, ikinci birleşmelerinde dava konusu 
senedin tanzim edildiğini ve Almanya'da alınan çeyiz ve ziynet eşyalarının 
bu senede yazıldığını, davacının müvekkili ile arasının açılmasından son-
ra Almanya'da yaşadıkları evde bulunan tüm eşyaları üst kat komşusu 
R.Y.'nin oğluna satıp parasını aldığını, davaya konu yapılan ziynet eşyala-
rını ise bankada bir kasaya koyduğunu, müvekkilinden talep edilen ziy-
net eşyalarının davacıda olduğunu ve bankada muhafaza edildiğini, iddia 
edildiği gibi ziynet ve çeyiz eşyalarının müvekkilinin yanında kalmadığını, 
müvekkillerinden B.B.'nin bu eşyalar ile hiçbir ilgisinin olmadığını belir-
terek davanın reddini savunmuştur. 

Mahkemece, dinlenen davacı ve davalı tanıklarının, taraflar arasında 
düzenlenen çeyiz senedinin tarafların evlenmesinden yaklaşık 5-10 yıl 
kadar sonra düzenlendiğini, bu eşyaların davalılar tarafından davacıya 
alınıp alınmadığı, alınmışlar ise şu anda kimde olduklarını bilmediklerini 
belirttikleri, bir an için Yargıtay'ın yerleşik kazanmış içtihatları doğrultu-
sunda davacı tarafa yemin teklif etme hakkı bulunduğunun hatırlatılma-
sı gerektiği düşünülebilecek olsa da, dosya kapsamında dinlenen davalı 
tanığı Z.S.'nin mahkemece alınan beyanında, çeyiz senedinde belirtilen 
tüm eşyaların davalılar tarafından davacıya alındığını, çeyiz senedinde be-
lirtilen eşyaların tamamının (ziynet eşyaları dahil) davacının uhdesinde 
kaldığını belirttiği, davalının müşterek konutu terk ederek tüm eşyaları 
davacıya bıraktığı, dosya içerisinde bulunan “Ayrılık Davalarında Müza-
kere Protokolü Başkent Devlet İl İdare Müdürlüğü”ne ait 2007/112-22873  
nolu kararda davacının ortak konutta bulunan tüm eşyaları aldığı, ortak 
konutun davacıya verildiği, çeyiz senedinde belirtilen eşyaların tamamı-
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nın davacının uhdesinde bulunduğunun mahkemece sabit görüldüğü ge-
rekçeleri ile davanın reddine karar verilmiş; kararın davacı vekili tarafın-
dan temyizi üzerine Özel Dairece, metni yukarıda başlık bölümüne alınan 
gerekçeler ile hüküm bozulmuş; mahkemece, önceki gerekçeler genişletil-
mek suretiyle direnme kararı verilmiştir.

Direnme kararını davacı vekili temyize getirmektedir.

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; dava-
nın ispatına ilişkin olup; davacının sunduğu çeyiz senedine karşı davalı-
ların iddialarının kanıtlanması için tanık dinlenip dinlenemeyeceği nokta-
sında toplanmaktadır.

Konunun aydınlatılması için ispat hukuku yönünden geçerli kurallara 
değinmekte yarar vardır:

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK)’nun “İspat Yükü” başlıklı 
6.maddesinde; “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan 
her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.” ifa-
desine yer verilmiştir.

Kanuni bir karineye dayanan taraf, sadece karinenin temelini oluştu-
ran vakıaya ilişkin ispat yükü altındadır. Kanunda öngörülen istisnalar 
dışında, karşı taraf, kanuni karinenin aksini ispat edebilir.

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 287.maddesi 
(6100 sayılı HMK m.189/3); 

“Kanunun muayyen bir delil ile ispatını emreylediği hususlar başka 
suretle ispat olunamaz. İki tarafça muayyen deliller ile ispatı tahriren ka-
bul edilmiş olan veya muhakeme esnasında olveçhile beyinlerinde karar 
verildiği ikrar olunan maddeler hakkında başka delil kabul olunmaz.”

Hükmünü amirdir. 

Aynı Kanunun 288.maddesinde (6100 sayılı HMK m.200/I) “senetle is-
pat” ve  289. maddesinde (6100 sayılı HMK m.200/II)  de “senetle ispat 
gereken hallerde karşı tarafın açık muvafakati ile tanık dinlenebileceği” 
hususları düzenlenmektedir. 

Yine Aynı Kanunun 290.maddesinde (6100 sayılı HMK m.201); 

“Senede bağlı olan her çeşit iddiaya karşı defi olarak ileri sürülen ve 
senedin hüküm ve kuvvetini ortadan kaldıracak veya azaltacak nitelikte 
bulunan hukuki işlemler …liradan az bir miktara ait olsa bile tanıkla 
ispat olunamaz.”

denilmekte ;



323Yargıtay Kararları

293.maddesinde de(6100 sayılı HMK m.203); 

“Aşağıdaki hallerde her halde şahit ikame olunabilir:

1-Usul ve füru, birader ve hemşire veya karı koca ve kayınpeder ve 
valide ile damat ve gelin arasındaki muameleler,

2-Cürümden mütevellit olsun olmasın tazminatı müstelzim fiiller,

3-Yangın veya kazayı bahri veyahut düşman istilası gibi senet alınması 
gayrimümkün veya fevkalade müşkül hallerde yapılan muameleler.

4-Halin icabına ve iki tarafın vaziyetlerine nazaran senede raptı müte-
amilolmıyan muameleler,

5-Akitlerde hata, hile, gabin, cebir ve ikrah vukuu.”

hükmü yer almaktadır. 

Usul hukukumuzda senede karşı senetle ispat zorunluluğu ilkesi kabul 
edilmiştir. Senede bağlı olan her çeşit iddiaya karşı def'i (savunma) ola-
rak ileri sürülen ve senedin hüküm ve kuvvetini ortadan kaldıracak veya 
azaltacak nitelikte bulunan hukuki işlemler, m.290'daki meblağdan az bir 
miktara ilişkin olsa bile tanıkla ispat olunamaz; ancak senet (kesin delil) 
ile ispat edilebilir. Hemen belirtmek gerekir ki, senede karşı senetle ispat 
zorunluluğuna ilişkin kuralın istisnaları da m.293’de belirtilmiştir. 

Bunun yanında, 18.03.1959 gün ve 18/21 sayılı Yargıtay İçtihadı Bir-
leştirme Kararına göre, tanıkla kanıtlama yasağı, yalan tanıklığı önleme 
ve davada tarafların çıkarlarını koruma amacına yöneliktir. Değeri belli 
miktarı aşan hukuki işlerin tanıkla kanıtlanması yasağına ilişkin ilkeler, 
kamu düzeni düşüncesiyle yasaya konulmuş hükümlerden değildir. An-
cak yazılı sözleşme ile ya da duruşma tutanağında usulüne uygun olarak 
belgelendirilmiş ikrar ile anlaşılan açık bir muvafakat bulunduğu takdir-
de sadece belli tanıklar dinlenebilir. 

Somut olay bu ilke ve kavramlar ışığında değerlendirildiğinde:

Eldeki dava mehir senedinden dolayı ziynet ve çeyiz eşyalarının aynen 
iadesi mümkün olmadığı takdirde bedelinin tahsili istemine ilişkin oldu-
ğuna göre, konunun ispat hukuku açısından ve yukarıdaki açıklamaların 
ışığında ele alınması gerekir.

Görülmekte olan davada, davalılar senetteki imzayı inkar etmemişler; 
davacı ile davalılardan İbrahim Bingöl’ün ikinci birleşmelerinde dava ko-
nusu senedin tanzim edildiğini ve Almanya'da alınan ziynet ve çeyiz eşya-
larının bu senede yazıldığını, talep edilen ziynet ve çeyiz eşyalarının da-
vacıda olduğunu, bu eşyaların yanlarında kalmadığını iddia etmişlerdir.  
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Yukarıda vurgulandığı üzere, senede karşı senetle ispat kuralı gere-
ğince, davalıların davaya konu mehir senedinde yazılı ziynet ve çeyiz eş-
yalarına ilişkin taahhüdü yerine getirdiklerini yazılı delille kanıtlamaları 
gerekir. Ancak davalılar iddialarını yasal olarak ispatlayacak yazılı bir 
delil  dosyaya sunmamışlardır. Az önce belirtildiği gibi davalıların bu sa-
vunmalarını tanıkla kanıtlamalarına hukuken olanak yoktur.

Öte yandan davalılar delil listelerinde yemin deliline de dayanmadıkla-
rından mehir senedine ilişkin taahhütlerini yerine getirdikleri konusunda 
davacıya yemin teklif etme haklarının hatırlatılması da mümkün değildir.

O halde, mehir senedinde yazılı ziynet ve çeyiz eşyalarına ilişkin taah-
hüdün yerine getirildiği hususu davalılar tarafından yazılı delille ispatla-
namadığından, davacının ziynet ve çeyiz eşyalarının aynen iadesi müm-
kün olmadığı takdirde bedellerinin tahsiline yönelik davasının kabulüne 
karar verilmesi gerekirken, davanın reddine karar verilmesi usul ve ya-
saya aykırıdır.

Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında bir kısım üye-
lerce; senede karşı senetle ispat kuralının bu olayda uygulanamayacağı, 
mehir senedine karşı tanık dinlenebileceği, bu nedenle mahkeme kararı-
nın onanması gerektiği görüşü ileri sürülmüş ise de bu görüş Kurul ço-
ğunluğunca benimsenmemiştir.

Hal böyle olunca; yerel mahkemece, Özel Daire bozma ilamında be-
lirtilen gerekçelerle 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 temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 18.11.2015 
gününde yapılan ikinci görüşmede oyçokluğu ile karar verildi.
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İLAMDAN DOĞAN ALACAĞIN TAHSİLİ
•

FAİZİN ZAMANAŞIMI SÜRESİNDE DE İSTENEBİLECEĞİ

ÖZET: Faiz alacağına mahkeme ilamında hükme-
dildiğinden 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 131. 
(818 sayılı BK'nın 113/2) maddesi uyarınca (halin 
icabından anlaşılan durum gereği), bu alacaktan 
açıkça feragat edilmediği sürece hukuki varlığını 
koruyacağından alacaklı, fazlaya ilişkin hakkını 
saklı tutmasa bile ilamdan doğan alacağını za-
manaşımı süresinin sonuna kadar isteyebilir.
Somut olayda, alacaklının daha önce başlattığı 
takipte, eksik istediği ve istemi sınırlandırıldığın-
dan o dosyada talep edemeyeceği  bakiye faiz 
alacağını, yeni bir icra takibi ile istemesinde ya-
sal bir engel yoktur.*
Y.HGK E: 2014/8-303 K: 2015/2681 T: 25.11.2015 

Şikayet kanun yoluna başvuru nedeniyle yapılan yargılama sonunda; 
İstanbul 9. İcra Hukuk Mahkemesince  şikayetin kabulüne dair verilen 
31.12.2012 gün ve 2012/1368 E-2012/1387 K. sayılı kararın incelenme-
si davalı-alacaklı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 8.Hukuk 
Dairesinin 20.06.2013 gün ve 2013/5731 E-2013/9653  K. sayılı ilamı ile;

(...Alacaklı, Bakırköy 5.İş Mahkemesi'nin 17.05.2010 tarih ve 2007/ 
1246 Esas, 2010/509 Karar sayılı ilamına dayalı olarak,  İstanbul 
33.İcra Müdürlüğü'nün 2012/27500 Esas sayılı dosyası ile yaptığı icra 
takibinde bakiye faiz alacağının tahsilini talep etmiş, borçlu vekili aynı 
ilama dayalı olarak İstanbul 32.İcra (öncesi Beyoğlu 1.İcra) Müdürlü-
ğü'nün 2010/29431 Esas sayılı dosyasıyla vekil edeni aleyhine  yapılan 
icra takibinde ilama dayalı işçi alacaklarının ödenerek dosyanın infaz 
edildiğini, yeniden takip yapılmasının hatalı olduğunu, ödemelerin çe-
kincesiz tahsil olduğunu bildirerek takibe konu alacağın ödenmiş olma-
sı nedeniyle takibin ve icra emrinin iptaline karar verilmesini istemiş, 
Mahkemece davanın kabulüne ve icranın geri bırakılmasına karar ve-
rilmiş, hüküm davalı-alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

* Gönderen: www.karamercanhukuk.com
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Faiz alacağına mahkeme ilamında hükmedildiğinden 6098 sayılı 
Türk Borçlar Kanunu 131. (818 sayılı BK'nın 113/2) maddesi uyarınca 
(halin icabından anlaşılan durum gereği), bu alacaktan açıkça feragat 
edilmediği sürece hukuki varlığını koruyacağından alacaklı, fazlaya 
ilişkin hakkını saklı tutmasa bile ilamdan doğan alacağını zamanaşımı 
süresinin sonuna kadar isteyebilir.

Somut olayda, alacaklının daha önce başlattığı takipte, eksik iste-
diği ve istemi sınırlandırıldığından o dosyada talep edemeyeceği  ba-
kiye faiz alacağını, yeni bir icra takibi ile istemesinde yasal bir en-
gel yoktur. Mahkemece önceki takip dosyası celbedilerek gerektiğinde 
ilamdan doğan faiz alacağı yönünden ilk takipte yapılan ödemeler de 
nazara alınarak bilirkişi incelemesi yaptırılması suretiyle denetiminin 
sağlanması ve oluşacak  sonuca  göre bir karar verilmesi gerekirken  
eksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir...) 

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 ge-
reği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve 
kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk 
Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak 
gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ 

Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel 
Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, 
istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 25.11.2015 
gününde oybirliği ile karar verildi
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TAM ZİYA 
•

KARGO ACENTESİNİN DE SORUMLU OLDUĞU

Özet: Kargo şirketinin acentesi olduğu, ancak da-
vaya konu taşımanın gerçekleşmediği, emtianın 
Türkiye'ye gelmediği bu nedenle davalının akde 
aracılık etmediği ve bu nedenle davalıya husumet 
yöneltilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine 
karar verilmiş ise de, davalı küresel kargo şirketi 
acentesi, davaya konu taşıma başlamadan önce 
kürsel şirkete taşıma konusunda mail çekmek 
suretiyle 6762 sayılı TTK'nın 119. maddesi anla-
mında dava konusu taşıma bakımından aracılık 
faaliyetine başlamıştır. Bu itibarla mahkemece 
davada, husumet bakımından bir usulsüzlüğü-
nün bulunmadığı nazara alınarak uyuşmazlığın 
esasına girilerek sonucuna göre bir karar ver-
mek gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğ-
ru olamamış kararın bu nedenle davacı yararına 
bozulması gerekmiştir.*
Y. HGK E: 2014/11-113 K: 2015/2670  T:25.11.2015

Taraflar arasındaki ''alacak'' davasından dolayı yapılan yargılama so-
nunda; Ankara  10 Asliye Ticaret Mahkemesince davanın  reddine dair 
verilen 24.05.2012 gün ve 2011/231 Esas, 2012/314 K. sayılı kararın in-
celenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 11. Hukuk 
Dairesinin 26.06.2013 gün ve 2012/13912 E  2013/13376 K sayılı ilamı 
ile; 

(...Davacı vekili,  müvekkili sigorta şirketi tarafından taşıma sigor-
ta poliçesi düzenlenen slikon yapıştırıcı emtiasının Amerika'dan Türki-
ye'ye taşıma işini davalı D Global Forwardıng'in üstlendiğini, davalının 
alt taşıyıcısı sıfatındaki hava yolu şirketinin paketlerden birinde sonra-
dan oluşmuş yırtık nedeniyle eşyayı uçağa almadığını, bunun üzerine 
eşyanın davalı tarafından geri alınarak depolandığını, ancak eşyanın 
özelliği gereği belirli bir soğukluk derecesinde kalması gerektiği halde 

* Gönderen: www.karamercanhukuk.com
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yeterli soğutma olmadan depolanması nedeniyle özelliğini kaybederek 
tam ziya olduğunu, dolayısıyla davalının taşıma edimini yerine getire-
mediğini, zarardan davalının sorumluluğu bulunduğunu, poliçe kap-
samında sigortalıya ödeme yapılmış olduğunu ileri sürerek, 9.205,00 
TL'nin 02.09.2010 tarihinden itibaren ticari faizi ile davalıdan tahsiline 
karar verilmesini talep ve dava etmiştir.  

Davalı vekili, davanın yurt dışında yerleşik asil davalıya izafeten 
yöneltilebilmesi için, müvekkili şirketin davaya konu taşıma işinde iş-
lem yapmış olması gerektiğini, davaya konu emtianın Türkiye'ye hiç 
gelmediğini, taşımanın başlamamış olduğunu, bu nedenle Türkiye'de 
yerleşik olarak faaliyet gösteren müvekkili şirketin her hangi bir işlem 
gerçekleştirmediğini, davanın doğrudan asile açılması gerektiğini, mü-
vekkilinin pasif husumeti bulunmadığını savunarak davanın reddini 
istemiştir. 

     Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, da-
valı şirketin Amerika'da yerleşik olan D Global Forwardıng Şirketi'nin 
Türkiye'deki acentesi olduğu konusunda uyuşmazlık bulunmadığı, 
taşıma konusu emtianın, Amerika'da uçağa alınmadığı ve taşımanın 
başlamamış olması nedeniyle Türkiye'ye hiç gelmediği, bu durumda D 
Global Forwardıng Şirketi'ne izafeten dava açılan davalı şirketin, da-
vaya konu taşıma ilişkisinde akdi gerçekleştirmediği gibi eşya Türki-
ye'ye gelmediğinden akde aracılık da etmediği, davalı şirkete acente 
sıfatıyla izafeten dava yöneltilmesinin  temsilde hata olduğu nazara 
alınarak,  davada esasen kendisine husumet yöneltilen yabancı firma 
aleyhine davaya   devam etmek isteyip istemediği davacı vekiline so-
rulduğu  ancak davacı vekilinin dosyanın mevcut haliyle karar veril-
mesini talep ettiği, bu durumda, davalı şirketin bu davada husumeti 
bulunmadığı gibi, davalı acentenin şahsi kusur ve haksız fiiline de da-
yanılmadığından, davalı şirkete asıl taşıyıcı DHL Global Forwarding'e 
izafeten dava yöneltilmesi yerinde olmadığı gerekçesiyle, davanın pa-
sif husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmiştir.Kararı, davacı  
vekili temyiz etmiştir.

Dava, 6762 sayılı TTK'nın 1301. maddesine dayalı rücuan tazminat 
istemine ilişkin olup, mahkemece davalının, D Global Forwarding şirke-
tinin acentesi olduğu, ancak davaya konu taşımanın gerçekleşmediği, 
emtianın Türkiye'ye gelmediği bu nedenle davalının akde aracılık et-
mediği ve bu nedenle davalıya husumet yöneltilemeyeceği gerekçesiyle 
davanın reddine karar verilmiş ise de, davalı D Global Forwarding Ta-
şıma A.Ş., davaya konu taşıma başlamadan önce D Global Forwarding 
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şirketine taşıma konusunda mail çekmek suretiyle 6762 sayılı TTK'nın 
119. maddesi anlamında dava konusu taşıma bakımından aracılık fa-
aliyetine başlamıştır. Bu itibarla mahkemece davada, husumet bakı-
mından bir usulsüzlüğünün bulunmadığı nazara alınarak uyuşmazlı-
ğın esasına girilerek sonucuna göre bir karar vermek gerekirken, yazılı 
şekilde hüküm tesisi doğru olamamış kararın bu nedenle davacı yara-
rına bozulması gerekmiştir....) 

gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan 
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davacı vekili 

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra ge-
reği 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 ge-
rekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. 

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ

Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile  direnme kararının Özel 
Dairenin bozma kararında açıklanan nedenlerden dolayı HUMK'un 429.
maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının 
yatırana geeri verilmesine 25.11.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.
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İSKİ’NİN SORUMLULUĞU
•

DERE ISLAHINDAN DOĞAN ZARAR

Özet: İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yazılan 
16.01.2010 tarihli yazıda, Tavukçu Deresi ıslah 
projesinde İSKİ Genel Müdürlüğünün yetkili ve 
görevli olduğu, 14.09.2006 tarihli sözleşme ile de 
Tavukçu Deresinin ıslahı işinin ihale ile ihbar olu-
nan şirkete verildiği anlaşılmaktadır.
Davacı taraf, hasarın sadece derenin taşması 
sonucu ile değil aşırı yağışlardan kaynaklanan 
derenin taşması  ve kanalizasyonun geri tepmesi 
nedeniyle klozetin taşması sonucu bodrum kata 
su basmasıyla temiz su tesisatını  patlatması su-
retiyle  meydana geldiğini iddia etmiş olup iddia-
nın ileri sürülüş biçimine göre 2560 sayılı Kanu-
nun 2. maddesi gereğince davalı İSKİ’nin yetki ve 
görevi dahilinde bulunan su ve kanalizasyon taş-
ması sonucu meydana gelen zararlardan dolayı 
İSKİ Genel Müdürlüğünün sorumlu tutulabilmesi 
mümkündür. *
Y.HGK E: 2013/11-2118 K: 2015/2773 T: 02.12.2015 

Taraflar arasındaki “rücuan tazminat ” davasından dolayı yapılan yar-
gılama sonunda; İstanbul 28. Asliye Ticaret (Kapatılan İstanbul 7. Asli-
ye Ticaret) Mahkemesince verilen davanın pasif husumet yokluğundan 
reddine dair 18.05.2010 gün ve 2008/550 E., 2010/213 K. sayılı kararın 
incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 11. Hu-
kuk Dairesi’nin 25.09.2012 gün ve 2011/7583 E., 2012/14205 K. sayılı 
ilamı ile; 

(...Davacı vekili, müvekkil şirket tarafından dava dışı F. adına X-L 
Konut Sigorta Poliçesi düzenlendiğini, sigortalı meskenin 13/11/2007 
tarihinde dahili su baskını sonucu zarar gördüğünü, dere yatağının taş-
ması ve kanalizasyondan geri tepme ile hasarın meydana geldiğini, 
toplam 28.820,00 TL'nin sigortalıya ödendiğini, davalının kusuru sonu-

*  Gönderen:  www.karamercanhukuk.com
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cu zararın doğduğunu, bu miktarın tahsili amacıyla yapılan takibe iti-
raz edildiğni ileri sürerek itirazın iptali ile takibin devamına, %40 icra 
inkar tazminatının tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı İski Genel Müdürlüğü vekili, derelerin bakım ve ıslahından 
İSKİ'nin sorumlu olmadığını, İSKİ'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini 
yürütmek için kurulduğunu, derelerin ıslahı ve imar planının uygulan-
ması konusunda doğrudan bir görev ve sorumluluğunun olmadığını, 
derelerin ıslahı görevinin 4373 sayılı yasa ile DSİ Genel Müdürlüğü'ne 
verildiğini, imara kapalı olması gerektiği yerde imar izni veya inşaat 
yapılmasına izin veren ilgili belediyenin sorumlu olduğunu, 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/r maddesine göre de derelerin ıs-
lahı görevinin Büyükşehir Belediyesine ait olduğunu, husumetin kendi-
lerine düşmeyeceğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, 2560 sayılı derelerin ıslahı ve imar planının uygulan-
masında davalı İSKİ'nin bir görevi bulunmadığı gibi bu görevin ilgili 
belediyelere verildiği, ayrıca derelerin ıslahı görevinin 4373 sayılı Taş-
kın Sulara ve Su Baskınlara Karşı Koruma Kanunu ile DSİ Genel Mü-
dürlüğü'ne verildiği, 5216 sayılı Kanun'un 7/r maddesi gereği İstanbul 
ili içinde yapılan dere ıslahı çalışmalarının İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanlığı tarafından yerine getirildiği,  dolayısıyla  dere  ıslahı  
çalışmalarının  İstanbul  Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 
yapıldığı ve Büyükşehir Belediyesinin görevi dahilinde olduğu, davalı 
İSKİ Genel Müdürlüğüne karşı dava açılması mümkün olmadığı gerek-
çesiyle pasif husumet yönünden davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava, konut sigorta poliçesine dayalı tazminatın rücuen tahsili iste-
mine ilişkindir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7-r mad-
desine göre, “Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için 
gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derele-
rin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları 
pazarlamak”, büyükşehir belediyelerinin görevleri arasında sayılmış-
tır. Ancak aynı kanunun 7/2. fıkrasında, “Büyükşehir belediyeleri bi-
rinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun 
olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir 
belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı 
ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler” 
hükmünün bulunduğu anlaşılmıştır. 

DSİ tarafından mahkemeye gönderilen 11.09.2009 tarihli yazıda, 
İstanbul ili içinde dere ıslahı çalışmalarının İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığı tarafından yapıldığı, Tavukçu Deresi ıslahının da 
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bu kurum tarafından yürütüldüğü bildirilmiştir. İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı tarafından gönderilen yazıya göre ise, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ve 19.10.2004 tarihli Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili oluru ile dere ıslahları yetki ve görevinin İSKİ 
Genel Müdürlüğü'ne devredildiği anlaşılmıştır. Nitekim İSKİ Genel Mü-
dürlüğü tarafından yazılan 16.01.2010 tarihli yazıda, Tavukçu Deresi 
ıslah projesinde İSKİ Genel Müdürlüğü'nün yetkili ve görevli olduğunun 
bildirildiği, İSKİ Genel Müdürlüğü ile K.İnşaat San. ve Tic. A.Ş. arasın-
da düzenlenen 14.09.2006 tarihli sözleşme ile de Tavukçu Deresinin 
ıslahı işinin ihale ile bu şirkete verildiği belirlenmiştir.

Davacı vekili, hasarın derenin taşması sonucu oluşmadığını, dere-
nin taşması ile kanalizasyonun geri tepmesi ve klozetin taşması so-
nucu bodrum kata su basması ve taşan suların temiz su tesisatını da 
patlatarak su basması sonucu oluştuğunu ileri sürdüğü halde, mahke-
mece su ve kanalizasyon taşması sonucu meydana gelen zararlardan 
İSKİ Genel Müdürlüğü'nün sorumlu olabileceği tartışılarak, davacı veki-
linin bu iddialarının değerlendirilmesi, yine yukarıda belirtilen yazılar 
ve sözleşme suretleri de gözönünde bulundurularak, davalı İSKİ Genel 
Müdürlüğü'nün meydana gelen zarardan sorumlu olup olmadığının be-
lirlenmesi gerekirken, dosyadaki bu yazılar ve davacı vekilinin iddia-
ları dikkate alınmaksızın davanın husumetten reddine karar verilmesi 
doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir....) 

gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan 
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davacı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI 

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra ge-
reği görüşüldü:

Dava, konut sigorta poliçesinden kaynaklanan 6762 sayılı Türk Tica-
ret Kanunu (TTK)'nın 1301. maddesine dayalı rücuan tazminat istemine 
ilişkindir.

Davacı vekili;  konut sigorta poliçesi ile sigortalı meskenin bulunduğu 
bölgede davalı kurum taşeronu tarafından Tavukçu Deresinin ıslahı ama-
cıyla yürütülen çalışmalar sırasında  foseptik kapağının kapatılması ne-
deniyle aşırı yağışlar sonucu sigortalıya ait meskenin de bulunduğu tüm 
bölgenin sular altında kaldığını, sigortalıya ödenen bedelin rücuan tahsili 
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için başlatılan icra takibine itiraz edildiğini belirterek itirazın iptali ile 
takibin devamına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı İSKİ Genel Müdürlüğü vekili, derelerin ıslahı görevinin Büyük-
şehir Belediyesine ait olduğunu, husumetin kendilerine düşmeyeceğini 
savunarak davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, 5216 Sayılı Kanun'un 7/r maddesi gereğince İstanbul ili 
içinde yapılan dere ıslahı çalışmalarının İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı tarafından yerine getirildiği,  davalı İSKİ Genel Müdürlüğü-
ne karşı dava açılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle pasif husumet 
yokluğundan davanın reddine karar verilmiştir. 

Davacı vekilinin temyizi üzerine karar, Özel Dairece yukarıda başlık 
bölümünde gösterilen nedenlerle bozulmuş, Yerel Mahkemece, önceki ka-
rarda direnilmiş; hükmü temyize davacı vekili getirmiştir. 

Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davacı şirket tarafından 
konut sigorta poliçesi ile sigortalanan konutta su basması sonucu oluşan  
hasar nedeniyle davalı İSKİ’ye husumet yöneltilip yöneltilemeyeceği nok-
tasında toplanmaktadır.

Uyuşmazlığın bu niteliğine göre, somut olaya uygulanacak hukuk ku-
rallarının tespiti bakımından öncelikle, davalı İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 
hukuki statüsü irdelenmelidir. 

Davalı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) 
kuruluşu, işleyiş ve yapısı ile görevleri 2560 sayılı “İstanbul Su ve Kanali-
zasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” 
ile düzenlenen, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı bir kamu kurulu-
şudur.

Anılan kanunda yer alan düzenlemelerle davalı İSKİ’nin; genel kurul, 
yönetim kurulu ve genel müdürlükçe yönetileceği, denetçileri vasıtasıyla 
denetim yapılacağı, yıllık faaliyet ve yatırımlarının bilânçolarda belirlenip, 
genel kurulların tasvibine sunulacağı ve bütçesinin kamu iktisadi teşek-
küllerinde uygulanan formüle göre tanzim olunacağı,  1/1. maddesinde; 
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürüt-
mek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları dev-
ralmak ve bir elden işletmek üzere İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 
Genel Müdürlüğü kurulduğu belirtilmiştir.  

 İSKİ'nin görev ve yetkileri 2560 sayılı Kanun'un 2. maddesinde sayıl-
mış olup :

'...a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı 
ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması 
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için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve 
projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya 
kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve ona-
rımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerin-
den uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması 
veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu 
suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesi-
sin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere 
göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek 
ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenileme-
lere girişmek,

c) Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve 
yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, 
bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurul-
masını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her 
türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,

d) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki be-
lediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullan-
mak,

e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekono-
mik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İSKİ'nin hizmetleriyle ilgili 
tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak 
olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan 
tesislere iştirak etmek,

f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her 
türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları te-
sis etmek olup  6762 sayılı TTK'nın 18/1.maddesi anlamında özel hukuk 
hükümlerine göre idare edilen bir kamu kuruluşudur. Davalı İSKİ, tica-
ri şekilde veya iktisadi esaslara göre işletilmekte; yaptığı işler itibariyle 
de ticarethane sayılmakta ve sonuç itibariyle de çok açık  biçimde tacir 
sıfatını taşımakta olup taraflar arasındaki uyuşmazlığın adli yargı merci-
leri  önünde görüleceği hususları Özel Daire ile yerel mahkeme arasında 
uyuşmazlık konusu değildir. Mahkemece, hükme esas alınan  5216 Sayılı 
Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/r. maddesinde; “ Su ve kanalizasyon 
hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, 
kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıt-
ma sonunda üretilen suları pazarlamak.” Büyükşehir Belediyesinin görev 
ve sorumluluklarını arasında sayılmıştır.
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Yukarıda yapılan açıklamaların ışığında somut olaya gelince;  İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün raporunda; 14.10.2007 tari-
hinde aşırı yağan yağmurlar nedeniyle Tavukçu Deresinin taşması sonu-
cu su baskınları meydana geldiği, ekspertiz raporunda; sigortalı binanın 
bulunduğu mahalde İSKİ taşeronu bir firma tarafından yapılan foseptik 
kanal çalışmasında kanal kapağının kapatılması sonucu aşırı yağışların 
etkisiyle bölgenin sular altında kaldığı,  Bakırköy Kaymakamlığının yazı-
sına ekli bilirkişi raporunda; Tavukçu Deresinin ıslah çalışmaları sıra-
sında köprü menfezinin kapatılması ve bu dereye bağlanan kanalizasyon 
rögarlarının bakımsız ve tıkalı olması sonucunda gerek derenin taşma-
sı gerek kanal rögarlarının geri tepmesi sonucu su baskınlarının yaşan-
dığı hususları tespit edilmiştir.  DSİ tarafından mahkemeye gönderilen 
11.09.2009 tarihli yazıda, İstanbul ili içinde dere ıslahı çalışmalarının 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapıldığı, Tavukçu 
Deresi ıslahının da bu kurum tarafından yürütüldüğü belirtilmiş olup İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ve 19.10.2004 tarihli Büyükşe-
hir Belediye Başkan Vekili oluru ile dere ıslahları yetki ve görevinin İSKİ 
Genel Müdürlüğüne devredildiği bildirilmiştir. 

İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yazılan 16.01.2010 tarihli yazıda, 
Tavukçu Deresi ıslah projesinde İSKİ Genel Müdürlüğünün yetkili ve gö-
revli olduğu, 14.09.2006 tarihli sözleşme ile de Tavukçu Deresinin ıslahı 
işinin ihale ile ihbar olunan şirkete verildiği anlaşılmaktadır.

Davacı taraf, hasarın sadece derenin taşması sonucu ile değil aşırı ya-
ğışlardan kaynaklanan derenin taşması  ve kanalizasyonun geri tepmesi 
nedeniyle klozetin taşması sonucu bodrum kata su basmasıyla temiz su 
tesisatını  patlatması suretiyle  meydana geldiğini iddia etmiş olup iddia-
nın ileri sürülüş biçimine göre 2560 sayılı Kanunun 2. maddesi gereğince 
davalı İSKİ’nin yetki ve görevi dahilinde bulunan su ve kanalizasyon taş-
ması sonucu meydana gelen zararlardan dolayı İSKİ Genel Müdürlüğü-
nün sorumlu tutulabilmesi mümkündür.

 Bu durumda mahkemece,işin esasına girilerek tarafların iddia ve sa-
vunmaları ile toplanan deliller değerlendirilip tartışılmak suretiyle oluşan 
sonuca göre bir karar vermek gerekirken davanın husumetten reddine 
karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Hal böyle olunca, Hukuk Genel Kurulunca da yukarıdaki ilave gerek-
çeyle benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken önceki 
kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Direnme kararı bu nedenle bozulmalıdır.



336 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 90 • Sayı: 2 • Yıl: 2016

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının 
kabulü ile direnme kararının yukarıda gösterilen ilave gerekçe ve Özel 
Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, 
istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 02.12.2015 
gününde oybirliği ile karar verildi.

İCRA HUKUK HAKİMLİĞİ
•

KENDİLİĞİNDEN ARAŞTIRMA İLKESİ 
 

ÖZET: 2004 sayılı İİK’nın 18.maddesi uyarınca 
şikayetler hakkında re’sen araştırma ilkesi  ge-
çerli olup, mahkemece taraf delilleri ile bağlı 
olunmaksızın gerekli araştırmalar yapılarak taraf-
lar gelmeseler bile gereken karar verilir. Bu bağ-
lamda icra mahkemesi, şikayeti incelerken tanık 
dinleyebilir, bilirkişiye başvurabilir ve gerekli ise 
keşif de yapabilir. 
Y. HGK E: 2014/12-351 K: 2015/2780 T:02.12.2015 

Taraflar arasındaki “haczedilmezlik şikayeti” kanun yolundan dolayı 
yapılan yargılama sonunda; Ankara 11.İcra Hukuk Mahkemesinin şikaye-
tin reddine dair verilen 12.03.2013 gün ve 2013/136 E., 2013/219 K. sayı-
lı  kararın incelenmesi şikayetçi-borçlu vekilinin temyizi üzerine, Yargıtay 
12.Hukuk Dairesinin 17.06.2013 gün ve 2013/13925 E., 2013/22483 K. 
sayılı ilamı ile; 

(..Borçlunun, aleyhinde yapılan takipte gayrimenkulünün haczi üze-
rine meskeniyet şikayetinde bulunduğu, mahkemece, şikayetçinin du-
ruşmaya gelmediği ve iddiasını ispat etmekten kaçındığı gerekçesi ile 
şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir. 

Şikayetler hakkında yargılama usulünü düzenleyen İİK'nın 18/3. 
maddesi; "Aksine hüküm bulunmayan hallerde icra mahkemesi, şika-
yet konusu işlemi yapan icra dairesinin açıklama yapmasına ve du-
ruşma yapılmasına gerek olup olmadığını takdir eder; duruşma yapıl-
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masını uygun gördüğü takdirde ilgilileri en kısa zamanda duruşmaya 
çağırır ve gelmeseler bile gereken kararı verir" hükmünü içermektedir.

Somut olayda, borçlunun başvurusu İİK'nın 82/12. maddesi gereğin-
ce meskeniyet iddiası olup, şikayet niteliğindedir. Bu durumda, mah-
kemece, İİK'nın 82/12 ve 18/3. maddeleri uyarınca yargılamaya devam 
edilip işin esası incelenerek oluşacak sonuca göre  karar verilmesi ge-
rekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir...)

gerekçesiyle bozulmasına karar verilerek dosya yerine geri çevrilmek-
le, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda dire-
nilmiştir.

TEMYİZ  EDEN  : Şikayetçi-borçlu vekili 

HUKUK GENEL KURULU KARARI 

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra ge-
reği görüşüldü:

İstek, 2004 sayılı İİK'nın 82/12 maddesine dayalı meskeniyet nedeniyle 
haczedilmezlikşikayetine ilişkindir.

Şikayetçi vekili, alacaklı tarafından aleyhinde başlatılan icra takibi 
sonucunda  haline münasip evinin haczedildiğini, usule uygun tebligat 
yapılmadığından haciz işleminden dava tarihi itibariyle haberdar olduğu-
nun kabulü gerektiğini ileri sürüp, şikayet yolu ile haczin kaldırılmasını 
istemiştir.

Karşı taraf-alacaklı vekili, şikayete konu dairenin borçlunun haline 
münasip evi olduğu iddiasının doğru olmadığını, borçlunun başka yerde 
oturduğunu, istemin reddi gerektiğini  savunmuştur.

Mahkemece, son tapu ve ipotek durumunun sorulması gerektiği teb-
liğ tarihinin tespiti istendiği halde davacı tarafça duruşmaya gelinmediği, 
davacının davayı uzatmak istediği, davacının davasını ispat etmekten ka-
çındığından davanın şikayet olması nedeniyle dosyanın işlemden kaldı-
rılmayıp reddi gerektiği gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.

Şikayetçi-borçlu vekilinin temyizi üzerine hüküm, Özel Dairece yukarı-
ya başlık bölümüne metni aynen alınan karar ile bozulmuştur. 

Yerel Mahkeme, davanın şikayet olarak kabul edilip, davacının gelme-
mesi nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmadığı, taraflar gelmese bile 
karar verilebileceği gözetilerek karar verildiği, kararın ve şikayetin mahi-
yeti gereği İcra Müdürlüğünden İİK'nın 18. maddesi gereğince görüş so-
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rulmasının gerekmediği davacı tarafça masraf yatırılmadığı, bilirkişi ve 
keşif ücretinin yatırılmadığı, bu durumda 6100 sayılı Hukuk Muhake-
meleri Kanunu’nun (HMK) 324. maddesinin uygulanmasının da davada 
usul ekonomisi gereği mümkün olmadığı, kararda Yargıtay bozma kara-
rında bahsi geçen hususların eksik bırakılmadığının düşünüldüğü, zaten 
HMK’nın tasarruf ilkesini düzenleyen 24. maddesinde ve taraflarca geti-
rilmesini düzenleyen 25. maddesine aykırı olduğu gibi kişinin kastettiği 
hususu düzenleyen eski HUMK’daki hükmün yeni HMK’ da muhafaza da 
edilmediği, taraflarca getirilmeyen hususları araştırma yükümlülüğünün 
mahkemede bulunmadığı, kaldı ki bir taraf gelmezse diğer tarafın talebini 
dahi değiştirebileceği gerekçesi ile  direnmiştir.

 Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, mahkemece şikayet-
çi-borçlunun duruşmaya gelmeyerek ispattan kaçındığı gerekçesi ile şi-
kayetin reddinin doğru olup olmadığı, buna göre 2004 sayılı İcra İflas 
Kanunu’nun (İİK) 82/12 ve 18/3. maddeleri uyarınca yargılamaya devam 
edilerek işin esasının incelenmesinin gerekip gerekmediği noktasında 
toplanmaktadır.

Dosya içeriği ve toplanan delillerden; Ankara 16.İcra Dairesinin 
2012/18278 esas nolu dosyasında alacaklı A. vekili tarafından borçlular 
M. ve diğerleri aleyhine kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile 26.658,96 
TL alacak için,25.000,00 TL bedelli 24.11.2012 tarihli çeke dayalı olarak 
04.12.2012 tarihinde  takip yapıldığı; şikayetçi adına kayıtlı olan 1 nolu 
parseldeki apartmanın 16 nolu bağımsız bölümüne 07.12.2012 tarihli 
icra müdürlüğü yazısı ile 12.12.2012 tarihinde haciz işlendiği ve şikayet 
eden tarafından meskeniyet iddiası ile haczedilmezlik şikayetinde bulu-
nulduğu anlaşılmaktadır.

Mahkemece 11.02.2013 tarihinde düzenlenen öninceleme tensip tuta-
nağı ile delillerin bildirilmesi, gerekli gider avansının yatırılmasına karar 
verilerek, şikayet eden vekiline 22.02.2013 tarihinde bu husus tebliğ edil-
miş olup; şikayet eden vekilince 05.02.2013 tarihli makbuzla 503,55 TL 
gider avansı yatırılmıştır.

Bilindiği üzere 2004 sayılı İİK’nın 18.maddesi uyarınca şikayetler hak-
kında re’sen araştırma ilkesi  geçerli olup, mahkemece taraf delilleri ile 
bağlı olunmaksızın gerekli araştırmalar yapılarak taraflar gelmeseler bile 
gereken karar verilir. Bu bağlamda icra mahkemesi, şikayeti incelerken 
tanık dinleyebilir, bilirkişiye başvurabilir ve  gerekli ise keşif de yapabilir 
(Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, syf 104).

 O halde mahkemece, şikayet eden tarafa delillerini bildirmesi ve ya-
tırılan 503, 55 TL gider avansının eksik olması halinde tamamlanması 
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için kesin süre verilerek deliller toplandıktan sonra meskeniyet iddiasına 
dayalı haczedilmezlik şikayeti hakkında bir karar verilmelidir. 

Hal böyle olunca Yerel Mahkemece, Hukuk Genel Kurulunca da benim-
senen Özel Daire bozma kararına bozma ilamında gösterilen ve yukarıda 
ilave edilen gerekçelerle uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi 
usul ve yasaya aykırıdır. 

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ

Şikayetçi-borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme ka-
rarının Özel Daire bozma kararında ve yukarıda ilave edilen nedenlerden 
dolayı BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri 
verilmesine  02.12.2015 gününde  oybirliği  ile karar verildi.

İCRA HUKUK MAHKEMESİ KARARI
•

DAR YETKİLİ MAHKEME KAVRAMI

ÖZET: Her ne kadar mahkemece, dava konusu 
bonodaki imzanın davacıya ait olup olmadığı 
hususunda icra mahkemesinde ve ceza mahke-
mesinde yaptırılan bilirkişi incelemelerinin yeter-
li olduğundan yeniden  bilirkişi incelemesi ya-
pılmasına gerek olmadığı belirtilmiş ise de icra 
hukuk mahkemeleri dar yetkili mahkemeler olup 
yapılan icra takiplerinden kaynaklanan uyuşmaz-
lıkları takip hukuku çerçevesinde ve yasanın be-
lirlediği sınırları gözeterek çözmekle görevli ol-
duğundan, bu mahkemede alınan bilirkişi raporu 
hüküm kurmaya yeterli değildir.
Y. HGK. E: 2014/19-389 K: 2015/2802 T:02.12.2015

Taraflar arasındaki “menfi tespit, tazminat” davasından dolayı yapı-
lan yargılama sonunda; İstanbul 28.Asliye Ticaret Mahkemesince asıl ve 
birleştirilen davanın reddine dair verilen 25.01.2013 gün ve 2011/7 E – 
2013/6 K sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi 
üzerine, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi'nin 24.06.2013 gün ve 2013/6928E 
- 2013/11801 K sayılı ilamı ile;
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(...Asıl davada davacı vekili; davalının müvekkili hakkında başlat-
tığı icra takibine konu senetteki imzanın müvekkiline ait olmadığını 
belirterek müvekkilinin davalıya borçlu olmadığının tespitine karar ve-
rilmesini talep ve dava etmiştir.

   Asıl davada davalı vekili; icra hukuk mahkemesince yapılan ince-
lemede senetteki imzanın davacıya ait olduğunun anlaşıldığını, dava-
cının bu senedi oğlunun borcuna karşılık verdiğini savunarak davanın 
reddini istemiştir.

     Birleşen davada davacı vekili; davalının sahte senede dayalı ola-
rak yaptığı icra takibi nedeniyle müvekkilinin  maddi manevi zarara 
uğradığını belirterek 500,00 TL maddi ve 9.500,00 TL manevi tazmina-
tın  davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Birleşen davada davalı vekili; davanın reddini istemiştir.

   Mahkemece toplanan delillere göre; ceza yargılamasında sanık 
olan davacının senetteki imzanın kendisine ait olmadığından bahisle 
beraatine karar verildiği, kararın temyiz edilmesi üzerine bu kez açı-
lan davanın ortadan kaldırıldığı, senetteki tahrifatın davacı ve dava-
lının eli mahsulü olmadığı ve sahteciliğin her iki tarafça yapılmadığı, 
dolayısıyla asıl davada davacı iddiasının yerinde görülmediği, bunun 
yanında birleşen davada da davacı tazminat isteminde bulunmuş ise 
de sahteciliğin davalı yanca yapıldığına dair mahkumiyetini gerektirir 
delil olmadığı ve tazminat isteminin bu bakımdan koşullarının oluş-
madığı gerekçesiyle asıl ve birleşen davanın reddine karar verilmiş, 
hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebep-
lere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı 
vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülme-
yen sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir. 

   2- Asıl dava yönünden dava konusu senetteki imzanın davacıya ait 
olmadığı ve bu nedenle borçlu bulunulmadığı iddia edilmektedir. Her 
ne kadar bu konuda icra mahkemesince ve ceza mahkemesince bilirki-
şi incelemeleri yaptırılmış ise de, icra mahkemesi takip hukukuna iliş-
kin olarak inceleme yapan dar yetkili bir mahkeme olduğundan, ceza 
yargılaması sonunda da zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verilmiş 
olup maddi vakıayı saptayan bir ceza mahkemesi kararı bulunmadı-
ğından uyuşmazlığın çözümü yönünden dava konusu senetteki imza-
nın davacıya ait olup olmadığı yönünde mahkemece imza incelemesi 
yaptırılması gerekmektedir. Mahkemece bu yönler gözetilmeksizin ek-
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sik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir...)

gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan 
yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davacı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra ge-
reği görüşüldü:

Asıl Dava, kambiyo senedine dayalı takipten dolayı borçlu olunmadığı-
nın tespiti istemine; birleştirilen dava ise kambiyo senedine dayalı takip-
ten kaynaklanan  maddi ve manevi tazminat istemine  ilişkindir.

Asıl davada davacı vekili, davacı aleyhine davalının alacaklı olduğunu 
ileri sürerek İstanbul 9. İcra müdürlüğünün 1999/7128 E. sayılı dosya-
sında 4.750 YTL bedelli, 14.03.1997 tarihli senede dayalı olarak icra ta-
kibi yaptığını, senetteki imzanın davacıya ait olmadığını, davacının senet-
ten bilgisi olmadığını, senetteki 4 rakamında da oynama yapıldığını,senet 
üzerinde tahkikat yapıldığında imzanın davacıya ait olmadığının anlaşıla-
cağını,bir an için senetteki imzanın davacıya ait olduğu kabul edilse bile 
davalı tarafından davacıya mal verilmediğini belirterek davacının borçlu 
olmadığının tespiti, takibin iptali ve  %40'dan az olmamak kaydıyla tazmi-
natın davalıdan tahsilini istemiştir.

Asıl davada davalı vekili, davacının davasını bonodaki sahtecilik iddia-
sına dayandırdığını,bu tür iddia ile açılan  menfi tespit davasının öğrenme 
tarihinden itibaren 1 yıllık sürede açılması gerektiğini,zamanaşımı defin-
de bulunduklarını,davacının iddiasını dar yetkili icra tetkik merciinde 
ileri sürdüğünü,imza incelemesi sonucu imzanın davacı borçluya ait ol-
duğu sonucuna varıldığını, kambiyo senetlerinin mücerretliği ilkesinin ol-
duğunu, davacının oğlunun borcuna karşılık aralarındaki karşılıklı ticari 
ilişki nedeni ile bu senedi nakden içerikli olarak tanzim ettiğini belirterek 
davanın reddi ile davacının %40'dan az olmamak kaydıyla tazminata hük-
medilmesini istemiştir.

Birleşen davada davacı vekili, davalının alacaklı olduğunu ileri süre-
rek davacı aleyhine İstanbul 9. İcra müdürlüğünün 1999/7128 E sayılı 
dosyasında 4.750 YTL miktarında icra takibi yaptığını, senetteki imza-
nın davacıya ait olmadığını, senedin sahte olduğundan bahisle davalının 
Eyüp 2.Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığını, davacının davalı ile za-
man zaman fason ayakkabı dikme işi yaptığını, davalıya borçlanmadığını, 
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davalının İstanbul 9. İcra Müdürlüğü'nün 1999/7128 E sayılı dosyasında 
yaptığı icra takibi sonucu davacıya ait dükkandan 13 adet saya maki-
nasını  sattırdığını, davacının madden ve manen zarara uğradığını ticari 
hayatının sıfırlandığını belirterek fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak  
500 TL maddi ve 9500 TL manevi tazminatın makinaların kaldırıldığı 
05.05.2009 tarihinden itibaren işleyecek ticari faizle davalıdan  tahsilini 
istemiştir.

Birleşen davada davalı vekili, dava konusu bononun 12.02.2007 ta-
rihinde tanzim edildiğini, 14.03.2007 vade tarihli olduğunu, zamanaşı-
mı definde bulunduklarını, davacının Eyüp 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 
1999/307 Esas sayılı dosyasında 30.000 TL manevi tazminat talep  et-
tiğini, mahkemenin 10.05.2007 tarihli kararı ile bu talebi reddettiğini, 
dosyanın temyiz aşamasında olduğunu, derdestlik itirazlarının bulundu-
ğunu, Eyüp 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nin 1999/307 Esas sayılı dosyasında 
davalının beraat ettiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, senetteki tahrifatın davacı ve davalının eli mahsulü ol-
madığı ve sahteciliğin her iki tarafça yapılmadığının anlaşıldığı, davalının 
senette sahtecilik yaptığı yönündeki iddianın kanıtlanamadığı gibi sahte-
ciliğin de davalı tarafından yapılmadığı belirlendiğinden davacı tarafın-
dan açılan asıl dava ve birleştirilen davanın reddine dair verilen kararın 
davacı vekilinin temyizi üzerine; Özel Dairece yukarda başlık bölümünde 
metni aynen yazılı olan karar ile bozulmuş; mahkemece, önceki gerekçe-
ler tekrar edilmek suretiyle direnme karar  verilmiştir.

Direnme kararını davacı  vekili temyize getirmektedir

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; dava 
konusu senetteki imzanın davacıya ait olup olmadığının tespiti amacıyla 
icra mahkemesinde ve ceza mahkemesinde yaptırılan  bilirkişi inceleme-
sinin yeterli olup olmadığı, mahkemece tekrar bilirkişi incelemesi yaptı-
rılmasının gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.  

Somut uyuşmazlıkta,davacı asıl dava ve birleşen davada  dava konu-
su 12.02.1997 keşide tarihli bonodaki imzanın kendisine ait olmadığı-
nı iddia ederek borçlu olmadığının tespiti ile davalı tarafından hakkında 
başlatılan icra takibi nedeni ile uğramış olduğu maddi ve manevi zararın 
davalıdan tazminini istemiştir.

 Her ne kadar mahkemece, dava konusu bonodaki imzanın davacıya 
ait olup olmadığı hususunda icra mahkemesinde ve ceza mahkemesinde 
yaptırılan bilirkişi incelemelerinin yeterli olduğundan yeniden  bilirkişi 
incelemesi yapılmasına gerek olmadığı  belirtilmiş ise de icra hukuk mah-
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kemeleri dar yetkili mahkemeler olup yapılan icra takiplerinden kaynak-
lanan uyuşmazlıkları takip hukuku çerçevesinde ve yasanın belirlediği 
sınırları gözeterek çözmekle görevli olduğundan, bu mahkemede alınan 
bilirkişi raporu hüküm kurmaya yeterli değildir.

Öte yandan ceza yargılaması sırasında dava konusu bonodaki imzaya 
ilişkin bilirkişi raporu alınmış ise de ceza yargılaması sonunda  zama-
naşımı nedeniyle düşme kararı verilmiş olup maddi vakıayı saptayan bir 
ceza mahkemesi kararı bulunmadığından bu bilirkişi raporuna da itibar 
edilmesine olanak bulunmamaktadır.

Özel Daire bozma ilamında sadece asıl dava yönünden imza inceleme-
si yaptırılması gereğine değinilmişse de, Kurul görüşmesi sırasında asıl 
davanın yanı sıra birleşen dava yönünden de mahkemece senetteki imza-
nın davacıya ait olup olmadığı hususunda bilirkişi incelemesi yaptırılarak 
alınacak bilirkişi raporu sonucuna göre asıl ve birleşen dava hakkında 
bir karar verilmesi ve bu hususun bozma ilamına ilave edilmesi gerektiği 
kanaatine varılmıştır.

O halde yukarıdaki ilave nedenlerle ve bozma kararında açıklanan ge-
rektirici 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 yu-
karıda ilave edilen ve Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden 
dolayı BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri 
verilmesine  04.12.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.
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İŞLETEN KAVRAMI 
•

KARİNENİN AKSİNİ İSPAT • TRAFİK SİGORTASI 

ÖZET: Yukarıda vurgulandığı üzere, araç maliki 
olmak, işleten sıfatı bakımından karine ise de, 
her zaman bunun aksi ispatlanabilir. 
Bunun yanında, araç malikinin sigorta poliçesine 
taraf olmaması durumu, aracın "işleteni" olmadı-
ğı sonucunu doğurmaz.
Öyleyse, yerel mahkemece, eksik inceleme ve 
yetersiz araştırma ile yazılı şekilde karar verilme-
si doğru değildir.
O halde, mahkemece yapılacak iş; taraflardan 
delilleri sorulup, usulen toplandıktan sonra 34 
.. .... plakalı aracın işleteni yukarıda vurgulanan 
ilkeler çerçevesinde hiçbir kuşkuya meydan ver-
meksizin tespit edilmeli; yapılacak araştırma so-
nucu davacı T.'nin aracın işleteni olduğunun tes-
piti halinde ise, KTK'nın 92.maddesi kapsamında 
tazminat isteminin kabul edilmesi gerekip gerek-
mediği de değerlendirilmelidir.*
Y.HGK E: 2014/17-271 K: 2015/2890 T: 04.12.2015

Taraflar arasındaki  “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama 
sonunda; Ankara 1.Asliye Ticaret Mahkemesince davanın kabulüne dair 
verilen 24.02.2011 gün ve E:2009/420, K:2011/91 sayılı kararın incelen-
mesi taraf vekillerince istenilmesi üzerine, Yargıtay 17.Hukuk Dairesinin 
19.03.2013 gün ve E:2011/4535, K:2013/3689 sayılı ilamı ile;

(...Davacı vekili, davalı tarafa zorunlu mali sorumluluk  sigortası ile 
sigortalı  araç sürücüsünün kusurlu hareketi ile meydana gelen kazada 
yolcu olan davacının %100 oranında malul kalacak şekilde yaralandı-
ğını açıklayıp, fazlaya dair haklarını saklı tutarak 125.000 TL iş göre-
mezlik ve 5.819,82 TL tedavi giderini müracaat tarihi olan 5.12.2008 
dan işleyecek avans faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep 
etmiştir.

* Gönderen: www.karamercanhukuk.com
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Davalı sigorta şirketi vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davanın 
kabulü ile, 5.819,82 TL tedavi gideri ile 125.000 TL iş göremezlik taz-
minatının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte da-
valıdan tahsiline  karar verilmiş; hüküm, davacı vekili ile davalı vekili 
tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçe-
sinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasa-
ya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekili ile davacı vekilinin 
aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan sair  temyiz itirazlarının 
reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine 
ilişkindir. 2918 sayılı KTK'nın “işleten ve araç işleticisinin bağlı olduğu 
teşebbüs sahibinin hukuki sorumluluğu” başlığını taşıyan 85.madde-
si uyarınca; Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya 
yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, mo-
torlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu 
teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın 
işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken 
ve müteselsilen sorumlu olurlar. Aynı yasanın 3. maddesi gereğince İş-
leten; Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı 
sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet 
veya rehni gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişidir. Ancak 
ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi ken-
disine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulundu-
ğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır.

Dosya içerisinde mevcut olan araç ruhsat fotokopisinden maliklerin 
birisinin dava dışı M., diğerinin ise davacı T. olduğu anlaşılmaktadır. 
Her nekadar malik sıfatı işletenlik için karine ise de somut delillerle 
her zaman aksinin ispatı mümkün bulunduğundan dolayı mahkemece 
taraflardan delilleri sorulup usulen toplandıktan ve  34 ... / 3... Plaka-
lı aracın işleteni tespit edildikten sonra hasıl olacak sonuca göre bir 
karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile karar ve-
rilmesi isabetli değildir. Ayrıca işleten sıfatının bulunduğunun takdir 
edilmesi durumunda KTK 92.maddesi gereği tazminat talebinin kabul 
edilip edilmeyeceğinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

3-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 99/1 maddesi ile Zorunlu 
Mali Mesuliyet Sigortasının Genel Şartlarının B-2 maddelerinde sigor-
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tacının zarar giderim yükümlülüğü, zararın ihbarı ve gerekli belgelerin 
sigortacıya bildirildiği tarihten itibaren 8 iş günü içinde zorunlu mali 
sorumluluk sigortasının poliçe limiti dahilinde tazminatı ödemekle yü-
kümlü olup, bu sürenin sonunda ödeme yapılmadığı takdirde temerrüt 
gerçekleşeceği öngörülmüştür. Davacı tarafından davalıya 5.12.2008 
tarihinde müracaatta bulunmuştur. Bu durumda sigorta şirketinin 8 iş 
günü sonrası olan 18.12.2008  tarihte temerrüde düştüğünün kabulü 
gerekirken, yazılı şekilde dava tarihinden itibaren faize hükmedilmesi 
doğru  değil bozma nedenidir.

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 ge-
reği görüşüldü:

Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir. 

Mahkemenin  davanın kabulüne dair verdiği karar taraf vekillerinin 
temyizleri üzerine, Özel Dairece yukarıda yazılı nedenlerle oyçokluğuyla 
bozulmuştur.

Yerel mahkemece, bozma ilamının üçüncü (3.) bendine uyulmuş; ikin-
ci (2.) bendi yönünden ise "...davalının sorumluluğuna esas Zorunlu Mali 
Sorumluluk Sigorta Poliçesinin (ZMSS) davalı ile dava dışı Mesut Barın 
arasında düzenlendiği, dolayısıyla davacının sigorta poliçesinin akidi ol-
madığı, davalı sigorta şirketinin 2918 sayılı Yasanın 91/1.maddesinde 
de açıkça öngörüldüğü üzere kendisi ile akdi ilişki içerisindeki işletenin 
sorumluluğunu Yasanın 85.maddesine göre üstlenmiş olup, Yasanın 92/
(a) maddesinde belirtilen ZMSS karşı talebi teminat dışında bırakılan iş-
leten, davalı ZMSS ile akdi ilişki içerisindeki işleten olduğu (sigorta et-
tiren), oysa somut uyuşmazlıkta, kayden araç maliki görünen davacı ile 
davalı ZMSS arasında akdi ilişki bulunmadığından davacı, davalı ZMSS 
karşısında 3.kişi durumunda olduğu, bu halde davacı 2918 sayılı Yasa-
nın 92/(a) maddesindeki talebi ZMSS teminatı dışında bırakılan işleten 
(sigorta ettiren) olmadığından davacı zararının davalı ZMSS tarafından 
karşılanması gerektiği" gerekçeleriyle, önceki kararda direnilmiştir. Di-
renme kararı, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 
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Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulunun önüne gelen uyuşmazlık; 
aracın işleteninin tespiti için araştırma yapılması gerekip gerekmediği; 
davacının araç maliki olması nedeniyle işleten sıfatının da bulunduğunun 
takdir edilmesi durumunda 2918 sayılı KTK 92.maddesi gereği tazminat 
talebinin kabul edilip edilmeyeceğinin değerlendirilmesi gerekip gerekme-
diği noktalarında toplanmaktadır.

Taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümü için gerekli olan "araç sahi-
bi" ve "işleten" kavramlarının açıklanmasında yarar vardır:

2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanunu (KTK)’nun 3. maddesinde araç 
sahibi; “araç için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiş veya sahiplik 
ya da satış belgesi düzenlenmiş kişidir”, işleten ise, “araç sahibi olan veya 
mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen 
ya da aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde kiracı, 
ariyet ya da rehin alan kişidir. Ancak ilgili tarafından başka bir kişinin 
aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve 
araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse işleten 
sayılır” şeklinde tanımlanmıştır. 

Yasada ve öğretide, işleten sıfatının belirlenmesinde şekli ve maddi öl-
çütler söz konusudur. Bunlardan şekli ölçüt, satışa esas olan tescil bel-
gesinde, trafik belgesinde, sigorta poliçesi ve vergi kaydında yazılı olmayı; 
maddi ölçüt ise,  araçtan yararlanmayı ve araç üzerindeki eylemli egemen-
liği ifade etmektedir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda işleten 
kavramı ve kimlerin işleten olabileceği belirtilmiştir. Kural olarak aracın 
trafik sicilinde adına kayıtlı olduğu kişi, yani araç sahibi, aracı kendi he-
sabına ve kendisine ait olmak üzere kullanıyor, üzerinde çıkar sağlıyorsa; 
hem şekli hem de maddi anlamda işleten sıfatını alacaktır.  Noterlerin 
düzenleme yoluyla yaptığı satış ve devir işleminin arkasından yapılacak 
tescil, mülkiyete karine oluşturması bakımından önem taşır. Kuşku olan 
durumlarda aracın malikine işleten gözüyle bakılmalı ve buna ağırlık ve-
rilmelidir (Hukuk Genel Kurulunun 06.03.2002 gün ve E:2002/11-71, 
K:2002/141; 24.03.2004 gün ve E:2004/10-165, K:2004/171; 20.03.2013 
gün ve E:2012/1069, K:2013/379 sayılı ilamları).

Görüldüğü gibi, sicilde malik görünen kişi, karine olarak aracın işlete-
ni sayılmaktadır. Bunun sebebi, trafik kazasında sorumlu olan şahsın ko-
layca belirlenmesi ve zarar görenin zararının en kısa sürede giderilmesini 
sağlamaktır. Belirtmek gerekir ki, sicilde malik olarak görünen kişi her 
zaman aracın işleteni olmayabilir. Bu durumda, araç sahibi, aracın üze-
rinde fiili hakimiyeti bulunmadığını, araç için bir başkasının harcamalar-
da bulunduğunu veya araç üzerindeki ekonomik çıkarın bir başkasına ait 
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olduğunu, işleten sıfatının bulunmadığını kanıtlayabilirse sorumluluktan 
kurtulabilir (Hukuk Genel Kurulunun 20.03.2013 gün ve E:2012/1069, 
K:2013/379 sayılı ilamı).

Kanun koyucu, bunların yanında 2918 sayılı KTK'nın 91.maddesiyle 
de;  işletenin aynı Kanunun 85.maddesinin birinci fıkrasına göre olan 
sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk (uy-
gulamadaki adıyla trafik) sigortası (Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk 
Sigortası) yaptırma zorunluluğunu getirmiştir. 

Karayolları Trafik Kanununda zorunlu trafik sigortasına ilişkin ola-
rak, sorumluluğun kapsamı yanında, bu kapsam dışında kalan haller de 
açıkça düzenlenmiştir. 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Zorunlu Mali Sorumluluk 
Sigortası Dışında Kalan Hususlar” başlıklı 92.maddesinde: 

“Aşağıdaki hususlar, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dı-
şındadırlar.

a)İşletenin;bu Kanun uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişi-
lere karşı yöneltebileceği talepler,

b)İşletenin; eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile 
bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar 
nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler,

c)İşletenin; bu Kanun uyarınca sorumlu tutulmadığı şeye gelen zarar-
lara ilişkin talepler,

d)Bu Kanunun 105. maddesinin üçüncü fıkrasına göre zorunlu mali 
sorumluluk sigortasının teminatı altında yapılacak motorlu araç yarışla-
rındaki veya yarış denemelerindeki kazalardan doğan talepler,

e)Motorlu araçta taşınan eşyanın uğrayacağı zararlar,

f)Manevi tazminata ilişkin talepler.”

Hükmü ile, zorunlu trafik sigortacısının hangi zararlardan sorumlu 
olmadığı düzenleme altına alınmış; burada örnekseme yoluna gidilmeyip; 
tek tek ve tahdidi olarak sorumlu olunmayan haller sıralanmıştır.

Bu noktada, yukarıda belirtilen yasa hükmüne koşut olarak Karayolla-
rı Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının, 
(A.1).maddesinde "Sigortanın kapsamı" belirtilmiş;(A.3).maddesinde ise, 
"Teminat dışında kalan haller" sayılmış; bu kapsamda (A.3-b) bendinde 
"işleten tarafından ileri sürülecek tazminat talepleri" teminat dışında tu-
tulmuştur. 
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Somut olaya gelince; 34 ... 3... plakalı aracın ruhsat fotokopisine göre, 
araç sahiplerinin eldeki davanın davacısı olan T. ile dava dışı M. olduğu; 
anılan aracın trafik sigorta poliçesinde sigortalısının da yine dava dışı 
araç maliklerinden birisi olan M.olduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda vurgulandığı üzere, araç maliki olmak, işleten sıfatı bakımın-
dan karine ise de, her zaman bunun aksi ispatlanabilir. 

Bunun yanında, araç malikinin sigorta poliçesine taraf olmaması du-
rumu, aracın "işleteni" olmadığı sonucunu doğurmaz.

Öyleyse, yerel mahkemece, eksik inceleme ve yetersiz araştırma ile ya-
zılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

O halde, mahkemece yapılacak iş; taraflardan delilleri sorulup, usulen 
toplandıktan sonra 34 ... 3.... plakalı aracın işleteni yukarıda vurgulanan 
ilkeler çerçevesinde hiçbir kuşkuya meydan vermeksizin tespit edilmeli; 
yapılacak araştırma sonucu davacı T.'nin aracın işleteni olduğunun tespiti 
halinde ise, KTK'nın 92.maddesi kapsamında tazminat isteminin kabul 
edilmesi gerekip gerekmediği de değerlendirilmelidir.

Hal böyle olunca; yerel mahkemece, Hukuk Genel Kurulunca da be-
nimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki karar-
da direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. 

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ

Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile; direnme kararının yu-
karıda ve Özel Daire bozma ilamında gösterilen nedenlerden dolayı  BO-
ZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesi-
ne, 09.12.2015 gününde oybirliği ile karar  verildi.
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BOŞANMA • EŞİT KUSUR 

ÖZET: Dosya içeriği ve özellikle dinlenen dava-
lı tanığı H’nin beyanına göre, davacı Şengül'ün 
iş yerindeki muhasebeci ile ilişkisi olduğu, da-
vacı kadının bir yıl kadar önce kızının adına bir 
kafe açtığı, davacının kızının, işletmenin muha-
sebecisinin, davacı Şengül'ün sevgilisi olduğunu 
öğrendiği, öğrendikten sonra dükkanı sattırdığı 
anlaşılmaktadır. Bu durumda; gerek davacı ka-
dının gerekse davalı kocanın evlilik birliğinin te-
melinden sarsılmasına neden olan olaylarda eşit 
kusurlu bulunduğunun kabulü gerekeceğinden, 
TMK’nın 174. maddesi uyarınca eşit kusurlu eş 
yararına maddi ve manevi tazminata hükmedil-
mesine yasal olanak bulunmamaktadır.*
Y. HGK E: 2014/2-294  K: 2015/2926 T: 16.12.2015   

Taraflar arasındaki “boşanma ve fer’ileri, maddi ve manevi tazminat” 
davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 6. Aile Mahkeme-
since davanın kabulüne dair verilen 18.10.2011 gün ve 2009/1350 E.-
2011/1319 K. sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenil-
mesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin 12.09.2012 gün ve 2012/1309 
E.-2012/20889  K. sayılı ilamı ile; 

(...1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun 
sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine 
göre, davacı kadının tüm, davalı kocanın ise aşağıdaki bendin kapsamı 
dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Toplanan delillerden, tarafların birbirlerine karşı sadakat yüküm-
lülüklerini ihlal ettikleri ve boşanmaya neden olan olaylarda eşit kusur-
lu oldukları anlaşılmaktadır. Hal böyle iken, mahkemece; boşanmaya 
neden olan olaylarda, davalının ağır kusurlu kabul edilmesi ve davacı 
kadın lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi doğru görül-
memiş, bozmayı gerektirmiştir...)

gerekçesiyle 2. bentte gösterilen sebeple kusur belirlemesi ve taz-
minatlar yönünden bozularak, bozma kapsamı dışında kalan temyize 

* Gönderen: www.karamercanhukuk.com



konu bölümler ise onanarak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden ya-
pılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda kusur ile maddi 
ve manevi tazminat yönünden direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davalı vekili

 HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra ge-
reği görüşüldü:

Dava, boşanma, nafaka, maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Davacı vekili; müvekkili ile davalının 1979 yılında evlendiklerini, evli-
lik birliğinin devam ettiği süre içerisinde davalı kocanın gayrimeşru ilişki-
sinin olduğunu ve bu ilişkiden bir çocuğunun bulunduğunu, ayrıca evlilik 
süresince alınan gayrimenkullerin tamamının davalı kocanın üzerine tes-
cil edildiğini, evlilik birliğinin temelden sarsıldığını beyanla tarafların bo-
şanmalarına, 1000 TL tedbir nafakası ile 20.000.00 TL maddi, 10.000.00 
TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile bir-
likte tahsili ve evlilik birliği içerisinde alınan tüm taşınmazların ½ hisse-
sinin davacı kadın adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili; davacı kadının iddialarını  kabul etmediklerini, davacı-
nın evlilik süresince davalı ile ilgilenmediğini, davacının, eşine ve  eşinin 
ailesine saygısız davrandığını, müşterek evi sık sık terk ettiğini, davacının 
tedavi masraflarının karşılanması için davalı tarafça yüklü miktarda para 
gönderildiğini, ancak davacı kadının gönderilen para ile boşanma işlem-
lerini başlattığını, davalının bu durumdan sonradan haberdar olduğunu, 
davalının eşini ve çocuklarını ihmal etmediğini, davalının bir kez başka 
bir bayanla birlikte olduğunu, bu ilişkiden bir çocuğunun bulunduğunu, 
davacının davalıyı  affettiğini ve müşterek yaşama devam ettiklerini, da-
valının  rahatsızlığının bulunduğunu ve bu nedenle çalışamadığını, dava-
lı kocanın  da boşanmak istediğini  belirterek, tarafların boşanmalarını,  
davacının nafaka, maddi ve manevi tazminat taleplerinin  ve gayrimenku-
le ilişkin talebinin ise reddinin gerektiğini savunmuştur. 

Mahkemece, davacı kadın ile davalı kocanın 21.11.1979 yılında evlen-
dikleri, bu evlilikten iki çocuklarının olduğu, davalı kocanın evlilik bir-
liğinin devam ettiği süre içerisinde  başka bir bayanla olan ilişkisinden 
bir çocuğunun daha bulunduğu, tarafların evliliklerinde anlaşmazlıkların 
olduğu ve bu nedenle ayrı yaşadıkları, her iki tarafın da boşanmak istedi-
ği, taraflar arasındaki evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle 
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davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına, boşanma davasının açılma-
sına neden olan olaylarda davalının daha fazla kusurlu olması nedeniyle 
davacı lehine maddi ve manevi  tazminat verilmesine, ancak davacının 
gelirinin bulunduğu, dolayısıyla tarafların boşanmaları durumunda yok-
sulluğa  düşmeyeceği anlaşıldığından tedbir ve yoksulluk nafakası  talep-
lerinin reddine, edinilmiş mallar ile ilgili talebin ise dosyadan tefrikine 
karar verilmiştir. 

Taraf vekilleri tarafından temyizi üzerine hüküm Özel Dairece, yukarı-
da açıklanan gerekçelerle bozulmuştur.

Yerel Mahkemece, bozma ilamında tarafların birbirlerine karşı sada-
kat yükümlülüklerini ihlal ettikleri ve boşanmaya neden olan olaylarda 
eşit kusurlu oldukları belirtilmiş ise de,  davacı  kadının sadakatsizliğine 
ilişkin yargılama aşamalarında davalı koca tarafından bir iddiada bulu-
nulmadığı gibi, dosyaya ibraz edilen dilekçelerde sadakatsizliğe ilişkin 
hiçbir durumun belirtilmediği, davalı tanığı  H'nin, davacı kadının davalı 
kocaya hakaret ettiği, 1 yıl önce davacının evden ayrıldığı, 3 yıl önce  da-
vacı kadının bir başka erkekle ilişkisinin ortaya çıktığına ilişkin beya-
nının tek başına sadakatsizliği kanıtlar nitelikte olmadığı, ayrıca tanığın  
beyanının görgüye dayalı olmadığı, kaldı ki davalı vekili tarafından ibraz 
edilen  26/04/2011 tarihli beyan dilekçesinde bu tanığın  beyanından hiç 
söz edilmediği, dosyada mevcut delillere göre davalı kocanın başka bir 
bayanla ilişkisi olup, bu ilişkiden çocuğunun bulunduğu, dolayısıyla bo-
şanma davasının açılmasına neden olan olaylarda davalı kocanın daha 
fazla kusurlu olduğu gerekçesiyle kusur ile maddi ve manevi tazminat 
yönünden önceki kararda direnilmiştir. 

Direnme kararını davalı vekili temyiz etmiştir.

Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, davacı kadın tarafın-
dan açılan boşanma, nafaka, maddi ve manevi tazminat davasında, davalı 
ve vekili tarafından öne sürülmeyen, ancak davalı tanığı olarak dinlenen 
Haydar Bozdoğan’ın, davacının bir başka kişi ile ilişkisinin bulunduğu 
yönündeki beyanı dikkate alındığında, davalı koca yanında davacı kadının 
da sadakat yükümlülüğünü ihlal edip etmediği  ve boşanmaya neden olan 
olayda eşit kusurlu olarak kabul edilip edilemeyeceği, buradan varılacak 
sonuca göre de; davacı kadın lehine maddi ve manevi tazminata hükme-
dilip hükmedilmeyeceği noktasında toplanmaktadır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun “maddi ve manevi tazminat” baş-
lıklı 174. maddesi uyarınca; mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma 
yüzünden zedelenen “kusursuz” veya “daha az kusurlu” tarafın, kusuru 
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bulunan taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebileceği düzenlenmiştir. 
Buna göre davalı kocanın tazminatına mahkûm edilebilmesi için davacı 
kadının kusursuz ya da daha az kusurlu olması gerekir.

Dosya içeriği ve özellikle dinlenen davalı tanığı H beyanına göre, davacı 
Şengül'ün iş yerindeki muhasebeci ile ilişkisi olduğu, davacı kadının bir 
yıl kadar önce kızının adına bir kafe açtığı, davacının kızının, işletmenin 
muhasebecisinin, davacı Şengül'ün sevgilisi olduğunu öğrendiği, öğrendik-
ten sonra dükkanı sattırdığı anlaşılmaktadır. Bu durumda; gerek davacı 
kadının gerekse davalı kocanın evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına 
neden olan olaylarda eşit kusurlu bulunduğunun kabulü gerekeceğinden, 
TMK’nın 174. maddesi uyarınca eşit kusurlu eş yararına maddi ve manevi 
tazminata hükmedilmesine yasal olanak bulunmamaktadır.

Hal böyle olunca uyuşmazlığa konu davada tarafların eşit kusurlu ol-
duğu dikkate alınarak maddi ve manevi tazminat talebinin reddine karar 
verilmesi gerekirken, davanın kabulüne karar verilmesi doğru değildir. 

Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında bir kısım üyeler 
tarafından davalı vekilinin sunduğu dilekçelerde sadakatsizlikten hiç bah-
sedilmediği, yargılama aşamasında dinlenen tanık beyanlarında ve dosya-
ya ibraz edilen belgelerde de bu konuya ilişkin bir bilgiye rastlanmadığı, 
davalı kocanın sadakatsizliği nedeniyle evliliğin sona erdiği gerekçesiy-
le direnme kararının onanması gerektiği ileri sürülmüş ise de, yukarıda 
açıklanan nedenlerle çoğunluk tarafından bu görüş benimsenmemiştir.

O halde, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tuta-
nak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, 
Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyul-
mak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Açıklanan nedenlerle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ

Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının özel 
daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, 
istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine 16.12.2015 
gününde yapılan ikinci görüşmede  oyçokluğu ile karar verildi.



YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

MANEVİ EVLAT İLİŞKİSİ • MİRAS HUKUKU

ÖZET: Medeni Kanunun yürürlüğünden önceki 
dönemde gerçekleşmiş manevi evlat ilişkisi mi-
ras hakkı tanınmasına yol açmaz.
Bu ilişkinin nüfus kaydına yazılmış olması dahi 
sonucu değiştirmez.
Y.2. HD E.1999/5806 K. 1999/6362 T. 07.06.1999

Nüfus kaydında iras bırakan (1314-1970) S.’ın manevi evladı olarak 
kayıtlı bulunan (1328-1977) S.’nin kaydının iptali istemiştir.

Medeni Kanunun yürürlüğünden önceki hukukumuzda evlat edinmeye 
(tebenni) hukuki sonuç doğuran bir kurum olarak yer verilmemiştir. Kişi-
lerin yanlarına alıp büyüttükleri çocuklar manevi evlat olarak nüfus sicili-
ne kayıt edilmiş olsalar bile bu olgu, manevi evlada miras hakkı tanınma-
sına yol açmaz. (Y.2.HD'nin 01.11.1937 gün 2856-3800 sayılı, 28.05.1971 
gün 3316/3466 sayılı kararları) Medeni Kanunun yürürlüğünden önce ev-
lat edinme müessesi bulunmadığından, (8 Şevval 1298/02 Eylül 1881) 
tarihli Nüfus Nizamnamesi eski hukuk zamanından gelen “manevi evlat” 
kaydının hukuki dayanağı yoktur.

(Prof. Dr.N.Ayiter, Miras Hukuku 1971, Sh. 21 - Prof. Dr. Bülent Davran, Beslemelerin 
Durumu, Sosyal Hukuk ve İktisat Mecmuası 1948 S.2. Sh 49 - Dr. Aytekin M.Ataay, Mede-
ni Hukukta Evlad Edinme, 1957, Sf.21 v.d. - Yargıtay “2 .H.D. 27.2.1951 gün 9218/1593 
sayılı, 10.06.1954 gün 2072/2896 sayılı; 10.06.1954 gün 3072/2894 sayılı; 08.11.1982 gün 
7912/8113 sayılı; 23.1.1984 gün 104/342 sayılı, 26.2.1987 gün, 121/1508 sayılı kararları - 
Esat Şener, Miras Hukuku - Prof.Dr. Z.İmre, Doç. Dr. H.Erman Miras Hukuku, 1989. Sh. 
39)

Medeni Kanunun yürürlüğünden sonra, yapılmış usulüne uygun evlat-
lık sözleşmesinin varlığı da iddia ve ispat edilmemiştir.

Maddi olayın belirtilen hukuki çerçeve içinde değerlendirilmesi, ma-
nevi evlat kaydının Medeni Kanunun yürürlüğünden önce nüfusa işlendi-
ğinin gözetilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle, S. ile S. arasında geçerli 
bir evlatlık sözleşmesinin varlığı kabul edilerek davanın reddi doğru bu-
lunmamıştır.
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SONUÇ

Hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, duruma için takdir 
olunan 65.000.000 TL vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya veril-
mesine, temyiz peşin harcın yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar 
verildi. 07.06.1999 



YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

VASİYETNAME İPTALİ • VASİYETTEN RÜCU 
• 

HUKUKİ YARAR

ÖZET: Vasiyetnamenin iptal sebepleri yasada be-
lirlenmiştir.
Mevcut vasiyetnameyi geçersiz kılan daha son-
raki tarihte yapılan bir vasiyet bulunduğuna iliş-
kin iddia iptal davası değildir.
Bu davanın açılmasında davacıların hukuki ya-
rarlarının olup olmadığı araştırılmalıdır.
Y.3. HD E.2012/17699, K.2013/1153, T.28.1.2013

Davacılar vekili dilekçesinde; müvekkillerinin mirasbırakanı olan 
S.V.S.’ın 25.03.2008 tarihinde düzenlediği vasiyetname ile geçmişte yap-
mış olduğu bütün vasiyetnamelerden rücu ettiğini ileri sürerek; miras bı-
rakan tarafından düzenlenmiş olan 03.02.1997 tarihli belirli mal vasiye-
tinin iptalini talep etmiştir.

Davalı vekili; 03.02.1997 tarihli belirli mal vasiyetinin açılması sıra-
sında mirasbırakanın 25.03.2008 tarihli vasiyeti ile önceden düzenlemiş 
olduğu vasiyetlerden rücu ettiğini öğrendiklerini, ancak rücuya ilişkin 
vasiyetnamenin düzenlendiği tarihte 86 yaşında olan mirasbırakanın ta-
sarruf ehliyetinin yerinde lmadığını, bu nedenle 25.03.2008 tarihli vasi-
yetnamenin iptali için Beyoğlu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 2009/22 
Esas sayılı davayı açtıklarını savunarak; davanın, Beyoğlu 3. Asliye Hu-
kuk Mahkemesi’nin 2009/22 Esas sayılı davası ile birleştirilmesini talep 
etmiştir.

Mahkemece, davalı tarafça açılmış olan dava ile bu davanın konula-
rını oluşturan vasiyetnamelerin mirasbırakana ait iki ayrı vasiyetname 
olduğu, dolayısı ile konuları farklı olan davaların birleştirilmesine ilişkin 
talebin yerinde olmadığı, diğer taraftan Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi 
tarafından düzenlenmiş olan 30.12.2011 tarihli rapor ile mirasbırakanın 
25.03.2008 tarihli vasiyeti düzenlediği esnada tasarruf ehliyetinin yerin-
de olduğunun belirlendiği gerekçesiyle; davanın kabulüne, mirasbırakan 
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tarafından düzenlenen 03.02.1997 tarihli vasiyetnamenin rücu nedeni ile 
geçersiz olduğunun tespiti ile iptaline karar verilmiş, hüküm davalı vekili 
tarafından temyiz edilmiştir.

Yasal mirasçılar olan davacılar, mirasbırakanın 25.03.2008 tarihinde 
yaptığı vasiyetname ile 03.02.1997 tarihli belirli mal vasiyetinden rücu 
ettiğini, bu sebeple 03.02.1997 tarihli vasiyetnamenin hükümsüz kaldığı-
nın tesbitini talep etmiştir.

TMK’nın 557. maddesinde vasiyetnamenin iptali sebepleri gösteril-
miştir. Bu davada ileri sürülen sebep TMK’nın 557. maddesinde gösteri-
lenlerden değildir. Diğer bir anlatımla, bu davadaki istem TMK’nın 542. 
maddesinde yer alan ve vasiyetnamenin varlığına hakim hükmüne gerek 
kalmadan son veren hukuki işlemin bulunup bulunmadığının tesbitine 
ilişkindir. Şu durumda açılmış olan bu tespit davasının dinlenebilmesi 
için, davacıların dava açmakta hukuken korunmaya değer bir güncel ya-
rarının bulunması gerekir. Ne var ki mahkemece; davacıların bu davayı 
açmakta hukuki yararlarının bulunup bulunmadığı hususunda bir değer-
lendirme yapılmamıştır.

Öte yandan, bu davanın davalısı olan vasiyet alacaklısı da, mirasbıra-
kanın rücuya ilişkin 25.03.2008 tarihli vasiyetnameyi düzenlediği sırada 
tasarruf ehliyetinin yerinde bulunmadığını ileri sürerek; davacılar aley-
hine Beyoğlu 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı 2009/22 Esas sayılı 
dava ile vasiyetnamenin iptalini dava etmiştir. O davada, rücu iradesini 
içeren vasiyetnamenin geçerli olup olmadığı, buna bağlı olarak da belirli 
mal bırakmaya ilişkin vasiyetnamenin varlığını sürdürüp sürdürmediği 
toplanan delillerle tartışılacaktır. Başka bir ifade ile, davalı tarafından Be-
yoğlu 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan 2009/22 Esas sayılı davada 
verilecek hüküm, bu davayı etkileyecek niteliktedir.

Hal böyle olunca mahkemece; davalı tarafından açılmış bulunan da-
vanın derdest olup olmadığı araştırılarak, dava derdest ise HMK'nın 166. 
maddesi (HUMK’un 45. maddesi) uyarınca aynı yargı çevresinde yer alan 
aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış bulunan bu da-
vaların birleştirilerek birlikte incelenmesi, aksi halde ise davacıların bu 
tesbit davası sonucunda karar almasında hukuki yararı bulunup bulun-
madığının değerlendirilerek ortaya çıkacak sonuca göre bir karar verilme-
si gerekirken; eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde 
karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı 
şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup, bu nedenlerle yerinde olan temyiz 
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itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK’un 428. maddesi gereğince BO-
ZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene 
iadesine, 28.01.2013 günü oybirliğiyle karar verildi.

TENKİS DAVASI • İZLENECEK YOL

ÖZET: Tenkis davasının temel koşulu; murusin 
ölüme bağlı ya da sağlar arası bir kazandırma iş-
lemiyle yasal saklı pay sahiplerinin haklarını ze-
delemiş olmasıdır.
Tenkis davasında yasanın öngördüğü kural ve 
uygulamaya ve de 11.11.1994 tarihli içtihadı bir-
leştirme kararının getirdiği ilkelere göre sonuca 
gidilmelidir.
Y.3. HD E.2012/23594, K. 2013/2133, T. 13.2.2013

Muris müteveffa vasiyetçi Tevfik oğlu İ.K. Kastamonu Noterliğince dü-
zenlediği 07.03.2008 tarihli vasiyetnamesi ile bir kısım taşınmazlarını ve 
sahibi olduğu her türlü zirai alet ve makineleri ile traktörlerini davalıya 
(davacının boşanmış eski eşine murisin gelinine) bırakılması, bunların dı-
şında kalan tam mal varlığını diğer mirasçıları arasında kanuni hisseleri 
oranında paylaşmaları hususunda ölüme bağlı tasarrufta bulunduğunu, 
vasiyetnamenin usulüne uygun açıldığını ancak, vasiyetnamenin düzen-
lendiği sırada murisin ağır şeker hastası olduğunu, devamlı tedavi gördü-
ğünü vasiyetname yapma ehliyetinin bulunmadığı, vasiyetnamenin baskı, 
korkutma sonucu düzenlendiğini, ayrıca, davacının saklı payların da ihlal 
edildiği ileri sürülerek, vasiyetnamenin iptali, olmadığı takdirde tenkise 
karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.

Davalı davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, vasiyetnamenin iptal şartlarının bulunmadığından iptal 
yönünden davanın reddine, tenkis yönünden ise davanın kabulü ile tercih 
hakkına göre 69.004,78 TL’nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 
vasiyetnameye konu taşınmazların muris adına olan tayu kayıtlarının ip-
tali ile davalı Huriye Dönmez adına tesciline kara verilmiş hüküm davacı 
tarafça iptal yönünden, davalı tarafça tenkis yönünden temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici se-
beplere ve özellikle de delillerin takdirinde bir isabetsizik görülmemesine 



359Yargıtay Kararları

göre, davacı tarafın iptale yönelik temyiz itirazlarının reddi ile iptal yö-
nünden kurulan hükmün ONANMASINA,

Tenkis istemine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde; 

Bilindiği gibi; tenkis (indirim) davası, miras bırakanın saklı payları 
zedeleyen ölüme bağlı veya sağlar arası kazandırmaların (teberru) yasal 
sınıra çekilmesini amaçlayan, öncesine etkili, yenilik doğurucu (inşai) da-
valardandır.

Tenkis davasının dinlenebilmesi için öncelikle koşul; mirasbırakanın 
ölüme bağlı veya sağlar arası bir kazandırma işlemi ile saklı pay sahiple-
rinin haklarını zedelemiş olmasıdır. Saklı payların zedelendiğinden söz 
edilmesi ise kazandırma konusu tereke ile kazandırma dışı terekenin 
tümü ile bilinmesiyle mümkündür. Tereke miras bırakanın ölüm tarihin-
de bırakmış olduğu mameleki kıymetler ile iadeye ve tenkise tabi olarak 
yaptığı kazandırmalardır. Bunlar terekenin aktifini oluşturur. Mirasbıra-
kanın borçları, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bir aylık nafakası, 
teerkenin defterinin tutulması, mühürlenmesi, cenaze masrafları gibi gi-
derler de pasifidir. aktiften belirtilen borçların indirilmesi net terekeyi 
oluşturur. Tereke bu şekilde tebbit edildikten sonra mirasın açıldığı ta-
rihdeki fiyatlara göre değerlendirilmesi yapılarak parasal olarak mikta-
rının tespiti gerekir. (TMK. md. 565) Mirasbırakanın Medeni Kanunun 
564. maddesinde belirlenen saklı paya tecavüz edip etmediği bulunan bu 
rakam üzerinden hesaplanır.

Mutlak olarak tenkise tabi tasarruflarda (ölüme bağlı tasarruflar veya 
TMK’nın 565. maddesinin 1, 2, ve 3. fıkrasında gösterilenler) tenkis uy-
gulanırken TMK’nın 570. maddesindeki sıralamaya dikkat etmek davalı 
mahfuz hisseli mirasçılardan ise aynı kanunun 561. maddesinde yer alan 
mahfuz hisseden fazla olarak alınanla sorumluluk ilkesini gözetmek, dava 
konusu olup olmadığına bakılmayarak önce ölüme bağlı tarasruflarla da-
vacının saklı payını tamamlamak, sonra sağlar arası tasarrufları dikkate 
almak gerekir. Bu işlem sırasında dava edilmeşen kişi veya tasarrufların 
tenkisi gerekeceği sonucu çıkarsa davacının onlardai hakkını dava etme-
mesinin davalıyı etkilemeyeceği ve birden çok kişiye yapılan teberru ten-
kise tabi olursa 563. maddede yer alan, alınanla mütenasip sorumluluk 
kuralı gözetilmelidir.

Davalıya yapılan tasarrufun tenkisine sıra geldiği takdirde tasarrufun 
tümünün değeri ile davalıya yapılan fazla teberru arasında kurulan oranda 
(SABİT TENKİS ORANI) tasarrufa konu malın paylaşılmasının mümkün 
olup olmayacağı (TMK. md. 564) araştırılmalıdır. Bu araştırma sonunda 
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tasarrufa konu mal sabit tenkis oranında bölünebilirse bu kısımların ba-
ğımsız bölüm halinde taraflar adına tesciline karar verilmelidir.

Tasarrufa konu malın sabit tenkis oranında bölünmezliği ortaya çık-
tığı takdirde sözü geçen 564. maddedeki tercih hakkı gündeme gelecek-
tir. Böyle bir durum ortaya çıkmadan diğer bir anlatımla davalının tercih 
hakkı doğmadan, bu hakkın kullanılması söz konusu olamaz. Buna bağlı 
olarak daha önce bir tercihten söz edilmiş olsa bile bu tercih sonuç do-
ğurmaz. O zaman davalıdan tercihi sorulmak ve 11.11.1994 günlü 4/4 
sayılı içtihadı birleştirme kararı uyarınca süratle dava konusu olup sabit 
tenkis oranına göre bölünemeyen malın, tercih hakkının kullanıldığı gün-
deki fiyatlara göre değeri belirlenmeli ve bu değerin sabit tenkis oranıyla 
çarpımından bulunacak NAKTİN ödetilmesine karar verilmelidir.

Somut olayda; mahkemece sadece vasiyetnamede davalıya bırakılan 
taşınmazların tapu kayıtları celbedilmiş, keşif bu taşınmazlar üzerinde 
yapılmış buna göre tenkis hesabı belirlenmiştir. (Muris vasiyetnamede;  
“.... bunların dışında tüm mal varlığımın diğer mirasçıların arasında 
kanuni hisseleri oranında paylaşmalarını istiyorum” şeklinde beyanda 
bulunmuştur.) Vasiyet edilen taşınmazlar dışında diğer taşınmazlarının 
bulunup bulunmadığı hususlarında ilgili tapu sicil müdürlüğüne müzek-
kere yazılmamış deliller tam olarak toplanmamış, tenkise yönelik olarak 
terekenin tamamı belirlenmeden eksik inceleme ve araştırma ile hüküm 
kurulmuştur. Bu şekilde hüküm kurulması bozma nedenidir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın ya-
zılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerin-
de olduğundan kabulü ile hükmün usulü kazanılmış hakları gözetilmesi 
koşuluyla yukarıda yazılı şekilde HUMK’un 428. maddesi gereğince BO-
ZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz eden 
taraflara iadesine, 13.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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VASİYETNAMEDE FİİL EHLİYETİ • TENKİS HÜKÜMLERİ

ÖZET: Tüm deliller toplandıktan sonra vasiyeti 
yapanın fiil ehliyetinin olup olmadığı Adli Tıp Ku-
rumu’ndan alınacak raporla belirlenmelidir.
Saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçılar 
mirasbırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan 
tasarrufların tenkisini dava edebilirler.
Vasiyetnamenin yerine getirilmesi davasında 
tenkis defi olarak ileri sürülebilir.
Y.3. HD E.2013/1579 K.2013/3103, T:27.2.2013

Davacı vekili dilekçesinde, müvekkilinin annesi vasiyetçi G.E.’ın 
21.07.2004 tarihinde noterde düzenlendiği vasiyetnamesi ile 418 ada 8 
parselde kayıtlı taşınmazdaki 1/2 hissesini davalıya bıraktığını, murisin 
09.04.2005 tarihinde vefat ettiğini, vasiyetnamenin şekil şartlarını taşıma-
dığını, ayrıca vasiyetname düzenlendiği sırada murisin akıl ve şuurunun 
yerinde olmadığından tasarruf ehliyetinin bulunmadığını, noterce sadece 
pratisyen hekim raporu alınarak vasiyetnamenin düzenlendiğini, bunun 
yetersiz olduğunu ileri sürerek vasiyetnamenin iptali, olmadığı takdirde 
tenkise karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili; davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece; vasiyetnamenin şekil şartlarnı taşıdığını, tanık beyanları-
na ve vasiyetnamenin dzenlendiği sırada noterce alınan acil hekim rapo-
runa göre vasiyetnamenin düzenlendiği sırada murisin akıl ve şuurunun 
yerinde olduğu, hukuki işlem ehliyetinin bulunduğundan iptal talepleri-
nin yerinde olmadığını, bu nedenle iptal taleplerinin reddine, tenkis talep-
leri yönünden ise, dava konusu vasiyet edilen taşınmazın halen vasiyetçi-
nin adına kayıtlı olduğunu, vasiyetnamenin yerine getirilmesi davasının 
da açılmadığını, tenkis talebinde bulunma şartlarının halen oluşmadığı 
gerekçesiyle de tenkis talebinin de rerddine karar verilmiş, hüküm davacı 
vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İptal yönünden temyiz itirazlarının incelenmesinde ise; 

Mahkemece, vasiyetçinin eşi vasıtasıyla sağlık (tedavi) yardımı alıp 
almadığı, eşinden sağlık karnesinin bulunup bulunmadığı, vasiyetname-
nin düzenlendiği sırada ve öncesinde sağlık kurumlarında (hastanelerde 
vs.) tedavi görüp görmediği, tedavi görmüş ise nerelerde tedavi gördüğü 
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hasta bakım, müşahade tedavi evraklarının nerelerde bulunduğu husu-
sundaki delillerle ilgili davacı tarafa usulünce kesin süre verilerek, tüm 
deliller toplanıp Adli Tıp Kurumundan tasarurf (hukuki işlem) ehliyetine 
ilişkin rapor alınıp, sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, tanık 
beyanlarına ve yetersiz olan acil hekim raporuna göre eksik inceleme ve 
araştırma ile hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiş, iptale yönelik 
hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

Tenkise yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde ise, TMK. 560. 
maddesine; saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçılar mirasbıraka-
nın tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisini dava edebil-
riler. Tenkis davası, iptal davası ile birlikte açılabileceği gibi ayrıca sadece 
tenkis davası olarak da açılabilir. Vasiyetnamenin yerine getirilmesi da-
vasında da tenkis def’i olarak da ileri sürülebilir. İptal davası ile birlikte 
tenkiste talep edilmiş ise, vasiyetnamenin iptali şartları oluşmamış ise 
iptal davası reddedilir, tenkis şartları var ise tenkise karar verilir. Tenkis 
yönünden kurulan hükümde yerinde değildir. Bu nedenle, hükün hem 
iptal hem de tenkis yönünden bozulması gerekmiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksıtın yazı-
lı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde 
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’un 428. maddesi gereğince BO-
ZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene 
iadesine, 27.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

VASİYETNAMEDE FİİL EHLİYETİ • ADLİ TIP RAPORU

ÖZET: Vasiyetçinin vasiyet tarihinde fiil ehliyetine 
sahip olup olmadığının tespiti Adli Tıp Kurumu 
tarafından yapılacaktır.
Adli Tıp uzmanı da olsa bu konuda tek bir dokto-
run verdiği rapor yeterli değildir.
Y.3. HD, E. 2012/21729, K. 2013/4090, T. 12.3.2013

Davacılar vekili dilekçesi ile; müvekkillerinin babası muris F'nin 
22.09.2008 tarihinde vefat ettiğini, 19.06.2000 tarihli el yazılı vasiyet-
namesinin Ankara 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2008/1385 E. sayılı 
dosyasında açılıp okunduğunu; vasiyetnamede taşınır ve taşınmaz, tüm 
malvarlığını eşi M. ve kızı İ. ile oğlu Ç.’a eşit şekilde paylaştırarak vasi-
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yette bulunduğunun anlaşıldığını; sözkonusu vasiyetnamenin gerek şekil 
koşullarını taşımaması ve gerekse vasiyetname düzenlendiği tarihte mu-
risin hukuki ehliyetinin olmaması ve lehine mal vasiyet edilenlerin etkisi 
altında düzenlemiş olması nedenleriyle iptalinin gerektiğini ileri sürerek; 
19.06.2000 tarihli vasiyetnamenin iptaline karar verilmesini talep ve dava 
etmiştir.

Davalılar vekili cevap dilekçesinde; haksız ve kötü niyetle ikame edilen 
davanın reddini istemiştir.

Mahkemece; “dosya muhtevası ve Adli Tıp Uzmanı Dr. bilirkişinin 
raporuna göre, tarafların ortak murisi tarafından düzenlenen el yazılı 
vasiyetnamenin şekil şartlarına haiz olduğu ve vasiyetçinin vasiyetname 
düzenlediği tarihte akli dengesinin yerinde olduğu anlaşılmıştır.” gerekçe-
siyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından 
süresinde temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici se-
beplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine 
göre, sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak, davacılar vekili; vasiyetçinin, vasiyetname düzenlendiği tarihte 
fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı hususunda; Adli Tıp Uzmanı Dr. C.A. 
tarafından düzenlenen rapora itirazda bulunmuştur.

HUMK’un 275. ve devamı maddeleri gereğince, çözümü özel veya tek-
nik bir bilgiyi gerektiren hallerde hakim, bilirkişinin oy ve görüşünün 
alınmasına karar vermelidir. Sonucu açık ve belli durumlar ayrık olmak 
üzere; vasiyetçinin vasiyetname tarihinde fiil ehliyetine sahip olup olma-
dığının saptanması da uzman bilirkişiler ve resmi sağlık kurulu raporu 
aracılığıyla yapılmalıdır. Adli Tıp Uzmanı olmakla birlikte bu konuda ye-
terli uzmanlığı bulunmayan bilirkişiden alınan rapor geçerli değerlidir. 
Mahkemece, davacı tarafın itirazı da gözetilere, bu husustaki tüm deliller 
ve belgeler toplanarak (Hastane kayıtları ve raporlar da eklenerek) bu 
konuda en yetkili sağlık kurulundan, Adli Tıp Kurumu Başkanlığından, 
heyet raporu alınması ve sonucu dairesinde bir hüküm kurulması gere-
kirken; eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın reddine ilişkin hüküm 
kurulmuş olması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksıın yazılı 
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde ol-
duğundan kabulü ile hükmün HUMK’un 428. maddesi gereğince BOZUL-
MASINA Yargıtay duruşmasında vekille temsil edilen davacı taraf için 
duruşma tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 
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hükümlerine göre takdir edilen 990 TL vekalet ücretinin davalıdan alınıp 
davacı tarafa verilmesine ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde 
temyiz edene iadesine, 12.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

EHLİYETSİZ KİŞİNİN YAPTIĞI VASİYET 
• 

ADLİ TIP KURUMU

ÖZET: Vasiyetname yapabilmek için ayırt etme 
gücüne sahip olunması gerekir. Bu konuda Adli 
Tıp Kurumu’ndan rapor alınmalıdır. 
Ehliyetsiz kişinin yaptığı vasiyetname kendiliğin-
den batıl olmaz. Bu konuda Adli Tıp Kurumundan 
rapor alınmalıdır.
Y.3. HD E.2013/1477, K. 2013/4099, T. 12.3.2013

Davada, vasiyetnamenin tenfizine kaar verilmesi talep ve dava edilmiştir.

Davalı, savunmasında, murisin vasiyet tarihinde akıl sağlığının yerinde 
olmadığını beyan etmiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Türk Medeni Kanununun ölüme bağlı tasarruflarda iptal davası açma 
sürelerini belirleyen 559. maddesinin 2. fıkrasında “Hükümsüzlüğün def’i 
yolu ile her zaan ileri sürülebileceği” hususu hüküm altına alınmıştır.

Somut olayda; her ne kadar, davalı mirasçı tarafından vasiyetnamenin 
iptaline ilişkin bir davanın açılmadığı anlaşılıyor ise de; M.K. m. 559/2 
maddesi gereği hükümsüzlüğün her zaman ileri sürülebileceği, davalının 
da davada, murisin vasiyet düzenlemeye ehil olmadığını, bu nedenle de, 
vasiyetin hükümsüz olduğunu ileri sürdüğüne göre, mahkemece bu husu-
sun incelenmesi gerekecektir.

Bilindiği üzere; davranışlarının, eylem ve işlemlerinin sebep ve sonuç-
larını anlayabilme ve değerlendirme ve ayırtedebilme kurdeti (gücü) bu-
lunmayan bir kimsenin kendi iradesi ile hak kurabilme, borç (yükümlü-
lük) altına girebilme ehliyetinden söz edilemez. Nitekim Medeni Kanun’un 
“fiil ehliyetine sahip olan kimse kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç al-
tına girebilir” biçimindeki 9. madde hükmüyle hak elde edebilmesi, borç 
(yükümlülük) altına girebilmesi, fiil ehliyetine bağlanmış; 10. maddesinde 
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de, fiil ehliyetinin başlıca koşulu olarak ayırtım gücü ile ergin (reşit) ol-
mayı kabul ederek “ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan bir ergin 
kişinin fiil ehliyeti vardır” hükmünü getirmiştir. “Ayırtım gücü eylem ve 
işlem ehliyeti olarak da tarif edilerek, 13. maddesinde “yaşının küçük-
lüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara 
benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden 
yoksun olmayan herkes bu kanuna göre ayırt etme gücüne sahiptir” den-
mek suretiyle açıklanmış, ayrıca; ayırtım gücünü ortadan kaldıran önemli 
nedenlerden bazılarına değinilmiştir. Önemlerinden dolayı bu ilkeler söz 
konusu yasa ile öteki yasaların çeşitli ükümlerinde yer almışlardır.

Hemen belirtmek gerekir ki, Medeni Kanunun 15. maddesinde de ifa-
de edildiği üzere ayırtım gücü bulunmayan kimsenin geçerli bir iradesinin 
bulunmama nedeniyle kanunda gösterilen ayrık durumlar saklı kalmak 
üzere yapacağı işlemlere sonuç bağlanamaz.

Yukarıda sözü edilen ilkelerin yasa maddelerinin ışığı altında olaya 
yaklaşıldığında bir kimsenin ehliyetinin tespitinin şahıs ve mamelek hu-
kuku bakımından doğurduğu sonuçlar itibariyle ne kadar büyük önem 
taşıdığı kendiliğinden ortaya çıkar. Bu durumda tarafların gösterecekleri 
tüm delillerin toplanılması tanıklardan bu yönde açıklayıcı, doyurucu, so-
mut bilgiler alınması, varsa ehliyetsiz olduğu iddia edilen kişiye ait dok-
tor raporları, hasta müşade kağıtları film grafilerinin eksizsiz getirilme-
si zorunludur. Bunun yanında her ne kadar HMK'nın 282. maddesinde 
(HUMK. 286. maddelerinde) belirtildiği gibi bilirkişilerin “rey ve müte-
alası” hakimi bağlamaz ise de, temyiz kudretinin yokluğu, akıl zayıflığı 
gibi psikolojik nedenlerin belirlenmesi çok zaman hakimlik mesleğinin 
dışında özel ve teknik bilgi gerektirmektedir.

Hele ayırt etme gücünün nisbi bir kavram olması, kişiye eylem ve iş-
leme göre değişmesi bu yönde en yetkili sağlık kurulundan özellikle Adli 
Tıp Kurumu'ndan rapor alınması da gerekli kılmaktadır. Esasen Medeni 
Kanunun 409/2 maddesi akıl hastalığı ve akıl zayıflığının bilirkişi raporu 
ile belirleneceğini öngörmüştür.

Vasiyetname yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip olmak gerekir.

ehliyetsiz kişilerin yaptığı vasiyetnameler kendiliğinden batıl olmaz.

Vasiyetname tarihinde murisin 78 yaşında olduğu anlaşılmaktadır. 
Murisin vasiyetname düzenlendiği tarihte akıl ve ruh sağlığının yerinde 
olmadığı ileri sürüldüğüne göre, vasiyetname tarihinde murisin tasarruf 
ehliyetinin bulunup bulunmadığı konusunda Adli Tıp Kurumundan rapor 
alınıp sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile da-
vanın kabulüne karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. 
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Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksıtın yazılı 
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerined ol-
duğundan kabulü ile hükmün HUMK’un 428. maddesi gereğince BOZUL-
MASINA, 12.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

VASİYETTEN DÖNME • MUVAZAALI İŞLEMLER

ÖZET: Vasiyetten dönmenin gerçekleşmesi için 
sağlararası kazandırmanın geçerli bir satışa da-
yanması gerekir.
Bu nedenle lehine muayyen mal vasiyeti yapıl-
mış olan kişinin, murisin sağlığında yaptığı satı-
şın muvazaa sebebiyle iptalini istemekte hukuki 
yararı vardır.
Y.3. HD E.2013/7594, K.2013/8560, T.28.05.2013

Davacılar vekili dava dilekçesinde, davacıların babası R.K.’dan eşi 
M.K.’a kalan hissesini, muris M.K.’ın 16.06.1986 tarihinde düzenledi-
ği vasiyetname ile üvey çocukları olan davacılar ile davalının eşi F.’a (6 
kişiye)) 1/6’şar vasiyet etmesine rağmen dava dışı F.’a sonradan verdiği 
vekaletname ile taşınmazın (davadışı) F.’un eşi davalı G.’e 11.01.2008 ta-
rihinde 13.200 TL’ye devredildiğini, o tarihte M.K.’ın 90 yaşında olduğu-
nu, davacılardan mal kaçırmak için davalının baskısı ile satış gibi göste-
rilidğini belirterek, dava konusu 123 parselde bulunan taşınmazın tapu 
kaydının iptali ile davacıların hisseleri nisbetinde tescilini talep etmiştir.

Davalı vekili cevabında, M.K.’ın hasta olduğunu, uzun yıllar davalının 
baktığını, satışın gerçek değerinden değil, beyan olunan değerden yapıldı-
ğını, bu hususun muvazaanın varlığını kanıtlamayacağını beyan etmiştir.

Mahkemece; dava konusu taşınmazın satış tarihindeki değerinin tapu-
da gösterilen değerden çok fazla olması nedeniyle muvazaalı işlem oldu-
ğundan bahisle davanın kabulü ile tapu kaydının iptaline, 16.06.1986 ta-
rihli vasiyetname gereğince davacıların 1/6’şar hisseleri oranında tesciline 
karar verilmiş, hükmü davalı vekili temyiz etmiştir.

Dosya kapsamından davacıların babası RK’ın resmi nikahlı ilk eşi 
M.K.’ın çocuğu olmadığı için davacıların annesi ile gayri resmi evlendiği ve 
ondan davacılar ve davalının eşi F. olmak üzere 6 çocuğu olduğu, M.K.’ın 
eşi R.’tan kendisine kalan dava konusu taşınmazı 16.06.1986 tarihinde 
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noterden düzenlediği resmi vasiyetname ile üvey evlatları olan davacılar 
ile davalının eşine 1/6’şar hisseli vasiyet ettiği anlaşılmaktadır.

Diyarbakır 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/1728 E., 2011/681 K. 
sayılı ilamı ile “vasiyetnamenin açılıp okunmasına” karar verildiği, dosya 
kapsamından vasiyet alacaklısı F.K.’a tebliğat yapılmadığı kararın kesin-
leşmetiği saptanmıştır.

Davada, muvazaalı olarak davalıya devredilen tapu kaydının iptali ile 
düzenleme şeklinde noterde düzenlenen vasiyetname gereğince davacılar 
adına tescili talep edilmektedir.

Kendisine muayyen mal vasiyet edilen kişiler vasiyet edenin külli halefi 
olmayıp, cüz-i halefidir. Miras açıldığı zaman vasiyet edilen mal kendili-
ğinden vasiyet alacaklılarına geçmez. TMK’nın 660. maddesi gereğince va-
siyfeti ifa ile yükümlü olan mirasçılara karşı vasiyetin yerine getirilmesine 
yönelik dava hakkı vardır.

Vasiyetnamenin tenfizi ve buna bağlı olarak tapu iptal-tescil davasının 
görülebilmesi için, vasiyetnamenin açılıp okunduğu, itiraza uğramadığı 
veya itiraz edilmişse ‘vasiyetnamenin iptali veya tenkisi yönünden) itiraz-
ların reddedilerek kesinleşmesi gerekir.

TMK’nın 517. maddesine göre, miras bırakan bir kimseye onu mirasçı 
atamaksızın belirli bir mal bırakma yoluyla kazandırmada bulunabilir. 
Vasiyet alacaklısı kişisel (şahsi) talep hakkına sahiptir. TMK’nın 600/1. 
maddesi gereğince, vasiyet alacaklısı, vasiyeti yerine getirme görevlisi var-
sa ona; (yoksa yasal veya atanmış mirasçılarına karşı yöneltilmesi gerekir.

Diğer yandan; vasiyetname ölüme bağlı bir tasarruf olup, ölüm halinde 
hukuki sonuç doğurur.

TMK’nın 542. madesinde; mirasbırakan, vasiyetname için kanunda 
öngörülen şekillerden birine uymak suretiyle, yeni bir vasiyetname ya-
parak önceki vasiyetnameden her zaman dönebilir. 543. maddesinde 
ise, mirasbırakan yok etmek suretiyle de vasiyetnameden ödnebilir. Aynı 
kanunun 544/1. maddesinde, mirasbırakan yok etmek suretiyle de vasi-
yetnameden dönebilir. Aynı kanunun 544/1. maddesinde, mirasbırakan, 
önceki vasiyetnamesini ortadan kaldırmaksızın yeni bir vasiyetname ya-
parsa kuşkuya yer bırakmayacak surette önceki vasiyetnameyi tamam-
lamadıkça sonraki vasiyetname onun yerini alır. 2. fıkrada, “belirli mal 
bırakma vasiyetinde vasiyetnamede aksi belirtilmedikçe mirasbırakanın 
sonradan o mal üzerinde bu vasiyetle bağdaşmayan başka bir tasarrufta 
bulunmasıyla ortadan kalkar” hükümleri yer almaktadır.
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Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 06.11.2002 gün, 2002/2-874 E.-893 
K. sayılı ve 19.09.2011 tarih, 2012/3-235 E. -600 K. sayılı imallarında da 
bahsedildiği gibi vasiyetten dönmenin gerçekleşmesi için sağlararası ka-
zandırmanın geçerli bir satışa dayanması gerektiği belirtilmiştir.

Somut olayda, muris M.K. 16.06.1986 tarihli vasiyetname ile 123 par-
seldeki payını davacılar ile davalının eşi F.’a 1/6’şar olarak muayyen mal 
vasiyeti ile temliki tasarrufta bulunmuş, daha sonra aynı taşınmazı dava 
dışı F.’a verdiği vekaletname ile davalı G.’e 11.01.2008 tarihinde satış 
yoluyla temlik etmiştir.

Mirasbırakan, vasiyette bulunduktan sonra, vasiyeti ile bağdaşmaya-
cak nitelikte olmak üzere ve ölüme bağlı olmayan bir tasarrufla, vasiyete 
konu şey üzerinde bir tasarrufta bulunursa, bu davranış ilk vasiyetten 
rücu anlamını taşır.

TMK’nın 544. maddesi gereği, sağlararası kazandırma ile vasiyet konu-
su malın, vasiyetnamede yazılı kişilere değil. başkasına satılması vasiyet-
ten dönme olarak değerlendirilmektedir.

Vasiyetten dönmenin gerçekleşmesi için sağlararası kazandırmanın ge-
çerli bir satışa dayanması gerekir.

Davacılar, dava konusu taşınmazın muvazaalı işlem ile davalıya devre-
dildiğini iddia etmiştir. 

TBK’nın 19. maddesi (BK’nın 18. maddesi) gereğince muvazaa, taraf-
ların 3. kişileri aldatmak amacıyla ve fakat gerçek iradelerine uymayan, 
aralarında hüküm ve sonuç meydana getirmeyen bir görünüş yaratmak 
hususunda anlaşmalarıdır. Muris muvazaası ise, mirasçısını miras hak-
kından yoksun bırakmayı hedefleyen birasbıkaranın gerçek amacını gizle-
yerek, gerçekte bağışlamak istediği taşınmazını tapuda yaptığı sözleşmede 
iradesini satış doğrultusunda açıklamak suretiyle devrini gerçekleştirme-
sidir.

Muvazaa ispat edildiği takdirde sonradan yapılan sözleşme mutlak 
butları ile batıl olacağından hiçbir hüküm ve sonuç doğurmayacaktır.

Bu durumda, lehine muayyen mal vasiyetinde bulunulan davacıların 
vasiyetnameden kaynaklanan kişise hakka dayanarak vasiyetçinin sonra-
dan yaptığı satışın muvazaa nedeniyle iptalini istemekte hukuki yararları 
vardır (Yargıtay 2. H.D. 21.11.2011 958-1035).

Dosya kapsamından, davalının taşınmazı tapuda satın aldığı tarihde 
öğrenci olduğu, geliri bulunmadığı gibi eşinin de çalışmadığı tanık beyan-
ları ile sabit olduğuna göre, mahkemece; muris muvazaası nedeniyle tapu 
dayrının iptali ile “vasiyetçi” M.K. aına tesciline karar verilmesi gerekir.
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Bundan sora, lehine muayyen mal vasiyetinde bulunan kişilerin (dava-
cıların), vasiyetnameden doğan kişisel haklarını usulüne göre “16.06.1986 
tarihli vasiyetnamenin okunması” dosyası ile vasiyetnamenin okunup, iti-
raza uğramadığı veya itiraz edilmişse (vasiyetnamenin iptali veya tenki-
si yönünden) itirazları reddedilerek kesinleştikten sonra TMK’nın 600. 
maddesi gereğince vasiyetçinin “yasal mirasçıları”na karşı taraf teşkili 
sağlanarak ileri sürme hakkına kavuşmuş olacaklardır.

Bu durumda, mahkemece; muris muvazaasına dayalı olarak tapu kay-
dının iptali ile vasiyetçi adına tesciline karar verilmesi gerekirken, yazılı 
şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazı-
lı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde 
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’un 428. maddesi gereğince BO-
ZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene 
iadesine, 28.05.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

ÇELİŞKİLİ RAPORLAR • ADLİ TIP GENEL KURULU

ÖZET: Adli Tıp İhtisas kurullarıyla Adli Tıp Kuru-
mu dışındaki sağlık kuruluşlarının verdikleri ra-
porlar arasındaki çelişki Adli Tıp Genel Kurulu 
tarafından giderilecektir.
Y.3. HD, E.2013/5274, K.2013/9134, T. 4.6.2013

Davacı vekili dava dilekçesinde murisi A.C.’nin kardeşi olduğunu, 
muris A.C.’nin 17.09.1982 tarihli vasiyetname ile Altınoluk ilçesi 627 ve 
628 parseller ile bankadaki ziynet eşyalarını davalı A.’ye, geri kalan ta-
şınmazlarını diğer davalı Altınoluk Belediye Başkanlığı’na vasiyet ettiğini, 
murisin vasiyet tarihi 17.09.1982 tarihinde tasarruf ehliyetine sahip ol-
madığını, vesayet altında olduğunu belirterek, 17.09.1982 tarihli vasiyet-
namenin iptalini talep etmiştir.

Davalı A. vekili cevabında, murisin yanında çalıştığını, bu nedenle lehi-
ne vasiyet düzenlendiğini, diğer davalı belediye vekili cevabında, murisin 
akli melekelerinin yerinde olduğunu beyan etmiştir.

Mahkemece; muris A.C.’nin vasiyetname tarihinde akli melekelerinin 
yerinde olduğu, hukuki ehliyete haiz olduğundan bahisle, davanın reddi-
ne karar verilmiş, hükmü davacı vekili temyiz etmiştir.
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Dava konusu 17.09.1982 tarihli vasiyetnamenin noterde (resmi) dü-
zenlendiği, vasiyetnameye göre 628 ve 629 nolu taşınmazları ve bankada-
ki beşi bir yerdeki davalı A.D.’e, geri kalan 17 adet taşınmazını ve banka-
daki ziynet eşyalarını davalı Altınoluk Belediye Başkanlığına vasiyet ettiği, 
16.09.1982 tarihinde alınan Devlet Hastanesi Kurul raporu ile murisin 
ruhsal ve bedensel açıdan sağlam olduğu, davacının murisin kardeşi 
olup, tek yasal mirasçısı olduğu ve vasiyetnamenin açılıp okunduğu ve bu 
davanın yasal sürede açıldığı anlaşılmaktadır.

Davada, 17.09.1982 tarihli vasiyetnamenin iptali talep edilmektedir.

Murisin vasiyetname tarihinde hukuki işlem ehliyetine haiz olup olma-
dığı konusunda Adli Tıp Kurumundan alınan 15.08.2012 tarihli raporun-
da; “16.09.1982 tarihli Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu raporunda, Bakır-
köy Ruh sağlığı ve Hastalıkları Hattanesinin 05.08.1986 tarihli raporunda 
ve Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı tarafından alınan 01.10.1987 tarihli 
raporlarda akıl hastalığı veya akıl zayıflığına rastlanmadığının belirtildiği 
Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinin 16.08.2.1988 tarihli ve 
Gözlem İhtisas dairesinin 15.02.2002 tarihli raporlarında tespit edilen 
akıl hastalığının akit tarihine teşmil ettirilemeyeceği, murisin akit tarihin-
de telkinlere mukavim olabileceği, A.C.’nin 17.09.1982 tarihinde hukuki 
ehliyete haiz olduğunun kabulü gerektiği” açıklanmıştır.

Ancak, buna rağmen muris A.C. hakkında başka davalar nedeniy-
le daha önce alınan Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin 
16.08.1988 tarihli ve 17.04.2002 tarihli Adli Tıp Kurumu raporlarında, 
A.C.’nin 1983-1984 ve 1985 yıllarında hukuki işlem ehliyeti olmadığı be-
lirtilmiş, yine Adli Tıp Kurumunun 29.05.1989 ve 15.01.2002 tarihli ra-
pornarında da murisin “1978’den beri akıl hastalığına haiz olduğu, huku-
ki işlem ehliyetine sahip olmadığına” ilişkin açıklama yapılmıştır.

Bu durumda Adli Tıp Kurumu raporları arasında çelişki olduğu anla-
şılmaktadır.

20.04.1982 tarihinde yürürlüğe giren 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu 
Kanununun 15/f. maddesinde; “Adli Tıp Genel Kurulu Adli Tıp İhtisas 
Kurulları ile Adli Tıp Kurumu dışındaki sağlık kuruluşlarının verdikleri 
rapor ve görüşleri arasında da ortaya çıkan çelişkileri, konu ile ilgili uz-
man üyelerin katılımıyla inceler ve kesin karara bağlar” hükmü gereğince 
çelişkinin giderilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru 
görülmemiştir.

Ayrıca, 15.01.2002 tarihli Adli Tıp Kurumu raporunda murisin 
1978’den beri hukuki ehliyete haiz olmadığına ilişkin görüş bildiren Göz-
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lem İhtisas Dairesi üyelerinden Adli Tıp Uzmanı Dr. F.C.’ın, 15.08.2012 
tarihli Adli Tıp Kurumunun 4. Adli Tıpİhtisas Kurulu Başkan vekili ola-
rak verdiği raporda murisin 17.09.1982 tarihinde hukuki ehliyete haiz 
olduğuna ilişkin çelişkili beyanda bulunduğu anlaşıldığına göre, somut ve 
hukuki dayanakları belirtilmeden düzenlenen bu raporun esas alınması 
suretiyle mahkemece yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiş-
tir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı 
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde ol-
duğundan kabulü ile hükmün HUMK’un 428. maddesi gereğince BOZUL-
MASINA, Yargıtay duruşmasında vekille temsil edilen davacı taraf için 
duruşma tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret tarifesi 
hükümlerine göre takdir edilen 990 TL vekalet ücretinin davalıdan alınıp 
davacı tarafa verilmesine ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde 
temyiz edene iadesine, 04.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

VASİYETİN TENFİZİ • TENKİSTE SEÇİMLİK HAK 
• 

DEĞER TESPİTİ

ÖZET: Tenkis davasında davalının seçimlik hak-
kını kullandığı tarihteki değerler dikkate alınma-
lıdır.
Vasiyetnamenin tenfizi için; vasiyetnamenin açı-
lıp okunmasından sonra itiraz edilmemiş olması 
ya da itiraz varsa buna ilişkin davanın kesinleş-
mesi gerekir.
Bu nedenle tek bir davayla; hem vasiyet iptali ve 
tenkis hem de tenfiz davasının birlikte görülmesi 
mümkün değildir.
Y.3. HD, E.2013/1595, K.2013/5942, T.09.04.2013

Davacılar veikili dava dilekçelerinde, davacılar ile davalının kardeş ol-
dukarını, anneleri F.F.Önde’nin 23.08.2006 tarihli vasiyetname ile mal-
varlığını davalı oğıluna vasiyet ettiğini, murisin vasiyetname tarihinde ta-
sarruf ehliyeti olmadığını belirterek, terekenin tespitini, vasiyetnamenin 
iptalini, bu olmadığında vasiyetnamenin tenkisini talep etmiştir.
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Davalı vekili cevabında, murisin akıl sağlığının yerinde olduğunu be-
lirterek, karşı dava dilekçesinde vasiyetnamenin tenfizini talep etmiştir.

Mahkemece asıl davanın kısmen kabuli ile vasiyetnamenin iptaline iliş-
kin talebin reddine tenkis talebinin kabulü ile davacıların 1/6 saklı payları 
4.356’şar TL’nin davalıdan tahsili ile davacılara ödenmesine, karşı dava-
nın kabulü ile vasiyetnamenin tenfizine karar verilmiş, hükmü davacı ve 
davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava konusu 23.08.2006 tarihli vasiyetname ile muris F.F.Önde’nin 
taşınır ve taşınmaz bütün mallarını davalı oğluna vasiyet ettiği, aynı ta-
rihli doktor raporu ile hukuki işlem ehliyetine haiz olduğu açıklanmış, 
vasiyetnamenin Sulh Hukuk Mahkemesinin 19.06.2007 tarihli kararı ile 
konumasına karar verildiği, asıl davanın 05.06.2007, birleşen davanın ise 
04.01.2008 tarihinde (süresinde) açıldığı anlaşılmaktadır.

Adli Tıp Kurumu raporlarına göre, murisin 23.08.2006 akit tarihinde 
fiil ehliyeti olduğu açıklanmıştır. Asıl davalar yönünden; muris F.F.Ö.nin 
vasiyetnamenin düzenlendiği 23.08.2006 tarihinde fiil ehliyetine sahip 
olması nedeniyle vasiyetnamenin iptali talebinin reddine ilişkin kurulan 
hükümde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Ancak, vasiyetnamenin tenkisi yönünden; TMK’nın 506/1 maddesi ge-
reğince davacıların yasal miras payının yarısı oranında, başka bir deyişle 
1/6 oranında saklı payları bulunduğundan TMK’nın 560. maddesine göre 
saklı pay sahibi mirasçıların saklı paylarını ihlal eden tasarrufların tenki-
sini talep etme hakları bulunmaktadır.

Tasarruf edibelibilir kısmın hesabı TMK’nın 507. maddesinde açıkla-
nan yöntemle hesaplanan parasal miktarda saklı pay sahibi mirasçıların 
saklı paylarına düşen miktar belirlendikten sonra sabit tenkis oranı bulu-
nup, tenkise konu olan mala sabit tenkis oranı uygulanmalıdır.

Sabit tenkis oranının uygulanması sırasında TMK’nın 564. maddesine 
göre “Değerinde azalma meydana gelmeksizin bölünmesine olanak bu-
lunmayan belirli bir mal vasiyeti tenkise tabi olursa, vasiyet alacaklısı, 
dilerse tenkisi gereken kısmın değerini ödeyerek malın verilmesini, di-
lerse tasarruf edilebilir kısmın değerini karşılayan parayı isteyebileceği”, 
2. fıkrada ise “tasarruf oranı içinde kalan kısmının karar günündeki de-
ğerinin para olarak ödetilmesine karar verileceği” açıklanmıştır. Başka 
bir deyişle teberru edilen malların değerleri seçimlik hakkın kullanıldığı 
güne göre saptanıp o miktara sabit tenkis oranının uygulanması suretiyle 
tenkis edilecek miktar bulunacaktır.
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Buna göre davalının seçimlik hakkını kullandığı tarihdeki değerlerin 
dikkate alınması gerekirken, 05.06.2007 dava tarihindeki değerlerin esas 
alınarak, bu miktara sabit tenkis oranının uygulanması suretiyle karar 
verilmesi doğru görülmemiştir.

Karşı dava yönünden; TMK’nın 600/1. maddesinde “Vasiyet alacaklı-
sı, vasiyeti yerine getirme görevlisi varsa ona, yoksa yasal veya atanmış 
mirasçılarına karşı kişisel bir istem hakkına sahip olur”, fıkrasında ise, 
“vasiyet edilen malın teslimini veya hakkın devrini, vasiyet konusu bir 
davranış ise, bunun yerine getirilmesinden doğan zararın giderilmesini 
dava edebilir.”

Vasiyetnamenin tenfisi ‘yerine getirilmesi) davanın görülebilmesi için, 
vasiyetnamenin açılıp okunmasından sonra itiraza uğramaması veya iti-
raz edilmiş ise buna ilişkin vasiyetnamenin iptali veya tenkisine yönelik 
davaların kesinleşmesi gerekir. Bu nedenle aynı dava dosyası içinde hem 
vasiyetnamenin iptali veya tenkisi ile birlikte vasiyetnamenin tenfizi dava-
sının birlikte görülmesi mümkün değildir.

Mahkemece; tenfiz talebine yönelik karşı davanın tefrik edilerek ayrı 
bir esasa kaydedilmesi gerekirken, yazılı şekilde tenfiz yönünden de da-
vanın esası hakkında karar verilmesi doğru değildir.

Ayrıca, kabule göre; davada reddedilen kısım ve karşı dava ile ilgili 
vekayet ücretine hükmedilmemesi de bozmayı gerektirmiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazı-
lı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde 
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’un 428. maddesi gereğince BO-
ZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene 
iadesine, 09.04.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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VASİYETNAMENİN GEÇERLİLİĞİ 
• 

EL YAZISIYLA VASİYETNAME

ÖZET: Vasiyetname yasanın öngördüğü şekil 
şartlarına aykırı düzenlense bile iptal edilmedik-
çe geçerlidir.
El yazısıyla yapılan vasiyetnamenin geçerli ola-
bilmesi için başından sonuna kadar murisin 
el yazısıyla yazılmış olması ve düzenleme yeri, 
sene, ay ve günün bizzat muris tarafından yazılıp 
imzalanmış olması gerekir.
Y.3. HD, E.2013/5840, K.2013/9857, T.11.6.2013

Davacı vekili dilekçesi ile; müvekkilinin annesi muris İ.S.S.’ın 
15.08.1999 tarihinde vefat ettiğini ve İzmir 11. Noterliğinin 20.03.1997 
tarih 10752 yevmiye numarasında kayıtlı vasiyetnamesinin, İzmir 4. Sulh 
Hukuk Mahkemesince 12.02.2012 tarihinde açılarak okunduğunu; vasi-
yetin açılmasından sonra o tarihde sağ olan diğer mirasçıların, (müvekki-
linin babası O.S. ve müvekkilinin yeğeni ise iş bu davanın davalısı G.S.’ın) 
bu vasiyetin iptali için dava açmadıklarını; müvekkilinin babası O.’ın da 
11.06.2006 tarihinde vefat ettiğini ve İzmir 11. Noterliğinin 20.03.1997 
tarih ve 10751 yevmiye numarasında kayıtlı vasiyetnamesinin, yine İzmir 
4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 01.05.2007 tarihli kararı ile açılıp okun-
duğunu; bu vasiyete karşı da davalı G.’nin vasiyetnamenin iptali davası 
açmadığını; böylece, vasiyetnamelerin geçerlilik kazandığını; ancak da-
valının vasiyetin yerine getirilmesine karşı çıktığını; zira, dava konusu 
vasiyetnamelerde müvekkili lehine vasiyet edilen, İzmir ili Konak ilçesi 
- Salhane Mahallesi ....ada ... parsel ... nolu bağımsız bölümü, murislerin 
sağlığında müvekkili adına tescil edildiğinden, G.S.’ın açtığı muris ma-
vazaasına dayalı dava sonucunda tapunun 1/2 hissesinin davalı G. adına 
tesciline karar verildiğini; bu nedenle, vasiyetnamenin tenfizi ile müvek-
kiline vasiyet edilen 6 nolu bağımsız bölümün G. adına olan 1/2 paşının 
tapusunun iptali ile müvekkili adına tesciline karar verilmesini talep ve 
dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde; davaya mesnet vasiyetnamenin her 
ikisinin de aynı kişinin eli mahsulü olduğunu; şekle uygun olmadığından, 
TBK’nın 19-20 maddeleri hükümlerine göre yok sayılması gerektiğini; ay-
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rıca, murisler, her iki gayrimenkulü de vasiyetnameden sonra elden çı-
karmak suretiyle tasarrufta bulunduklarından, vasiyetnamenin TMK 544 
madde hükmüne göre hükümsüz hale geldiğini savunup, hukuki yarar-
dan yoksun, haksız açılan davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece; “davacı tarafın vasiyetname olduğunu bildirdiği belgeler 
“vasiyetnamedir” başlığını taşımakla birlikte içerikleri dikkate alındığın-
da vasiyetname niteliğinde olmadıkları, bu nedenle söz konusu belgelere 
dayanılarak vasiyetnamenin tenfizi ile tapu iptali ve tescili davası açılama-
yacağı anlaşılmıştır” gerekçesiyle davanın redine karar verilmiş, hümük 
davacı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiştir.

Davada; vasiyet lehtarı, murisleri tarafından el yazılı düzenlenen (İzmir 
11. Noterliğinin 20.03.1997 tarih ve 10751 yevmiye numarasında kayıtlı) 
vasiyetnamelerin bir itiraza uğramadığından geçerliliğini koruduğunu ve 
tenfizi gerektiğini ileri sürerek; kendisine vasiyet edilen 6 nolu bağımsız 
bölümün, şu an davalı G. adına kayıtlı 1/2 payının tapusunun iptali ile 
adına tescilini istemektedir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık; davacı tarafın dayandığı belgelerin va-
siyetname olarak kasul edilip edilmeyeceği noktasındadır.

Mahkemenin gerekçesi, davacı tarafın vasiyetname olduğunu bildirdi-
ği belgeler “vasiyetnamedir” başlığını taşısa bile içerdikleri dikkate alın-
dığında vasiyetname niteliğinde olmadıkları, bu nedenle de, söz konusu 
belgelere dayalı vasiyetnamenin tenfizi davası açılamayacağı yönündedir.

El yazısı ile vasiyetnanenin geçerli olabilmesi için, başından sonuna 
kadar vasiyet edenin el yazası ile yazılmış olması ve düzenleme yeri ile 
sene ay ve gününün bizzat vasiyetçi tarafından yazılıp imzalanmış olması 
gerekir. (MK. 485) (TMK 538. maddesi) Dava konusu vasiyetnameler az 
önce belirtilen bütün unsurları taşımaktadır. Sözlü vasiyette olduğu gibi 
yazılı vasiyetnamenin belli bir süre içinde bir merciye ibraz edilmesi zo-
runluluğu yoktur. Ne zaman ortaya çıkarsa çıksın geçerliliğini korur.

Öte yandan; vasiyetname, kanunun gösterdiği şekil şartlarına aykırı 
düzenlense bile, iptal edilmedikçe hüküm ifade eder. Dava konusu va-
siyetnameler, Sulh Hukuk Mahkemesince açılıp okunmuş süresi içinde 
bir itiraza uğramamış ve süresi içinde iptal davası da açılmamıştır. Va-
siyetname, iptal edilinceye kadar geçerli belgelerdendir. Miras bırakanın 
düzenlediği vasiyetname, dava açılıp iptal edilmedikçe, hakim, tenfiz da-
vasında kendiliğinden vasiyeti geçersiz sayamaz. O halde, dava konusu 
vasiyetnameler, ölenin son arzularını yansıtacak niteliktedir.
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Bu durumda, mahkemece; davacının talebi gibi, vasiyetnameye konu 
6 nolu bağımsız bölümün davalı adına kayıtlı 1/2 payının iptali ile davacı 
adına tesciline karar verilmesi gerekir.

Yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde, davanın reddine ilişkin hü-
küm kurulmuş olması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazı-
lı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde 
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’un 428. maddesi gereğince BO-
ZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene 
iadesine, 11.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

EL YAZISIYLA VASİYET • ŞEKİL ŞARTI 
• 

VASİYETİN TENFİZİ DAVASI

ÖZET: El yazısıyla düzenlenen vasiyetnamede ta-
rih, yıl, ay ve gün olarak yazılmalıdır.
Bu husus vasiyetnamenin geçerlilik şartı olup, 
resen dikkate alınmalıdır.
Vasiyetin tenfizi davası nisbi harca tabidir.
Y.3. HD., E.2013/8649, K.2013/11407, T.02.07.2013

Davacı vekili dilekçesi ile; müvekkili davacı ile davalıların, muris 
M.N.K.’nın mirasçıları olup, murisin 19.09.2008 tarihinde vefat ettiği-
ni; sağlığında el yazısı ile vasiyetname hazırlayarak, notere tevdi ettiği-
ni ve ölümü ile vasiyetnamenin Ankara 13. Sulh Hukuk Mahkemesinin 
2008/1226 Esas sayılı dava dosyasında açılıp okunduğunu; mirasçılar-
dan 4/240 pay sahibi G.K. ile 4/240 pay sahibi E.K.’nın vasiyetnamenin 
iptali davası açtığını, bu paylar yönünden vasiyetnamenin iptal edildiğini; 
ancak, diğer mirasçılar TMK’nın 559. maddesi gereğince bir yıl içinde 
dava açmadıklarından, bu mirasçılar yönünden vasiyetnamenin kesinle-
şitği belirterek; vasiyetnamenin tenfizi ile vasiyetnameye konu taşınmazla-
rın muristen intikal eden davalılar hisselerinin iptaline ve davacı müvek-
kili adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Bir kısım davalılar; dava açmamış olsalarda, diğer misarçıların açtığı 
dava nedeniyle vasiyetnamenin iptal edildiğini, kendileri açısından da bu 
kararın bağlayıcı olduğunu savunup; davanın reddini istemişlerdir.
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Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2012/522 Esas sayılı dava 
dosyası da iş bu dosya ile birleştirilmiştir.

Mahkemece; “Her ne kadar davacı diğer mirasçılar yönünden süresin-
de iptal davası açılmadığından vasiyetnamenin kesinleştiğini ve hüküm 
ifade edeceğini ileri sürmüş, ise de; TMK’nın 538. maddesine göre el ya-
zısı ile düzenlenen vasiyetnamede tarihin yıl, ay ve gün olarak yazılması 
zorunlu kılınmıştır. Bu durumda tarihin yıl ve ay ve gün olarak bulun-
ması vasiyetnamenin geçerlilik şartıdır. Bu ise, resen nazara alınacak bir 
hususdur. Bu itibarla geçersiz olan vasiyetnamenin davacı mirasçı için 
tenfize hak verecek şekilde hüküm doğurmayacağı knaatine varılmış, da-
vanın reddine karar vermek gerekmiştir.” gerekçesiyle, asıl ve birleşen 
davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından süresinde 
temyiz edilmiştir.

Davada, el yazılı vasiyetnamenin yerine getirilmesi (tenfizi) istenilmiş-
tir. (TMK’nın 599-600)

TMK’.nun 600. maddesi, kendisine belli bir şey vasiyet edilen kimse-
nin, vasiyeti yerine getirmeyen mirasçılar aleyhine vasiyet edilen şeylerin 
teslimi için dava açılabileceğini hükme bağlamıştır.

Vasiyetnamenin tenfizi davaları (tapu kaydının iptali ile davacı adına 
tescilini de kapsadığından) nisbi harca tabidir. Dosya kapsamından; elde-
ki dava açılırken, davacı tarafça sadece ödenmesi gereken maktu başvuru 
harcı ile karar ve ilam harcının yatırıldığı görülmüştür.

492 Sayılı Harçlar Kanununun “Harcı Ödenmeyen İşlemler” başlığını 
taşıyan 32. maddesinde; “Yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenme-
dikçe müteakip işlemler yapılmaz. Ancak, ilgilisi tarafından ödenmeyen 
harçları diğer taraf öderse işleme devam olmakla beraber bu para mu-
hakeme neticesinde ayrıca bir isteğe hacet kalmaksızın hükümde nazara 
alınır.” hükmü getirilmiştir.

Yukarıda belirtilen madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, karar ve 
ilam harcının peşin olarak yatırılması gereken miktar ile maktu başvuru 
harcı ödenmedikçe, davaya devam edilmesi olanağı bulunmamaktadır.

O halde, mahkemece yapılacak iş; Harçlar Kanununun 16. maddesine 
göre, öncelikle davacıdan dava konusunun değerini açıklatmak, bu konu-
da taraflar arasında ihtilaf çıkarsa taşınmazların kıymetini keşif yapılarak 
belirlemek, nisbi peşin harcı ikmal etmek ve delilleri bu çerçevede değer-
lendirip tartışarak, sonucu dairesinde hüküm kurmak olmalıdır. Bu yön 
gözetilmeden, yazılı şekilde, davanın ve birleşen davanın reddine ilişkin 
hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.
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Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazı-
lı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde 
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’un 428. maddesi gereğince BO-
ZULMASINA ve şimdilik diğer yönlerin incelenmesine mahal olmadı-
ğına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 
02.07.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

VASİYETNAMENİN İPTALİ • BEKLETİCİ MESELE

ÖZET: Vasiyetnamenin iptali davasında, vasiyet-
namenin iptali davasının bekletici mesele yapıl-
ması ve sonucunun beklenmesi gerekir.
Y.3. HD, E.2015/15035, K. 2015/18269, T. 18.11.2015

Davada, muris N. tarafından noterde düzenlenen 31.10.1995 tarih ve 
23245 sayılı vasiyetname ile 29.07.1997 tarih ve 15162 sayılı vasiyetna-
menin iptali talep edilmiştir. Mahkemece; davanın reddine karar veril-
miş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

TMK’nın 595. maddesi gereğince; mirasbırakanın ölümünden sonra 
ele geçen vasiyetnamenin geçerli olup olmadığına bakıklamsızın hemen 
sulh hakimine teslimi zorunlu olup, vasiyetname teslimden başlayarak 
bir ay içinde açılır ve ilgililere okunur. Vasiyetname usulünce açılıp, okun-
ma kararının kesinleşmesinden sonra vasiyetnamenin iptali için 1 yıllık 
hak düşürücü süre işlemeye başlar. Vasiyetnamenin iptali davasında ön-
celikle dava konusu vasiyetnamenin açılıp açılmadığı araştırılarak vasi-
yetnamenin açılmasına ilişkin kararın kesinleşme tarihli şerhini içerir 
onaylı sureti getirtilerek, dosya içine konulması gerekir.

Somut olayda; N. tarafından noterde düzenlenen 31.10.1995 tarih ve 
23245 sayılı vasiyentane ile 29.07.1997 tarih ve 15162 sayılı vasiyetna-
meye ilişkin, Bolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2012/958E sayılı, va-
siyetnamenin açılması dosyasının dava tarihinde derdest olduğu anlaşıl-
maktadır.

O halde mahkemece; vasiyetnamenin açılması dosyasının kesinleşme-
si besletici mesele yapılarak, vasiyetnamenin açılmasına ilişkin kararın 
kesinleşme tarihli şerhini içerir onaylı sureti ilgili mahkemeden getirtil-
dikten sonra hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, bu 
hususa dikkat edilmeden hüküm kurulması doğru görülmemiş bozmayı 
gerektirmiştir.
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SONUÇ: Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazı-
lı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde 
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’un 428. maddesi gereğince BO-
ZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene 
iadesine, 18.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

VASİYETNAMENİN TANINMASI 
• 

YABANCI MAHKEME KARARI

ÖZET: Ölüme bağlı tasarruflar ölenin milli hukuka 
veya ölüme bağlı tasarrufun yapıldığı yer huku-
kuna tabidir.
Yasanın öngördüğü şartarın gerçekleştiği dik-
kate alınarak vasiyetnamenin açılmasına ilişkin 
yabancı mahkeme kararının tanınmasına karar 
verilmelidir.
Bunun tek istisnası Türk kamu düzenidir.*
Y.3. HD, E. 2015/9241, K. 2015/18734, T. 24.11.2015

Davacılar vekili dava dilekçesinde; davacıların murisi (annesi) N., H., 
15.12.2008 tarihinde vefat ettiğini, murisin 03.12.2008 tarihinde düzen-
lediği vasiyetnamenin Frankfurt am Main Yerel Mahkemesi - Tekere Mah-
kemesinin 51 I 118/09 H sayılı kararı ile açılıp okunduğunu belirterek, 
vasiyetnamede Türkiye’de bulunan taşınmazların tenfizi için Frankfurt 
am Main Yerel Mahkemesi - Tekere Mahkemesinin 15.01.2009 tarih, 51 
IV 118/09 nolu kararının tanınmasını ve tenfizini talep etmiştir.

Davalı vekili cevabında; davalının mahkemey çağrılmadan karar veri-
lidğini beyan etmiştir. Ayvalık Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.05.2011 
tarihli kararı ile davanın kabulüne, 12.01.2009 tarihli yabancı mahkeme 
kararının tenfizine karar verilmiş, davalı vekilinin temyizi üzerine Daire-
mizin 12.12.2011 tarihli ilamı ile murisin Türkiye’de nüfusa kayıtlı ol-
duğu Bakırköy Mahkemelerinin yetkili olduğundan bahisle bozma kararı 
verilmiştir.

Bakırköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.06.2013 tarihli kararı ile 
davanın reddine karar verilmiş, Dairemizin 25.03.2014 tarihli ilamı ile 

* Gönderen: Av. Murat TOPÇUOĞLU
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“5718 sayılı MÖHUK md. 53’e göre, tenfiz dilekçesine yabancı mahkeme 
ilamının o ülke makamlarınca onanmış aslı veya ilamı veren yargı organı 
tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi ile ilamın kesinleştiğini 
gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onan-
mış tercümesinin dilekçeye eklenmesinin zorunlu olduğu halde, fotokopi 
ile yetinilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur. Mahkemece; belirtilen 
eksikliğin giderilmesinden sonra yapılacak yargılama neticesinde hasıl 
olacak sonuca göre bir kakar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm 
tesisi bozmayı gerektirmiştir.” gerekçesi ile bozma kararı verilmiştir.

Mahkemece, 10.04.2015 tarihli kararında, tenfizi istenen kararın bir 
mahkeme tarafından verilmediği ve hakim tarafından imzalanmadığı gibi, 
davalının usulüne uygun çağrılmadan karar verildiğinden ve bu durumun 
Türk kamu düzenine aykırı olduğundan bahisle, davanın reddine karar 
verilmiş, hükmü davacılar vekili temyiz etmiştir.

Dosya kapsamından tarafların murisi N., H. tarafından 03.12.2008 ta-
rihinde Frankfurt am Main Noterliğinde düzenlediği vasiyetname ile Türki-
ye’deki taşınmazlarını davacı çocuklarına vasiyet ettiği, N. H., 15.12.2008 
tarihinde vefat ettiği, vasiyetnamenin Frankfurt am Main Yerel Mahkeme-
si - Tereke Mahkemesinin 51 IV 118/9 H sayılı 15.01.2009 tarihli kararı 
ile açıldığı, ilgililerin davetinden sarfı nazar edilmesi nedeniyle kimsenin 
gelmediği yazılarak “Adli Memur” tarafından imzalandığı, Frankfurt am 
Main Yerel Mahkemesinin damgasını taşıdığı, Frankfurt Bölge mahkeme-
si Başkanı tarafından 16.03.2015 tarihinde imzalandığı anlaşılmaktadır.

Dava, vasiyetnamenin açılması ile ilgili yabancı mahkeme ilamının ta-
nınması ve tenfizine ilişkindir.

5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku hakkında kanu-
nun 54/c maddesinde, hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunma-
ması, tenfiz şartları içinde sayılmıştır.

Buna göre, yabancı mahkeme kararının verilmesinde uygulanan hu-
kuk ve bunun hangi kriterlere göre uygulandığı değil, yabancı kararın 
Türkiye’de icra edilmesi halinde meydana gelecek sonuçların Türk kamu 
düzenini ihlal edip etmeyeceğinin araştırılması gerekir.

Anılan maddede yer alan, “Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bu-
lunmaması” ifadesinden, yabancı mahkeme kararının esasına uygulanan 
hukukun Türk kamu düzenine aykırılığının incelenemeyeceği, sadece 
hükmün tenfizi neticesinde ortaya çıkan hukuki sonuçların kamu düzeni-
ne aykırı olması halinde yabancı mahkeme kararının tenfizinin reddedile-
ceği sonucuna varılmalıdır.
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Esasa uygulanan hukukun Türk Hukukunda farklı olması ya da Türk 
Hukukunun emredici kurallarına aykırı olması gibi nedenlerle yabancı 
kararın tenfizi reddedilemez. Burada esas alınması gereken kıstas, ya-
bancı ilamın Türk Hukukunda bir veya birden çok kanun hükümlerine 
aykırı bulunması değil, Türk Hukukunun temel değerlerine, Türk genel 
adap ve ahlak anlayışına Türk kanunlarının dayandığı temel adalet anla-
yışına ve hukuk siyasetine, Anayasa’da yer alan temel hak ve özgürlüklere 
milletlerarası alanda geçerli ortak benimsedikleri ahlak ve adalet anlayı-
şına, medeniyet seviyesine siyasi ve ekonomik rejime bakmak olmalıdır.

Tenfiz için aranan şartlardan biri, Türk kamu düzeninin müdahalesi 
ile ilgilidir. 5718 sayılı Kanun’un 54/c maddesine göre, yabancı bir mah-
keme ilamının tenfiz edilebilmesi için, bu mahkeme ilamının Türk Kamu 
düzeninin müdahalesini gerektirebilecek bir “hüküm” taşımaması şarttır.

Burada yabancı mahkeme ilamının tenfizinin reddini temin edebilecek 
tek imkan yabancı mahkeme “hükmünün ya da hüküm fıkralarının” Türk 
kamu düzenine açıkça aykırı olmasıdır.

Önemle vurgulanmalıdır ki, tenfiz hakiminin yabancı mahkeme ilamı-
nın, maddi hukuk bakıından doğruluğunu inceleme ve değerlendirme yet-
kisi yoktur. Bu yasak çerçevesinde, tenfiz hakiminin ilamda mevcut olan 
bir gerekçeyi inceleyip değerlendirmesi de söz konusu olamaz.

Ancak kararın Türk Hukukunun temel değerlerine, Türk genel ahlak 
ve adap anlaşıyına, temel adalet anlaşıyına, Anayasada yer alan temel hak 
ve özgürlüklere, milletlerarası alanda geçerli olan prensiplere özel huku-
ka ilişkin hüsnüyit kurallarına, Türk Devletinin siyasi rejimine, toplumun 
ekonomik yapısının temelinden sarsacak olan değerlendirmeye, temel in-
san haklarına, adalet anlayışına aykırılıklar, kamu düzenine aykırılık ola-
nak kabul edileceğinden, yabancı mahkeme ilamının hüküm fıkrasının 
uygulanmasıyla, açıklanan sonuçları doğuracak yabancı mahkeme karar-
larının tenfizi olanaklı değildir. İncelenen yabancı ilamın Türk Kamu dü-
zenine açıkça aykırı olmadığı açıktır. (Yargıtay İç.Bir.K.10.02.2012 gün 
ve 1/1 K).

Yabancı Mahkemelerden verilen kararların tamamının veya kısmen ta-
nınma imkanı dahilindedir (MÖH md 40). Çekişmesiz kaza kararlarında 
aynı usul uygulanır (MÖH md 42/2).

Ölüme bağlı tasarruflar ölenin milli hukukan veya ölüme bağlı tasarru-
fun yapıldığı yer hukukuna tabidir (2675 S.Y. m. 22), (Locus regit açtum). 
Şekil sebebiyle ölüme bağlı tasarrufların geçersiz hale gelmesini önlemek 
amacı ile 5.10.1961 tarihinde Lahey’de “vasiyet tasarruflarının biçime 
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ilişkin kanun uyuşmazlıkları” konusunda sözleşme (17.1.1983 tarihli 
resmi gazete) imzalamış ve ölüme bağlı tasarrufların; 

a) Vasiyetçinin ölüme bağlı tasarrufu yaptığı anda veya ölümü anında 
vatandaşı bulunduğu devletin hukukuna uygunsa

b) Vasiyetçinin ölüme bağlı tasarrufu yaptığı anda veya ölüm anında 
ikametgahının bulunduğu yer hukukuna uygunsa

c) Vasiyetçinin ölüme bağlı tasarrufu yaptığı anda veya ölüm anında 
mutat meskeninin bulunduğu yer hukukuna uygunsa

d) Gayrimenkullere ilişkin takdirde bunların bulunduğu yer hukuku-
na uygunsa şekli bakımından geçerli kabul edileceği hükme bağlamıştır.

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku hakkındaki Yasanın 22. 
maddesi de buna uygun düzenlenmiştir.

Bu durumda, mahkemece ölüm anında ikametgahının bulunduğu yer 
hukukuna uygunsa,

MÖHUK’nun 38. ve 42. maddelerinin aradığı şartların gerçekleştiği 
dikkate alınarak vasiyetnamenin açılmasına ilişkin yabancı mahkeme 
kararının tanınmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm 
kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde 
hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğun-
dan kabulü ile hükmün HUK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASI-
NA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 
24.11.2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

VASİYETNAME YAPILMASI • UYGULANACAK YÖNTEM

ÖZET: İşlemde birlik ilkesi gereğince bir vasiyet-
namenin fasıla verilmeden bir bütün olarak hazır-
lanması ve bütün işlemlerin aynı memur tarafın-
dan yapılması gerekir.
Y.3. HD, E.2015/10759, K.2015/18648, T.24.11.2015

Davacı vekili dilekçesinde, müvekkileri olan davacıların muris S.’in 
mirasçıları olduklarını, murisin noterde vasiyetname düzenlemek sure-
tiyle taşınmazlarını davalıya bıraktığını, vasiyeti düzenleyen noterin, dü-
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zenleme tarihinde görevi başında olmadığını, ancak isminin senette ya-
zılı olduğunu, bu şekilde vasiyetnamenin Medeni Kanunun aradığı şekil 
şartlarına haiz bulunmadığını, diğer yandan murisin işlem tarihinde 84 
yaşında olması sebebi ile heyet raporu alınmadan tek heküm raporu ile 
vasiyetname düzenlendiğini, bu durum da şüpheli olduğunu beyan ede-
rek, vasiyetnamenin iptaline, olmadığı takdirde tenkise karar verilmesini 
talep ve dava etmiştir.

Davalı savunmasında; davanın önce husumetten olmadığı takdirde 
esastan reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece; işlem tarihinde noter Ş. raporlu olduğu, bu nedenle söz 
konusu vasiyetnameyi düzenlemesinin imkansız bulunduğu, vasiyetna-
medeki hataların, vasiyetnamenin tamamen geçersizliğini gerektirdiği 
gerekçesi ile davanın kabulü ile vasiyetnamenin iptaline karar verilmiş, 
verilen bu hüküm süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

TMK’nın 532. maddesinde; resmi vasiyetnamenin, iki tanığın katılı-
mıyla resmi memur tarafından düzenleneceği hükme bağlandıktan sonra, 
resmi memurun Sulh Hakimi, Noter veya kanunla kendisine bu yetki ve-
rilmiş diğer bir görevli olabileceği açıklanmıştır.

Resmi vasiyetnamenin; işlemde birlik prensibi uyarınca, vasiyetçinin 
vasiyetnameyi okumasından sonra aşamalarında araya fasıla girmekrsi-
zin tamamlanması gerekir. Resmi memurun yaptığı işlemler tevsik işlemi 
olduğu için, baştan itibaren aynı memur tarafından yapılması ve son imza 
işleminin de tahriri alan, okuyan ve vasiyetçi ile tanık sözlerini dinleyen, 
yazdıran memur tarafından yapılması zorunludur. Bu yön, işlemlerde 
birlik prensibinin zaruri bir sonucudur.

Bu prensibe uyulmamasının, vasiyetnamenin iptali sebebi oluşturudğu 
Yargıtay’ın yerleşmiş uygulaması ile kabul edilmektedir.

Somut olayda; dava konusu vasiyetnamenin incelenmesinden, noter 
yetkili başkatibi yetkili başkatip Y.A. imzası bulunduğu, böylelikle de yu-
karıda izah edildiği üzere, işlemde birlik prensibinin gerçekleştiği anlaşıl-
mıştır. Bu yön itibariyle, vasiyetnamenin geçerliliğini etkileyen bir durum 
söz konusu değildir. Ancak, davacı vekili dilekçesinde, bu iptal sebebin-
den başka sebeplere de dayanmıştır.

O halde, mahkemece; dava dilekçesinde vasiyetnamenin iptali için ile-
ri sürülen diğer nedenlerinde incelenmesi ve ulaşılacak sonuç uyarınca 
uyuşmazlığın esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı de-
ğerlendirme ve eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesis edilmiş olma-
sı doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.
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SONUÇ

Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde 
hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğun-
dan kabulü ile hükmün HUMK’un 428. maddesi gereğince BOZULMASI-
NA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 
24.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SÖZLÜ VASİYET • İZLENECEK YÖNTEM

ÖZET: Sözlü vasiyetin tutanak altına alınması için 
başvurulan yargıç, sözlü vasiyetin şartlarını ve 
geçerliliğini tartışmadan sadece vasiyetnameyi 
tutanağa geçirecektir.*
Y. 3. HD. E. 2015/324, K. 2015/18740, T. 25.11.2015

Davacılar dava dilekçesinde, babaları D.N.’yi 21/10/2014 tarihinde 
kaybettiklerini, babalarının eşi A.Ş. ile husumetli boşanma davasının bu-
lunduğunu, babalarını eşi A.Ş., N., onun oğlu, kızı, damadı ve diğer yakın-
larına mirasından hiçbirşey bırakmak istemediğini kendilerinin ve eşleri 
Y.G. ve H.B.’in yanında defalarca dile getirdiğini, bu durumu sözlü olarak 
vasiyet ettiğini belirterek babalarının sözlü vasiyetini tutanak altına alın-
masını talep etmişlerdir.

Mahkemece, sözlü vasiyetnamenin şartlarının gerçekleşmediğinden 
bahisle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılar tarafından tem-
yiz edilmiştir.

Dava murisin sözlü vasiyetinin tutanak altına alınması talebine ilişkin-
dir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 539. maddesine göre “Miras-
bırakan; yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş gibi 
olağanüstü durumlar yüzünden resmi veya el yazılı vasiyetname yapamı-
yorsa, sözlü vasiyet yoluna başvurabilir. Bunun için mirasbırakan, son 
arzularını iki tanığa anlatır ve onlara bu beyanına uygun bir vasiyetname 
yazmaları veya yazdırmaları görevini yükler. Resmi vasiyetname düzen-
lenmesinde okur yazar olma koşulu dışında, tanıklara ilişkin yasaklar, 
sözlü vasiyetteki tanıklar için de geçerlidir.”

* Gönderen Av. Murat TOPÇUOĞLU
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Aynı kanunun 540. maddesine göre “Mirasbırakan tarafından görev-
lendirilen tanıklardan biri, kendilerine beyan edilen son arzuları, yer, yıl, 
ay ve günü de belirterek hemen yazar, bu belgeyi imzalar ve diğer tanığa 
imzalatır. Yazılan belgeyi ikisi birlikte vakit geçirmeksizin bir sulh veya 
asliye mahkemesine verirler ve mirasbırakanı vasiyetname yapmaya ehil 
gördüklerini, onun son arzularını olağanüstü durum içinde kendilerine 
anlattığını hakime beyan ederler. Tanıklar, daha önce bir belge düzenle-
mek yerine, vakit geçirmeksizin mahkemeye başvurup yukarıdaki husus-
ları beyan ederek mirasbırakanın son arzularını bir tutanağa geçirtebilir-
ler.”

4721 sayılı TMK’nın 540. maddesinde de belirtildiği üzere tanıklar ya 
mütevaffanın son arzularını belgeleyip bu belgeyi hakime sunarlar ya da 
kendi düzenledikleri belgeyi hakime sunmayıp, hakim önünde metüvef-
fanın son arzularını beyan edip bunların tutanak altına alınmasını iste-
yebilirler. Bu durumda hakim önünde bu beyanların tek tek yazıldığı bir 
tutanak düzenlenir ve bu tutanak tanıklar tarafından imzalanır. Tanıklar 
ayrıca, her ne kadar TMK 540/II’de belirtilmişse de, vasiyetçinin, başka 
türde vasiyetname yapmasını engelleyen bir olağanüstü halin varlığını ve 
vasiyetçiyi ölüme bağlı tasarruf yapmaya ehil gördüklerini beyan ederler. 
(Dural M. - Öz T., Türk Özel Hukuku Cilt IV Miras Hukuku, İstanbul 
2013, s. 97)

Kanunun lafzı yorumundan da anlaşılacağı üzere, kendisine sözlü 
vasiyetin tutanak altına alınması için başvurulan hakim, sözlü vasiyetin 
şartlarını ve geçerliliğini tartışmadan sadece vasiyetnameyi tutanağa ge-
çirmekle yetinir. Buna göre eldeki davada mahkeme hakiminin sadece 
vasiyetnameyi zapta geçirmekle yetinmesi gerekirken, işin esasına girerek 
sözlü vasiyetin, kanundaki şartları taşımadığından bahisle davanın reddi-
ne karar vermesi yerinde değildir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde 
hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğun-
dan kabulü ile hükmü HUMK’un 428. maddesi gereğince BOZULMASI-
NA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 
25.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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VASİYETNAMENİN AÇILMASI • TEBLİĞ KOŞULU

ÖZET: Vasiyetnamenin onaylı örneğinin lehine 
miras yapılan kişilere ve kanuni mirasçılara tebli-
ği gerekir. Tebliğ yapılmadan duruşmada vasiyet-
namenin okunması yeterli değildir.
Y.3. HD., E. 2014/21135, K.2015/18741, T.25.11.2015

Davada; K.C.’e ait B.N. 07/03/2013 tarih ve 5799 yevmiye sayılı vasiyet-
namenin açılıp okunduğunun tespiti talep edilmiştir.

Mahkemece, davanın kabulü ile vasiyetnamenin açılıp okunduğunun 
tespitine karar verilmiş, hüküm; mirasçı N.C. vekili tarafından temyiz 
edilmiştir.

Dava; vasiyetnamenin açılıp, ilgililere okuması istemine ilişkindi.

Medeni Kanunun 596. maddesinde; vasiyetnamenin miras bıraka-
nın yerleşim yeri sulh hakimi tarafından açılıp, ilgililere okunacağı, 597 
maddesinde de, mirasta hak sahibi olanların herbirine gideri terekeye ait 
olmak üzere, vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımlarının onaylı bir 
örneğinin tebliğ edileceği açıklanmıştır.

Vasiyetnamenin açılıp okunduğunun tesbit edilmesinin amacı, miras-
çıları ve lehine kazandırma yapılan kişileri bilgilendirme ve yasal hakla-
rını kullanmayı temine yönelik bir işlemdir. Bu nedenle, sulh hakiminin 
görevi, vasiyetnameleri açarak lehine kazandırma yapılan kişi ile yasal 
mirasçılara vasiyetnamenin onaylı bir örneğini tebliğ ederek vasiyetname-
nin açılması sırasında hazır bulunmak üzere çağrılmasını sağlamaktır.

Bu bağlamda, 6100 sayılı HMK’nın 27. maddesinde hükme bağlanan 
“Hukuki Dinlenilme Hakkı” gereğince mirasçılara tebliğ işleminin yapıl-
ması suretiyle anılan davada ön koşulun sağlanması gereklidir. (TMK. 
596, 597, 598).

Somut olayda, vasiyetname, açılmak üzere çağrılan mirasçılara duruş-
mada okunmuştur. Ancak vasiyetnamenin onaylı bir örneği kendilerine 
elden verilerek fiziki olarak tebliğ edilmemiştir. Böylece hak sahiplerinin 
vasiyetnameyi bizzat görmek suretiyle süresi içinde açabilecekleri şekle 
ilişkin itiraz ve dava hakları kısıtlanmıştır.

Mahkemece, vasiyetname mirasçılara usulüne uygun teblğ edilip yu-
karıda açıklanan kurallar çerçevesinde açılıp okunma işlemi yapılmadan 
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eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, hu 
husus bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde 
hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğun-
dan kabulü ile hükmün HUMK’un 428. maddesi gereğince BOZULMASI-
NA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 
25.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

VASİYETNAMENİN AÇILIP OKUNMASI

ÖZET: Tüm mirasçılara vasiyetnamenin tasdikli 
sureti eklenmek suretiyle tebligat yapılarak vasi-
yetnamenin açılıp okunması gerekecektir.*
Y.3. HD E.2015/12010, K.2015/19183, T. 30.11.2015

Dava, MK'nın 596. maddesinde yer alan vasiyetnamenin açılması ve 
ilgililere okunması davasıdır. Maddede, vasiyetnamenin miras bırakanın 
yerleşim yeri sulh hakimi tarafından açılıp, ilgililere okunacağı, MK'nın 
597. maddesinde de, mirasta hak kahibi olanların her birine gideri te-
rekeye ait olmak üzere, vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımlarının 
onaylı bir örneğinin tebliğ edileceği açıklanmıştır.

Vasiyetnamenin açlııp okunduğunun tespit edilmesinin amacı, miras-
çıları ve lehine kazandırma yapılan kişileri bilgilendirme ve yasal hakları-
nı kullanmayı temine yönelik bir işlemdir.

Bu nedenle, sulh hakiminin görevi, MK'nın 596. maddesine uygun 
olarak vasiyetnameleri açarak lehine kazandırma yapılan kişi ile yasal 
mirasçılarına vasiyetnamenin onaylı bir örneğini tebliğ edeek, vasiyetna-
menin açılması sırasıda hazır bulunmak üzere çağrılmasını sağlamaktır.

Somut olayda, mirasçılara vasiyetname ekli duruşma gününü bildirir 
tebligatın yapılmadığı anlaşılmaktadır. Türk Medeni kanunu’nun 596/2. 
maddesi uyarınca bilinen tüm mirasçılar ve diğer ilgililere usulüne uygun 
vasiyetname ekli tebligat yapılmadan, vasiyetnamenin açılıp okunması 
doğru değildir. Mahkemece, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasa-
ya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

* Gönderen: Av. Murat TOPÇUOĞLU
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SONUÇ

Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde 
hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğun-
dan kabulü ile hükmün HUMK’un 428. maddesi gereğince BOZULMASI-
NA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 
30.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

VASİYETNAMENİN TENFİZİ • TEMEL KOŞULLAR

ÖZET: Vasiyetname hükümlerinin yerine geti-
rebilmesi için; öncelikle vasiyetnamenin itiraza 
uğramaması, itiraz edilmiş ise vasiyetname ip-
tali davasının reddine karar verilmiş olması bu 
şekilde vasiyetnamenin kesinleşmesi gereklidir. 
Vasiyetnamenin açılıp okunmasına ilişkin dava 
sonuçlanmadan tenfiz davası açılması mümkün 
değildir.
Y. 3 HD., E. 2015/3636, K. 2015/19881, T. 8.12.2015

Davacı vekili dava dilekçesinde, davacının murisi Emine 21.05.1999 
tarihli vasiyetname ile mal varlığını davacıya vasiyet ettiğini, vasiyetna-
menin açlııp okunması için Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan davanın 
takip edilmediğinden açılmamış sayılmasına karar verildiğini belirterek 
21.05.1999 tarihli vasiyetnamenin tenfizine karar verilmesini talep etmiş-
tir.

Davalılar vekili cevabında, vasiyetnameyi kabul etmediklerini beyan 
etmiştir.

Mahkemece; vasiyetnamenin okunması için öncelikli olarak vasiyetna-
menin okunması ön şartı bulunduğunu, vasiyetname açılıp okunmadan, 
diğer mirasçılar haberdar olmadan tenfiz davası açılmayacağından ba-
hisle, HMK'nın 114/h maddesinde açıklanan hukuki yarar yokluğundan 
HMK’nın 115. maddesi gereğince davanın usulden reddine karar verilmiş, 
hükmü davacı vekili temyiz etmiştir.

Tarafların murisi E. tarafından düzenlenen 21.05.1999 tarihli vasi-
yetname ile mal varlığını davacı yeğenine vasiyet ettiğini, vasiyetnamenin 
açılıp okunması amacıyla Sulh Hukuk Mahkemesinde 13.08.2007 tari-
hinde açılan davanın davacı H., Y. tarafından takip edilmemesi nedeniyle 
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davanın açılmamış sayılmasına 20.03.2009 tarihinde karar verildiği ve 
bir kısım mirasçılara tebligat yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Vasiyetnamenin tenfizi (yerine getirilmesi) için öncelikle dava konu-
su vasiyetnamenin itiraza uğramaması, itiraz edilmiş ise vasiyetnamenin 
iptali davasının reddine karar verilmiş olması, başka bir deyişle vasiyet-
namenin kesinleşmiş olması gerekmektedir. Bu amaçla vasiyetnameden 
bütün mirasçıların haberdar edilmesi ve hak düşürücü sürelerin başla-
ması için vasiyetnamenin açılıp okunması dosyasının kesinleşmiş olması 
gerekmektedir.

Davada, vasiyetnamenin açılıp okunmasına ilişkin davanın takip edil-
memesi nedeniyle açılmaşı sayılmasına karar verildiğinden tenfiz davası 
için dava açma şartı bulunmamaktadır.

Bu durumda, mahkeme gerekçesinde yer alan, HMK’nın 114/h mad-
desinde belirtilen davanın hukuki yarar yokluğundan reddine ilişkin ge-
rekçesin değiştirilerek davanın HMK 114/2 maddesi gereğince dava açma 
şartı yokluğundan davanın HMK 115. maddesi gereğince usulden reddine 
yazılmak suretiyle hükmün ONANMASINA, Yargıtay duruşmasında ve-
kille temsil edilen davalılar için duruşma tarihinde yürürlükte bulunan 
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine göre takdir edilen 1.100 TL 
vekalet ücretinin advacıdan alınıp davalılara verilmesine, 2.50 TL bakiye 
temyiz harcının temyiz edene yükletilmesine, 08.12.2015 günü oybirliğiy-
le karar verildi.

VASİYETNAMENİN AÇILMASI 
•

 İZLENECEK YÖNTEM

ÖZET: Vasiyetnamenin açılıp okunması hasımsız 
dava olmadığı için taraf teşkili yapılarak davaya 
devam edilmesi gerekir.
Y.3. HD., E.2015/11751, K.2015/19304, T.01.12.2015

Dava, vasiyetnamenin açılıp okunmasına ilişkindir.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Bursa 21. Noterliği tarafından mu-
ris A., E.’nin vasiyetnamesi tereke hakimliğine iletilmek üzere gönderil-
miştir.
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Mirasçılar (davalılar) cevap dilekçesi sunmamışlardır.

Mirasçı (davalı) S. E., duruşmadaki beyanında; vasiyetnameye bir di-
yeceği olmadığını belirtmiştir.

Mirasçı (davalı) Ş., E., duruşmadaki beyanında; vasiyetnameyi kabul 
etmediğini belirtmiştir.

Mahkemece yapılan yargılama neticesinde; davanın kabulü ile, Bursa 
21. Noterliği’nin 29.05.2013 tarih ve 23066 yevmiye nolu muris A., E.’ye 
ait vasiyetnamenin açılıp kounduğunun tespitine karar verilmiş, hüküm 
süresi içinde mirasçı (davalı) Ş.E., tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici se-
beplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine 
göre, mirasçı (davalı) Ş.E.,’nin sair temyiz itirazları yerinde değildir.

TMK’nın 596/2. maddesinde; “Bilinen mirasçılar ve diğer ilgililer vasi-
yetnamenin açılması sırasında diledikleri takdirde hazır bulunmak üzere 
çağrılır” hükmü, aynı kanunun 597/2. maddesinde “Mirasta hak kahibi 
olanların her birine gideri terekeye ait olmak üzere vasiyetnamenin kendi-
lerine ilişkin kısımlarının onaylı bir örneği hakim tarafından tebliğ edilir” 
hükmü getirilmiştir.

Vasiyetnamenin açılıp okunduğunun tespit edilmesinin amacı mirasçı-
ları ve lehine kazandırma yapılan kişileri bilgilendirme ve yasal haklarını 
kullanmaya temine yönelik bir işlemdir.

Vasiyetnamenin açılıp okunması davası hasımsız bir dava olmadığı için 
taraf teşkili sağlandıktan sonra görülmesi gerekir. 6100 sayılı HMK’nın 
114/1-d maddesi gereğince taraf teşkili dava şartı olduğundan, HMK’nın 
115. maddesinin 1. 2. ve 3. fıkrasında açıklanan dava şartlarının gerçek-
leşip gerçekleşmediğinin araştırılması gerekir.

Somut olayda; davalılar olan yasal mirasçıların mernis adreslerine 
yapılan tebligatlar incelendiğinde, tebligatlarda vasiyetnamenin de tebliğ 
edildiğine dair şerh bulunmamaktadır.

Bu itibarla, yukarıda belirtilen yasa maddeleri dikkate alınarak davalı-
lar olan yasal mirasçılara usul ve yasaya uygun vasiyetname ekli tebligat-
lar yapılmak suretiyle davada taraf teşkili sağlanmadan, mahkemece; ya-
zılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde 
hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğun-
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dan kabulü ile hükmün HUMK’un 428. maddesi gereğince BOZULMASI-
NA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 
01.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

VASİYETİN TENFİZİ • TEREKE MALLARI 
• 

VERASETTE İŞTİRAK

ÖZET: Vasiyetnamenin tenfizi davasında davanın 
kabulüne karar verilebilmesi için vasiyet konusu-
nun terekeye dahil olduğunun belirlenmesi gere-
kir.
Dava sonunda verilecek hüküm infazda karışıklık 
yaratmayacak şekilde açık olmalıdır.
Vasiyet konusu mallar içerisinde verasette iştirak 
durumunda olanlar varsa; öncelikle bu durumun 
giderilmesi ve paylı mülkiyetin gerçekleştirilmesi 
gerekir.
Y.3. HD., E. 2015/1587, K. 2015/20903, T. 23.12.2015

Davacı vekili dava dilekçesinde; müteveffa R.S.’in 22/07/1998 tarihli el 
yazısı vasiyetname ile üzerine kayıtlı tüm menkul ve gayrimenkulleri Da-
rülaceze Müessese Müdürlüğüne vasiyet ettiğini, murise ait İstanbul Bağ-
larbaşı Mahallesi Bağlarbaşı Mevkii 9... parselde kayıtlı 2.../2... arsa paylı 
zemin 1 nolu dükkanın 1/4 hissesi bulunduğunu, vasiyetci R.S.’e ait vasi-
yetin Kartal 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2005/1269 Esas, 2011/1507 
Karar sayılı ilamı ile açılıp okunduğunu ve kesinleştiğini, İstanbul 5. Sulh 
Hukuk Mahkemesi’nin 2007/401 Esas ve 2009/1435 Karar sayılı vera-
set ilamı gereğince R.S.’in tek mirasçısının Hazine olduğunu ileri sürerek 
R.S.’e ait vasiyetnamenin tenfizine, vasiyet konusu gayrimenkulün davacı 
kurum adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, Davanın kabulü ile, dava konusu İstanbul İli Maltepe İl-
çesi Bağlarbaşı Mahallesi 30/1 pafta 269 ada 945 parsel sayılı 469,00 
m2 alanlı arsa üzerinde bulunan, 24/240 arsa paylı 1 nolu dükkanın 1/2 
payının, 24/240 arsa paylı 2 nolu dükkanın 1/2 payının, 35/240 arsa paylı 
7 nolu dairenin 1/2 payının, 36/240 arsa paylı 8 nolu dairenin 1/2 payının 
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tapusunun iptali ile, davacı kurum adına tapuya tesciline karar verilmiş, 
hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Vasiyetnamenin tenfizi (yerine getirilmesi) davaları, Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu’nun 13.02.1991 gün, 648-65 sayılı kararında açıklandığı 
gibi, bir ayni hakkın tesisi için değil, yalnızca Sulh Hukuk Mahkemesince 
açılıp okunan vasiyetnamenin TMK’nın 595 vd. (MK'nın 535. vd.) mad-
delerinde düzenlenen tebliğ işlemlerinin tamamlanmasından ve gerekli 
yasal sürelerin geçmesinden sonra, erhangi bir itiraza uğramadığı ve ip-
talinin istenmediği (istenmiş ise reddedildiği) bu nedenle de kesinleşmiş 
olduğunun tespiti içindir.

Diğer bir anlatımla, vasiyetnamenin tenfizi, vasiyetnamenin açılıp iti-
raza uğramadığı veya yapılan itirazların sonuçsuz kaldığının tespitinden 
ibarettir. Bu tespit başlı başına ayni bir hakkın geçirimini sağlamaz.

Kendisine belirli bir mal vasiyet edilen kişi, TMK’nın 600. maddesi 
gereğince, vasiyeti yerine getirmekle yükümlü olan varsa ona, yoksa yasal 
ve seçilmiş mirasçılara karşı açacağı istihkak davası ile malın kendisine 
teslimini isteyebilir.

TMK’nın 514 (MK'nın 461.) maddesine göre, mirasbırakan tasarruf 
özgürlüğü sınırları içinde malvarlığının tamamında veya bir kısmında va-
siyetname ile tasarrufta bulunabilir. Vasiyet genellikle ivasız bir tasarruf-
tur. Vasiyet alacaklısı, miras bırakanın külli halefi olmayıp, cüz’i halefi ol-
duğu için vasiyet olunan mal üzerinde doğrudan hak kazanması mümkün 
değildir. Vasiyet alacaklısının alacak hakkının hukuki sebebi olan vasiyet 
her ne kadar mirasbırakanın sağlığında yapılıyorsa da, bu bir ölüme bağlı 
tasarruf olduğundan vasiyet alacağı ancak mirasbırakanın ölümü ile do-
ğar. Vasiyet alacaklısı, kendisine vasiyet edilen şey üzerindeki mülkiyet 
hakkını ancak bu malın vasiyetin yerine getirilmesi (tenfizi) yoluyla kendi-
si adına tescili sonucunda kazanır.

Vasiyetnamenin tenfizi davasında davanın kabulüne karar verilebil-
mesi için vasiyetname konusunun terekeye dahil olduğunun belirlenmesi 
gerekir ve dava sonucunda verilecek hüküm infazda karışıklık yaratmaya-
cak açıklıkta olmalıdır. Elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülm-
den verilecek tenfiz kararının infazı mümkün bulunmamaktadır. Bu hal-
de, davacıya elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürmesi için yetki ve 
süre verilmeli ve oluşacak sonuç dairesinde karar verilmelidir.

Somut olayda, mahkemece davacı adına tapuya tesciline karar verilen 
taşınmazların tapu kayıtları incelendiğinde, 28.08.1996 tarih 3512 sayılı 
işlem ile 1/2 payın verasette iştirak olarak muris R.S.’inde dahil olduğu 
mirasçılar adına kayıtlı olduğu görülmüştür.
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Buna göre, vasiyetnameye konu taşınmazlarda muris R. (vasiyetçi) el-
birliği mülkiyeti ile malik olup; elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüş-
türülmeden verilecek kararın infazı da mümkün bulunmamaktadır.

Davacıların yapması gereken verasette iştirak olarak tapuda kayıtlı 
olan davaya konu tüm taşınmazların öncelikle, muris R. hissesi yönünden 
elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesini sağlamak, ondan 
sonra da vasiyetname gereğince kendi adlarına tescilini talep etmektedir.

Öyle ise, mahkemece; vasiyetnameye konu taşınmazların verasette işti-
rak halinde olan tapu kayıtlarının, muris R.’in hissesi yönünden elbirliği 
mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi için dava açmak üzere da-
vacılara süre verilmesi ve açılacak davanın sonucunun beklenip, bundan 
sonra uyuşmazlığın esası hakkında varılacak sonuç dairesinde bir hüküm 
kurulması gerekirken; verasette iştirak halinde olan 1/2 payın tamamının 
murise ait olmadığı halde eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme soncu 
yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

Bozma nedenine göre, diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdi-
lik gerek görülmemiştir. 

SONUÇ

Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde 
hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğun-
dan kabulü ile hükmün HUMK’un 428. maddesi gereğince BOZULMASI-
NA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 
23.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

CEP TELEFONU MESAjI İLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI

ÖZET: Davalı taraf davacının başlatmış oldu-
ğu icra takibinden dolayı duyduğu üzüntüyü ve 
aralarındaki uyuşmazlığı sitemli bir dille mesaja 
dökmüştür. Mesaj metni bütün olarak değerlen-
dirildiğinde, kişilik haklarına saldırı niteliğinde 
bir ifade bulunmadığından istemin tümden red-
dedilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile 
kısmen kabulü usul ve yasaya aykırı olup bozma-
yı gerektirmiştir. 
Y 4. HD E 2015/2010, K 2016/109, T.11.01.2016

Davacı İ.. Ş.. vekili Avukat C..P..tarafından, davalı A.. A.. aleyhine 
25/07/2013 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mah-
kemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 
12/11/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından 
süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten 
sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki 
kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. 

Dava, kişilik haklarına saldırı nedeniyle tazminat istemine ilişkindir. 
Yerel mahkemece, istemin kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, da-
valı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalının cep telefonuna gönderdiği mesajlarla kendisine ha-
karet ve tehditte bulunduğunu iddia ederek, uğranılan zararın tazmini 
isteminde bulunmuştur.

Davalı, eniştesi ile davacı arasında alacak verecek meselesi bulundu-
ğunu bunun dışında davacı ile bir husumeti olmadığını, mesajları ken-
disinin göndermediğini beyanla, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, mesaj içeriğinde yer alan sözlerin davacının kişilik hak-
larına saldırı mahiyetinde olduğu gerekçesiyle istemin kısmen kabulüne 
karar verilmiştir.
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Kişilik hakları hukuka aykırı olarak saldırıya uğrayan kimse manevi 
tazminata hükmedilmesini isteyebilir. 

Davaya konu olayda; davacı ile davalının yakın akrabası arasında 
bir alacak verecek meselesi bulunduğu her iki tarafın da kabulündedir. 
Davalı taraf davacının başlatmış olduğu icra takibinden dolayı duyduğu 
üzüntüyü ve aralarındaki uyuşmazlığı sitemli bir dille mesaja dökmüştür. 
Mesaj metni bütün olarak değerlendirildiğinde, kişilik haklarına saldırı 
niteliğinde bir ifade bulunmadığından istemin tümden reddedilmesi ge-
rekirken yanılgılı değerlendirme ile kısmen kabulü usul ve yasaya aykırı 
olup bozmayı gerektirmiştir. 

SONUÇ

Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA 
ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 11/01/2016 gününde 
oybirliğiyle karar verildi. 

ADLİYE KORİDORUNDA DAVACIYA OMUZ ATILMASI
•

HERHANGİ BİR YARALANMAYA NEDEN  
OLUNMAMIŞ OLMASI

ÖZET: Davaya konu edilen olayın özelliğine göre 
saldırıyı kınayan bir karar vermekle yetinilmesi 
gerekirken, tazminata hükmedilmiş olması usul 
ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozul-
ması gerekmiştir.
Y 4. HD E2014/16538 K: 2015/15217 T: 24.12.2015

Davacı M.. Z.. vekili Avukat D.. Ç.. tarafından, davalı Ş.. E.. aleyhine 
29/05/2013 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzeri-
ne mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 
19/06/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından 
süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten 
sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki 
kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, kasten yaralama eylemi nedeniyle manevi tazminat istemine iliş-
kindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı ta-
rafından temyiz edilmiştir.
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Davacı, İ.. Mahkemesinin 2012/250 esas sayılı dosyasına konu olay 
nedeniyle manevi tazminat isteminde bulunmuştur.

Davalı, davanın reddedilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, ceza dosyası ile sübut bulan davalının davacıya karşı ba-
sit yaralama fiilini işlediği ve bu durumun davacının kişilik haklarına sal-
dırı niteliğinde olduğu gerekçesi ile istemin kabulüne karar verilmiştir.

Davacının şikayeti üzerine, davalı hakkında İ.. M.. 2012/250 esas sa-
yılı dosyası üzerinden, basit yaralama suçundan kamu davası açılmış, 
ceza mahkemesince; davalının mahkumiyetine karar verilmiştir. Belirti-
len karar miktar itibari ile kesin nitelikte bir karar olup aleyhine kanun 
yararına bozma isteminde bulunulmuştur. İstem, Y.. D.. 05/06/2013 gün, 
2013/13271 esas, 2013/23354 karar sayılı ilamı ile reddedilmiştir.

Dosya kapsamından, adliye koridorunda davalının omzu ile davacının 
omzuna çarparak vurduğu, davacının bu eylem neticesinde herhangi bir 
yaralanmasının olmadığı anlaşılmakta ise de; ceza mahkemesince dava-
lının mahkumiyetine karar verilmiş olup olay tarihinde yürürlükte bulu-
nan 818 sayılı B..K.. 53. maddesi uyarınca belirlenen maddi olgu hukuk 
hakimi yönünden bağlayıcıdır. Öte yandan, davacının bu eylem nedeniyle 
herhangi bir bedensel zarara uğramadığı anlaşılmakla davalının eylemi 
ancak B.. K.. 49. maddesi kapsamında değerlendirilebilir ki bu durumda 
da hakimin tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir tazmin sureti ikame 
veya ilave edebileceği gibi saldırıyı kınayan bir karar vermekle yetinebile-
ceği hüküm altına alınmış olduğu T.. K.. 4. maddesinde ise yasanın takdir 
hakkı tanıdığı durumlarda hakimin somut olaydaki olguları gözeterek hak 
ve adalete göre karar vereceği düzenleme altına alınmış olmakla, hakimin 
davaya konu olan uyuşmazlıkların çözümünde uygulanacak yaptırımları 
serbestçe takdir edebileceği ancak bu yaptırımın somut olay itibariyle hak 
ve adalete de uygun olması gerektiği anlaşılmaktadır.

Somut olayda, davaya konu edilen olayın özelliğine göre saldırıyı kına-
yan bir karar vermekle yetinilmesi gerekirken, tazminata hükmedilmiş 
olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerek-
miştir.

SONUÇ

Temyiz edilen kararın, yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA 
ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 24/12/2015 gününde 
oybirliğiyle karar verildi. 



397Yargıtay Kararları

TWİTTER • DEĞER YARGISI 

ÖZET: Davaya konu tweet içerisinde kullanılan ve 
mahkemece tazminat verilmesine gerekçe sayı-
lan ifadeler, eleştiri niteliğinde olup davalının de-
ğer yargısını içermektedir.
Y.4. HD E: 2014/16473 K: 2015/13300 T: 19/11/2015
  

Davacı F. Gazetecilik A.Ş. vekili tarafından, davalı aleyhine 12/06/2013 
gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahke-
mece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 
20/12/2013 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından 
süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten 
sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki 
kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat istemine iliş-
kindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, 
davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalının 07/06/2013 tarihinde twitter hesabında paylaştığı 
tweet ile Z. Gazetesi hakkında haksız ve itibarını zedeleyici nitelemelerde 
bulunduğunu belirterek manevi tazminat talep etmiştir.

Davalı, davanın reddedilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, yazıda kullanılan ibarelerin eleştiri sınırlarını aştığı, kişi-
lik haklarına saldırı niteliğinde olduğu gerekçesi ile davanın kısmen ka-
bulüne karar verilmiştir.

Davaya konu tweet içerisinde kullanılan ve mahkemece tazminat veril-
mesine gerekçe sayılan ifadeler, eleştiri niteliğinde olup davalının değer 
yargısını içermektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da 
değer yargılarının kısıtlanamayacağına vurgu yapılmaktadır. Yazının bü-
tünü değerlendirildiğinde kullanılan sözler, kişilik haklarına saldırı niteli-
ğinde kabul edilemez. Mahkemece belirtilen hususlar gözetilerek istemin 
tümden reddedilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçeyle kısmen ka-
bulüne karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kara-
rın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Temyiz edilen kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, 
bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesi-
ne yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 
19/11/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ

KİRA İLİŞKİSİNDEN DOĞAN DAVA 
• 

SULH HUKUK MAHKEMESİ

ÖZET: Kira ilişkisinden doğan bütün davalar Sulh 
Hukuk Mahkemesinde açılır.
Bunun tek istisnası İcra İflas Kanunundaki hü-
kümlerdir.
Y. 6 HD., E. 2015/11036, K. 2015/11396, T. 23.12.2015

Dava; yakıt bedeli farkı alacağı istemine ilişkindir. Mahkemece dava 
dilekçesinin görev yönünden reddine, görevli mahkemenin Asliye Hukuk 
Mahkemesinin olduğuna karar verilmiş, karar davacı vekili tarafından 
temyiz edilmiştir.

Mahkemelerin görevi kanunla düzenlenir. Göreve ilişkin kurallar, kamu 
düzenindendir. 6100 Sayılı HMK’nın 114/c maddesi gereğince mahkemele-
rin görevi dava şartı olup, yasanın 115. maddesi gereğince mahkeme dava 
şartının bulunup bulunmadığını res’en araştırmakla yükümlüdür.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık kira alacağı niteliğindedir. 6100 Sayılı 
HMK'nın 4/a maddesi gereğince kiralanan taşınmazların, 9.6.1932 tarihli 
ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine 
ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak da-
vaları da dahil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu 
davalara karşı açılan davalar sulh hukuk mahkemesinde görülür. Taraf-
lar arasındaki dava 6100 Sayılı HMK’nın yürürlük tarihi olan 01.10.2011 
tarihinde sonra 20.01.2014 tarihinde açıldığına göre taraflar arasındaki 
uyuşmazlığın kira alacağı niteliğinde olması ve 6100 Sayılı HMK’nın hü-
kümleri nazara alınarak sulh hukuk mahkemesi görevli olduğundan esa-
sının incelenmesi gerekirken, görevsizlik kararı verilmesi doğru değildir.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sa-
yılı HMK’ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3. madde hükmü gözeti-
lerek HUMK’un 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek 
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halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 23/12/2015 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KİRAYA VERENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ • KAR KAYBI

ÖZET: Kiraya veren kiralanan yeri kiracıya teslim 
etmemiş olup, bu durumda kiracı kar kaybı talep 
edebilr.
Y.6. HD. E.2015/2474, K.2015/11476, T.24.12.2015

Dava, tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen ka-
bulüne karar verilmiş hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

Davacı vekili dava dilekçesinde, taraflar arasında düzenlenen 
09/10/2012 tarihli sözleşme ile davaya konusu 60 dekar tarlanın 2 yıllığı-
na müvekkili tarafından kiralandığını, kira bedeli olan 1.800 TL’nin dava-
lıya peşin olarak verildiğini, ancak tarlanın müvekkiline teslim edilmedi-
ğini, müvekkilinin buğday veya pancar ekiminden elde edeceği kazançtan 
mahrum kaldığını belirterek 20.000 TL tazminatın davalıdan tahsiline 
karar verilmesini talep etmiştir. Davalı, dava konusu tarlanın dava dışı 
üçüncü kişi tarafından işgal edilidğini, kendi kusurunun olmadığını be-
yanla davanın reddini savunmuştur.

Hükme esas alınan 09/10/2012 başlangıç tarihli, 2 yıl süreli kira söz-
leşmesi konusunda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. 
Davalı kiraya verenin, kiralanan taşınmazı kiracı davacıya teslim etmediği 
anlaşılmaktadır.  Bu durumda kiracı, kiraya veren davalıdan kar kaybı 
zararını isteyebilir. Ancak kar kayının hesabında kiracının benzer nite-
likteki bir taşınmazın kiralanması için gereken makul süre tespit edilip, 
tespit edilen bu süre içindeki kiracının karının ne olabileceği tespit edile-
rek mahrum kalınan karın belirlenmesi gerekir. Bu nedenle mahkemece 
yapılacak iş konusunda uzman bilirkişi marifetiyle benzer nitelikteki bir 
taşınmazın kiralanması için gerekli sürenin belirlenmesi ve belirlenen bu 
süre kadar mahrum kalınan gelir kaybı zararının hesaplanması gerekir-
ken sözleşme süresince kar mahrumiyeti hesaplanması doğru değildir.

Hüküm bu nedenlerle bozulmalıdır.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sa-
yılı HMK’ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3. madde hükmü gözeti-



400 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 90 • Sayı: 2 • Yıl: 2016

lerek HUMK’un 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek 
halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 24/12/2015 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

OKUL AİLE BİRLİĞİNİN AÇTIĞI DAVA • DAVACI SIFATI

ÖZET: Tüzel kişiliği olmayan Okul Aile Birliği’nin 
dava açma hakkı bulunmadığından, davanın Milli 
Eğitim Bakanlığı adına açıldığı kabul edilmelidir.
Y.6. HD., E. 2015/2430, K. 2015/11443, T. 24.12.2015

Dava, kira alacağı, elektrik ve su bedeli alacağının tahsili amacıyla 
başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece 
sözleşmeyi adi kefil olarak imzalayan davalı hakkında, asıl borçlu hak-
kında takip yapılıp kesin aciz vesikası alınmadan dakip yapılamayacağı 
gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi üzerine hüküm davacı vekili 
tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında 16.09.2011 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kantin 
ve yemekhane işletme sözleşmesi konusunda uyuşmazlık bulunmamak-
tadır. Kira sözleşmesi kiraya veren Okul Aile Birliği ile dava dışı kiracı ve 
davalı kefil arasında imzalanmıştır. Okul Aile Birlikleri 1739 Sayılı M.E.
Temel Kanun’unun 16. maddesine göre çıkarılan Okul Aile Birliği Yönet-
melik hükümleri doğrultusunda kurulmuş olup, kamu tüzel kişiliği statü-
sü tanınmamıştır. Buna karşın yönetmelik hükümleri gereğince Okul Aile 
Birliğine özel hukuk alanında hukuki işlem, kiralama sözleşmesi yapma 
yetkisi verilmiştir. Bu durumda davacı Okul Aile Birliğinin tüzel kişiliği 
bulunmadığından dava açma hakkı bulunmamaktadır. Ancak Okul Aile 
Birliği tarafından açılan davanın M.E.B. adına açıldığının kabulü gerekir. 
Bu nedenle M.E.B. davanın yöneltilerek dava dilekçesinin tebliğ edilmesi 
taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esasının incelenmesi gerekirken yazılı 
gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru olmadığından hükmün 
bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 
6100 sayılı HMK’ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3. madde hükmü 
gözetilerek HUMK’un 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, 
bozma nedenine göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına istek 
halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 24.12.2015 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ

İSTİFA NEDENİ BİLDİRİLMEDEN İŞYERİNDEN AYRILMA 
•

 HAKLI FESİH • KIDEM TAZMİNATI

ÖZET: Hak kazandığı ücretlerinin ödenmemesi 
sebebiyle hizmet akdini istifa dilekçesi vererek 
fesheden işçi, istifa dilekçesinde açıklamamış 
olduğu fesih sebebini açtığı davada ispatlayarak 
kıdem tazminatına hak kazanacaktır.*
Y.7. HD, E.2014/4158, K.2014/11358, T.26.5.2014

Karar 1: Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş 
bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve 
özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre da-
valının tüm davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz iti-
razlarının reddine.

2- Davacı vekili, davacının çalışma koşullaının ağır olması ve bir kısım 
işçilik alacaklarının ödenmemesi nedeniyle iş akdini haklı olarak sona er-
dirdiğini 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. Noterli-
ğinin 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 feshettiği-
ni bildirdikleri ve davalı işverence davacının 13/10/2009 tarihinde Sepay 
Plastik Personel Müdürlüğü’ne verdiği imzalı dilekçesinde çalışmakta ol-
duğu işyerinden kendi isteği ile ayrılmak istediğine ilişkin dilekçesinin 
bulunması, istifa dilekçesinin iradesinin sakatlanarak veya hile ile alındı-
ğı hususunun da ileri sürülmediği ve davacının kısa bir süre sonra başka 
bir işyerinde işe girdiği hususları da hep birlikte değerlendirildiğinde da-
vacının iş akdinin istifa etmek suretiyle kendisinin feshettiği, gerekçesiyle 
davanın, kısmen kabulüne karar verilmiştir.

* Gönderen: Av. Necdet OKCAN 
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İşçinin ödenmeyen işçilik hakları sebebiyle iş sözleşmesini haklı olarak 
feshedip feshetmediği konusu taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.

İşçinin emeğinin karşılığı olan ücret işçi için en önemli hak, işveren 
için en temel borçtur. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 32. maddesinin dör-
düncü fıkrasında, ücretin en geç ayda bir ödeneceği kurala bağlanmıştır. 
5953 sayılı Basın İş Kanunu'nun 14 üncü maddesinin aksine, 4857 sayı-
lıyasada 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 Kanunu’nun 
81. maddesi uyarınca üreti ödeninceye kadar iş görme edimini ifa etmek-
ten, yani çalışmaktan kaçınabileceği kabul edilmekteydi. 01.07.2012 tari-
hinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 97. madde-
sinde de benzer bir düzenleme yer almaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu’nda 
ise ücret daha fazla güvence altına alınmış ve işçi ücretinin yirmi gün için-
de ödenmemesi durumunda, işçinin iş görme edimini yerine getirmekten 
kaçınabileceği açıkça düzenlenmiş, toplu bir nitelik kazanması halinde 
dahi bunun kanun dışı grev sayılamayacağı kurala bağlanmıştır.

Ücreti ödenmeyen işçinin alacağı konusuda takibe geçmesi ya da ücreti 
ödeninceye kadar iş görme edimini yerine getirmekten kaçınması, iş iliş-
kisinin devamında bazı sorunlara yol açabilir. Bu bakımdan, işverenle bir 
çekişme içine girmek istemeyen işçinin, haklı nedene dayanarak iş sözleş-
mesini feshetme hakkı da bulunmaktadır. Ücretin hiç ya da bir kısmının 
ödenmemiş olması bu konuda önemsizdir.

Ücretin ödenmediğinden söz edebilmek için işçinin yasa ya da sözleş-
me ile belirlenen ücret ödenme döneminin gelmiş olması ve işçinin bu 
ücrete hak kazanması gerekir.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 24. maddesinin (II) numaralı bendinin (e) 
alt bendinde sözü edilen ücret, geniş anlamda ücret odlarak değerlendi-
rilmelidir. 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 güçlüğü nedeniyle öde-
nememiş olmasının sonuca bir etkisi yoktur. İşçinin, ücretinin bir kısmı-
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nı Yasanın 33. 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 kapsa-
mında değerlendirilmeli ve işçinin “haklı fesih” hakkı bulunduğu kabul 
edilmelidir.

İşçinin sigorta primlerinin 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 Ka-
nunu döneminde de devam etmekte olup, sigorta primlerinin hiç yatırıl-
maması, eksik yatırılması veya düşük ücretten yatırılması hallerinde de 
işçinin haklı fesih imkanı vardır.

Somut olayda, davacı 13.10.2009 tarihinde “çalışmakta olduğum iş 
yerinizden 12.10.2009 tarihinden itibaren kendi isteğimle ayrılmak isti-
yorum.” içerikli istifa dilekçesi vermiş olup istifa dilekçesini ve altındaki 
imzayı inkar etmemekle birlikte işçilik alacaklarının ödeneceğinin söylen-
mesi nedeniyle bu dilekçeyi verdiğini iddia etmiştir. İstifa dilekçesinde, 
istifa nedeni belirtilmemiş olup, davacı tanıkları, davacının işçilik alacak-
larını 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 Kanunuun 24 üncü maddesinin (II) numaralı bendinin (e) 
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 ala-
caklarının ödenmemesi nedeniyle iş akdini feshettiği kabul edilerek yara-
rına kıdem tazminatına hükmedilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme 
ile davacının kıdem tazminatı talebinin reddine karar verilmiş olması ha-
talı olup bozma nedenidir.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, pe-
şin alınan temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, ağşağıdaki ya-
zılı temyiz harcının davalıya yükletilmesine, 26.05.2014 gününde oybirliği 
ile, karar verildi.
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FAZLA ÇALIŞMA • DENKLEŞTİRME • SAĞLIK PERSONELİ

ÖZET: Denkleştirme esasının uygulandığı durum-
larda işçi bazı haftalarda 45 saati aşarak çalışsa 
da bu çalışmalar fazla çalışma sayılamaz.
Kural olarak 24 saat çalışan işçinin günde 14 saat 
çalışacağı kabul edilecektir. Ancak bu durumda 
da günde 11 saati aşan çalışmalar fazla çalışma 
sayılacaktır.
Sağlık hizmetlerinde çalışan işçinin hafta içinde-
ki 15 saatlik çalışmasında 3 saat; hafta sonu 24 
saatlik nöbetinde ise 4 saat dinlenme arası vere-
ceği kabul edilmelidir.*
Y.7. HD., E.2013/11060, K.2015/7004, T.17.2.2015

Fazla çalışma ücretlerinin hesabı konusunda taraflar arasında uyuş-
mazlık bulunmaktadır. 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinde 
çalışma süresi haftada en çok 45 saat olarak belirtilmiştir. Ancak tarafla-
rın anlaşması ile bu normal çalışma süresinin, haftanın çalışan günlerine 
günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtabileceği ilkesi 
benimsenmiştir. Yasanın 41 inci maddesine göre fazla çalışma, kanun-
da yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalar olup, 63 
üncü madde hükmüne göre dentleştirme esasının uygulandığı hallerde, 
işçinin haftalık çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak ko-
şulu ile bazı haftalarda toplam 45 saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla ça-
lışma sayılmaz.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Dairemizin yerleşik 
uygulamasına göre, bir işçinin günde en fazla fiilen 14 saat çalışabilece-
ğinin kabulü gerekir. Bu durumda 24 saat çalışıp 24 saat dinlenme usu-
lüyle yapılan çalışmalarda bir hatfa 3 gün diğer hafta ise 4 gün çalışma 
yapılacağından yukarıda bahsedilen 63 üncü madde hükmü gereğince, 
haftalık normal çalışma süresi dolmamış olsa dahi günlük 11 saati aşan 
çalışmalar fazla çalışma sayılması nedeniyle, bu çalışma sisteminde işçi 
ilk bir hafta (3x3=)9 saat takip eden hafta ise (4x3)=12 saat fazla çalışma 
yapmış sayılmalıdır.

* Gönderen: Kazım GÜZELGÜN, İstanbul Anadolu 3. İcra Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri 
Müdürü
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Çalışma şeklinin 24 saat mesai 48 saat dinlenme şeklinde olduğu du-
rumlarda ise, işçi birinci hafta 3 gün ikinci ve güçüncü haftalar 2 gün dör-
düncü hafta ise yine 3 gün çalışacağından, ilk hafta (3x3=)9 saat, ikinci 
ve üçüncü haftalarda (2x3=)6 saat, dördüncü hafta ise yine (3x3=)9 saat 
fazla çalışmış sayılmaktadır.

1475 sayılı önceki İş Yasası’nda günlük 11 saati aşan çalışmaların faz-
la çalışma sayılacağına ilişkin bir hüküm bulunmadığından, söz konusu 
Yasanın yürürlükte olduğu dönemde gerçekleşen, 24 saat çalışıp 48 saat 
dinlenme usulüyle yapılan çalışmalarda, haftalık 45 saatlik normal çalış-
ma süresinden fazla çalışma yapılması mümkün olmadığından, işçinin 
fazla çalışma yaptığının kabulü mümkün değildir. Ancak değinilen Yasa 
döneminde gerçekleşen 24 saat mesai 24 saat dinlenme usulüyle yapılan 
çalışmalarda, 4 gün çalışılan haftalarda (4x4=) 56 saat çalışma yapıla-
cağından, sadece bu haftalarda işçinin haftalık (56-45=) 11 saat çalışma 
yaptığının kabulü gerekir.

Sağlık Bakanlığı nezdinde Türkiye’deki hastanelerde statü hukuku dı-
şında hemşire, ebe, doktor, eczacı, anestezi uzmanı vs. olarak çalışanlar, 
haftalık normal mesailerinde fazla çalışma yapmadıklarından, sadece tut-
tukları nöbetlerle sınırlı olarak fazla çalışma yapmış olmaktadırlar. Nöbet 
çizelgeleri ile belirlenen bu tür çalışmalar hafta için ve hafta sonu olarak 
gerçekleşmektedir. Hafta içi nöbetler 17:00-08:00 saatleri arasında 15 
saat olarak yapılmaktadır. İşçinin yaptığı işin niteliğine göre zorunlu ih-
tiyaçlar nedeniyle 3 saat ara dinlenmesi indirilerek hafta için nöbette 12 
saat fazla çalışma yaptığı kabul edilmektedir. Hafta sonu nöbetler 24 saat 
sürmekte, işin niteliğine göre zorunlu ihtiyaçlar nedeniyle 4 saat ara din-
lenme indirildiğinde 20 saat fazla çalışma yapılmış olmaktadır. Ancak, 
bu durumlarda fazla çalışmalar, tutulan hafta için ve sonu nöbet sayısına 
göre denetlemeye elverişli bilirkişi raporu ile belirlenmelidir. Nöbet tutan 
çalışanın çoğunlukla ertesi gün nöbet izni kullanarak çalışma yapmaması 
nedeniyle, normal mesai devam çizelgeleri de mutlaka getirtilmelidir. İşçi, 
nöbetin ertesi günü nöbet izni kullandığında, ertesi gün (8 saat normal 
mesai süresi kadar) çalışmadığından hafta için nöbette (12-8=) 4 saat 
fazla çalışma yapmış sayılmalıdır. Hafta sonu nöbette ise, Cumartesi ve 
Pazar günü mormal tatil olduğundan Cuma ve Cumartesi geecesi tutulan 
nöbetlerden, ertesi gün çalışılmadığı gerekçesi ile indirim yapılma olana-
ğı yoktur. Öte yandan genel tatile denk gelen nöbet günlerinde de ayrıca 
genel tatil ücreti verildiğinden yukarıda anlatılan şekilde indirim yapılma-
lıdır. Dairemizin kökleşmiş uygulaması da bu doğrultudadır (Yargıtay 9. 
H.D. 2007/30834 E, 2009/7566 K. sayılı ilamı).
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4857 sayılı İş Kanunu’nun 41. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, fazla 
çalışma saat ücreti, normal çalışma saat ücretinin yüzle elli fazlasıdır. İş-
çiye fazla çalışma yaptığı saatler için normal çalışma ücreti ödenmemişse, 
sadece kalan yüzde elli kısmı ödenir.

Kanunda öngörülen yüzde elli fazlasıyla ödeme kuralı nispi emredici 
niteliktedir. Tarafların sözleşmeyle bunun altında bir oran belirlemeleri 
mümkün değilse de, daha yüksek bir oran tespiti olanaklıdır.

Fazla ücretinin son ücrete göre hesaplanması doğru olmayıp, ait ol-
duğu dönem ücretiyle hesaplanması gerekir. Yargıtay kararları da bu 
yöndedir (Yargıtay 9 HD. 16.2.2006 gün 2006/20318 E, 2006/3820 K.). 
Bu durumda fazla çalışma ücretlerinin hesabı için işçinin son ücretinin 
bilinmesi yeterli olmaz. İstek konusu dönemler açısından da ücret mik-
tarlarının tespit edilmesi gerekir. İşçinin geçmiş dönemlere ait ücretinin 
belirlenememesi halinde, bilinen ücretin asgari ücrete oranı yapılarak 
buna göre tespiti gerekir. Ancak işçinin işyerinde çalıştığı süre içinde terfi 
ederek çeşitli unvanlar alması veya son dönemlerde toplu iş sözleşmesin-
den yararlanılması gibi durumlarda, meslek kuruluşundan bilinmeyen 
dönemler için ücret araştırması yapılmalı ve dosyadaki diğer delillerle 
birlikte değerlendirmeye tabi tutularak bir karar verilmelidir.

İşçinin çalışma normal çalışma ücretinin sözleşmelerle haftalık kırk-
beş saatin altında belirlenmesi halinde, işçinin bu süreden fazla, ancak 
kırkbeş saate kadar olan çalışmaları “fazla sürelerle çalışma” olarak ad-
landırılır (İş Kanunu, Md. 41/3). Bu şekilde fazla saatlerde çalışma halin-
de ücret, normal çalışma saat ücretinin yüzde yirmibeş fazlasıdır.

4857 Sayılı Yasa’nın 41. maddesinin dördüncü fıkrası, işçiye isterse 
ücreti yerine serbest zaman kullanma hakkı tanımıştır. Bu süre, fazla ça-
lışma için her saat karşılığı bir saat otuz dakika, fazla süreli çalışmada ise 
bir saat onbeş dakika olarak belirlenmiştir. Bu sürelerin de sözleşmelerle 
attırılması mümkündür.

Parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen işlerde,  fazla 
çalışma süresince işçiin ürettiği parça veya iş tutarının hesaplanmasında 
zorluk çekilmeyen hallerde, ber bir fazla saat içinde yapılan parçayı veya 
iş tutarını karşılayan ücret esas alınarak fazla çalışma veya fazla süreler-
le çalışma ücreti hesaplanır. Bu usulün uygulanmasında zorluk çekilen 
durumlarda, parça başına veya yapılan iş tutarına ait ödeme döneminde 
meydana getirilen parça veya iş tutarları, o dönem içinde çalışılmış olan 
normal ve fazla çalışma saatleri sayısına bölünerek bir saate düşen parça 
veya iş tutarı bulunur. Bu şekilde bulunan bir saatlik parça veya iş tuta-
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rına düşecek bir saatlik normal ücretin yüzle elli fazlası çalışma ücreti, 
yüzde yirmibeş fazlası ise fazla sürelerle çalışma ücretidir. İşçinin parça 
başı ücreti içinde zamsız kısmı ödenmiş olmakla, fazla çalışma ücreti sa-
dece yüzde elli zam miktarına göre belirlenmelidir.

Otel, lokanta, eğlence yerleri gibi işyerlerinde müşterilerin hesap pusu-
lalarına belirli bir yüzde olarak eklenen paraların, işverence toplanarak 
işçilerin katkılarına göre belli bir oranda dağıtımı şeklinde uygulanan üc-
ret sistemine “yüzde usulü ücret” denilmektedir. Yüzde usulünün uygu-
landığı işyerlerinde fazla çalışma ücreti, 4857 sayılı Kanunun 51 nci mad-
desinde öngörülen yönetmelik hükümlerine göre ödenir. İşveren, yüzde 
usulü toplanan paraları işyerinde çalışan işçiler arasında, Yüzdelerden 
Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik hükümleri-
ne göre eksiksiz olarak dağıtmak zorundadır. Fazla çalışma yapan işçile-
rin fazla çalışma saatlerine ait puanları normal çalışma puanlarına ekle-
nir (Yönetmelik Md. 4/1.) Yüzdelerden ödenen fazla saatlerde, çalışmanın 
zamsız karşılığı ile zamlı olarak ödenmesi gereken ücret arasındaki fark 
ödenir. Zira yüzde usulü ödenen ücret içinde fazla çalışmaların zamsız 
tutarı ödenmiş olmaktadır. Yapılan bu açıklamalara göre; yüzde usulü 
ya da parça başı ücret ödemesinin öngörüldüğü çalışma biçiminde fazla 
çalışmalar, saat ücretinin %150 zamlı miktarına göre değil, sadece %50 
zam nispetine göre hesaplanmalıdır.

Somut olayda, davacı davalı işyerinde mikser şoförü olarak çalışmak-
ta olup davacının aylık ücretinin 1035,00 TL garanti ücret ve 250,00 TL 
prim ilavesi ile 1.285,00 TL olduğu sabittir. Her ne kadar, hükme esas 
alınan bilirkişi raporunda, davacının fazla çalışma ücreti %150 zamlı ola-
rak hesaplanmışsa da, davacı yaptığı fazla mesailerin zamsız karşılığını 
almış olduğundan, 1035+250=1285 TL net ücretin brütü ile yıllara göre 
değişen miktarlarının tespit edilerek %50 zamlı kısmı hesaplanıp hüküm 
altına alınmalıdır.

Diğer taraftan fazla mesai tahakkuku bulunan bordrolara ilişkin ayla-
rın dışlanması doğru ise de, bordrolarda asgari ücretten tahakkuk yapıl-
mıştır. Bu nedenle bordrolarda yazılı fazla mesai saatlerinin gerçek ücret-
le çarpılması sonucu bulunacak sonuç, fazla mesai hesabından mahsup 
edilmeli ve fark hüküm altına alınmalıdır.

3- Dosyada, fazla mesai, prim vs. ücret ödemelerine ilişkin föyler mev-
cut olup davacının da imzasını taşıdığından bu belgeler değerlendirilerek 
mahsubu gerekip gerekmediği incelenmelidir. Eksik inceleme ile sonuca 
gidilmesi de doğru değildir.
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F) SONUÇ

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZUL-
MASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 
17.02.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

ASIL İŞVEREN • ALT İŞVEREN • MUVAZAA • İŞE İADE

ÖZET: Kural olarak asıl işveren - alt işveren iliş-
kisinde işçinin alt işverene ait işyerine iade edil-
mesine karar verilir.
İşçinin tekrar işe başlatılmamış olmasından do-
ğan mali haklardan ise alt işveren ve asıl işveren 
birlikte sorumludurlar.
Ancak, muvzaalı asıl işveren - alt işveren ilişki-
sinde işçinin asıl işveren gibi görünen kişinin iş-
yerine iadesine karar verilmelidir.*
Y.7. HD, E.2015/16920, K.2015/19734, T.19.10.2015

Davacı vekili, davacının Mersin İl Özel İdaresinde hizmet alım ihale-
sini alan C.T.Ş. işçisi olarak çalıştığını, ihaleyi alan firmalar değişse bile 
çalışanların değişmeksizin yeni alt işverende çalışmaya devam ettiğini, 
hizmet alım sözleşmelerinin formalite olup çalışan histesinin ihale alan 
firmaya verilerek işe başlatıldığını, ihaleyi alan şiket yetkilileriyle hiç mu-
hatap olmadığını, yaklaşık 6 yıldır bu şekilde Özel İdarede çalıştırıldığını, 
6360 sayılı Yasa ile İl Özel İdaresinin 01.01.2014 tarihi itibariyle kapatıla-
rak Büyükşehir Belediyelerine devrolunduğunu, devir neticesi çalışmasını 
devam ettiren davacıya 30.03.2014 tarihinde SGK çıkışının verildiğini ve 
davacının asıl işverenin İl Ödel İdaresi olduğunu (devralan Büyükşehir 
Belediyesi) belirterek davacının işe iadesine karar verilmesini talep et-
miştir.

Davalı İdare Vekili, husumet itirazında bulunarak davacının alt işveren 
işçisi olarak kapatılan İl Özel İdaresinde çalıştığını, 6360 sayılı Yasaya 
göre devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonunun kurularak devir, tasfi-
ye ve paylaştırma işlemlerinin gerçekleştiğini, İl Özel İdarelerinin yetki, 
görev ve sorumluluklarının ise Bakanlıklar ve Bakanlıkların Taşra teşki-

* Gönderen Av. Hulki ÖZEL, Mersin Barosu
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latına, Hazine’ye, Valiliklere ve İlçe Belediyelerine devredilmiş olup tüm 
hak ve alacaklarının Büyükşehir Belediyesine devredilmediğini, İl Özel 
İdarelerinin tüzel kişiliğinin 31.03.2014 tarihinde son bulduğunu, yapılan 
ihale sözleşmelerinin belirli süreleri olduğunu savunarak davanın reddini 
istemiştir.

Davalı şirket vekili ise davalı şirketin sadece ihale süresince diğer dava-
lı kurumua eleman istihdamı ile sorumlu olduğunu, bu durumun Hizmet 
Alım Sözleşmesinin 5. maddesinde belirtildiğini, personel temini dışında 
İş Hukuku kapsamında sorumluluklarının bulunmadığını, geçerli asıl iş-
veren alt işveren ilişkisi de bulunmadığından muvazaanın da söz konusu 
olmadığını hukuksal ve ekonomik bağımsızlığıa sahip iki işvereni mecut 
olmadığını, asıl işveren dışında kendilerine husumet yöneltilemeyeceğini 
savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davalı işverenin iş sözleşmesini fesih bildirimini yazılı 
olarak yapmadığı ve fesih sebebini açık ve kesin olarak belirtmeden sona 
erdirdiği gerekçesiyle davanın kabulüne, davacının davalı şirkete işe iade-
sine, işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücretinden davalıların 
müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 2/6 maddesi uyarınca, “Bir işverenden, iş-
yerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde 
veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik ne-
denlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği 
işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı 
işverenin arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. 
Bu ilişkide asıl işveren, alt işveren işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak 
bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş 
sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorum-
ludur. Keza aynı maddenin 7. fıkrasına göre de “Asıl işverenin işçilerinin 
alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiy-
le hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalışkırılan kimse ile 
alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt 
işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin 
işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler.”

Feshin geçersizliği ve işe iade davasının alt ve asıl işveren ilişkisinde, 
her iki işverene birlikte açılması ve muvazaa bulunmaması halinde ise, 
davacı işçi alt işveren işçisi olup, iş sözleşmesi alt işveren tarafından fes-
hedildiğinden, feshin geçersizliği ve işe iade yükümlülüğü alt işverenindir. 
Asıl işverenin iş ilişkisinde sözleşmenin taraf sıfatı bulunmadığından, asıl 
işveren işe iade yönünde bir yükümlülüğünden söz edilemez. Asıl işvere-
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nin işe iade kararı sonra  işçinin işe başlamak için başvurması ve alt işve-
renin işe almamasından kaynaklanan işe başlatmama tazminatı ile dört 
aya kadar boşta geçen süre ücretinden yukarıda belirtilen hüküm nedeni 
ile alt işverenle birlikte sorumluluğu vardır.

İşletme, işyeri ve işin gereklerinden kaynaklanan en önemli nedenle-
rinden biri, alt işveren uygulamasıdır.Alt işveren uygulaması bir işletme-
sel karardır. Alt işverene devrin işletme gereklerine dayanan geçerli fesih 
nedeni olması, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesinin 6 ve 7. fıkraları 
uyarınca geçerli ve muvazaaya dayanmayan asıl işveren-alt işveren ilişki-
sinin kurulması şartına bağlıdır. Kanunu’nun 2. maddesinde belirtilen 
unsurları taşımayan alt işveren uygulaması, fesih için geçerli neden kabul 
edilemez. İş Kanunu’nda yardımcı işlerin alt işverene verilmesinin her-
hangi bir koşula bağlanmaması nedeniyle, bu nevi işlerin muvazaa olma-
ması kaydıyla alt işverene devri sebebiyle iş sözleşmesinin feshedilmesi 
halinde, feshin geçerli nedene dayandığı kabul edilebilir. Buna karşılık, 
6’ncı fıkra gereğince, asıl işin bir bölümünde işletme ve işin gereği ile 
teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlet alt işverene devredilebile-
cektir. Anılan düzenlemede baskın öğe, “teknolojik nedenlerle uzmanlık 
gerektiren” işlerdir. Başka bir anlatımla işletmenin ve işin gereği ancak 
teknolojik nedenler var ise göz önünde tutulur. Dolayısıyla, söz konusu 
hükümdeki şartlar gerçekleşmeden asıl işin bölünerek alt işverene veril-
mesi halinde, asıl işveren-alt işveren ilişkisi geçersiz olacağından iş söz-
leşmesinin feshi de geçersiz olacaktır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 2/6 maddesi uyarınca, “Bir işverenden, işye-
rinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya 
asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle 
uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini 
sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren 
arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide 
asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Ka-
nundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş söz-
leşmesinden doğan yükümmülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumlu-
dur.” Keza aynı maddenin 7. fıkrasına göre, “Asıl işverenin işçilerinin alt 
işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle 
hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt 
işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ge genel olarak asıl işveren alt iş-
veren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin 
işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler. 
İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren iş-
ler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez.”
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Asıl alt işveren ilişkisinde ilişkinin muvazaalı veya yasadaki unsurları 
taşıyıp taşımadığının belirlenmesinde,

Biri asıl diğer hukuksal ve ekonomik bağımsızlık ile ayrı bir iş organi-
zasyonuna sahip iki ayrı işverenin bulunup bulunmadığı,

Alt işveren işçilerinin sadece asıl işverenden alınan iş kapsamında ça-
lıştırılıp çalıştırılmadıkları,

Alt işverene verilen işin, işyerinde asıl işveren tarafından yürütülen 
mal veya hizmet üretimine ilişkin asıl yardımcı işlerden olup olmadığı, 
Alt işverene verilen işin işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle 
uzmanlık gerektiren bir iş olup olmadığı; 

Alt işverenin daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kişi olup olmadığı; 

Alt işverenin işe uygun yeterli ekipman ile tecrübeye sahip olup olma-
dığı; 

İstihdam edeceği işçilerin niteliklerinin yapılacak işe uygun olup olma-
dığı; 

Alt işverene verilen işte asıl işveren adına koordinasyon ve denetimle 
görevlendirilenlerden başka asıl işverenin işçisinin çalışıp çalışmadığı; 

Yapılan alt işverenlir sözleşmesinin iş hukukunun öngördüğü kamusal 
yükümlülüklerden kaçınmayı amaçlayıp amaçlamadığı; 

Yapılan alt işverenlik sözleşmesinin işçilerin iş sözleşmesi, toplu iş 
sözleşmesi yahut mevzuattan kaynaklanan bireysel veya kollektif hakla-
rını kısıtlamaya ya da ortadan kaldırmaya yönelik yapılıp yapılmadığının 
araştırılması ve irdelenmesi gerekir.

Bir alt işveren, bir asıl işverenden sözleşme ile üstlendiği mal veya 
hizmet üretimi için belirli bir organizasyana, uzmanlığıa ve hukuksal ba-
ğımsızlığa sahip değilse, kısaca üretim ya da hizmet sunumuna ilişkin 
ekonomik faaliyetin bağımsız yönetimini üstlenmemişse, asıl işveren alt 
işveren ilişkisinden çok olayda, asıl işverene işçi temini söz konusu ola-
caktır. Bu anlamda alt işverenin üstlendiği hizmetin veya işin faaliyet ala-
nı olması gerekir.

Alt işveren işçilerinin bir kısmının, üstlenihen hizmet dışında asıl veya 
yardımcı başka işte çalıştırılmaları, asıl-alt işveren arasındaki sözleşmeyi 
muvazaalı hale getirmez. Sadece başka işte çalıştırılan işçi açısında asıl 
alt işveren ilişkisinin unsurlarının bulmadığı kabul edilmelidir.

5538 sayılı Yasa ile İş Kanunu’nun 2. maddesine bazı fırkalar eklen-
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miş ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla sermayesinin yarısından fazlasının 
kamuya ait olan ortaklıklara dair ayrık durumlar düzenlenmiştir. Ancak, 
maddenin diğer hükümleri değişikliğe tabi tutulmadığından, asıl işveren 
alt işveren ilişkisinin unsurları ve muvazaa öğeleri değişmemiştir. Yasal 
olarak verilmesi mümkün olmayan bir işin alt işverene bırakılması veya 
muvazaalı bir ilişki içine girilmesi halinde, işçilerin baştan itibaren asıl 
işverenin işçileri olarak işlem görecekleri 4857 sayılı Kanunu 2 nci mad-
desinin yedinci fıkrasında açık biçimde ifade edilmiştir. Kamu işverenleri 
bakımından farklı bir uygulamaya gidilmesi hukuken korunamaz. Muva-
zaaya dayanan bir ilişkide işçi, gerçek işverenin işçisi olmakla kıdem ve 
unvanının dışında bir kadro karşılığı çalışması ve diğer işçilerle aynı üc-
reti talep edememesi, İş Kanununun 5 nci maddesinde öngörülen eşitlik 
ilkesine aykırılık oluşturur. Yine koşulların oluşmasına rağmen işçinin 
toplu iş sözleşmesinden yararlanamaması, Anayasal temeli olan sendikal 
hakları engelleyen bir durumdur. Dairemizin kararları da bu doğrultuda-
dır.

Muvazaa Borçlar Kanununda düzenlenmiş olup, tarafların üçüncü ki-
şileri aldatmak amacıyla ve kendi gerçek iradelerine uymayan ve arala-
rında hüküm ve sonuç meydana getirmesi arzu etmedikleri görünüşte bir 
anlaşma olarak tanımlanabilir. Üçüncü kişileri aldatmak kastı vardır ve 
sözleşmedeki gerçek amaz gizlenmektedir. Muvazaanın ispatı genel ispat 
kurallarına tabidir.

İşverenler arasında muvazaalı biçimde asıl işveren alt işveren ilişkisi 
kurulmasının önüne geçilmek istenmiş ve 4857 sayılı İş Kanununun 2/7 
maddesinde bu konuda bazı muvazaa kriterlerine yer verilmiştir. Bu kri-
terler, asıl işveren işçilerinin alt işveren tarafından ise alınarak çalışırıl-
maya devam ettirilmesi sureti ile haklaının kısıtlanması veya daha önce 
o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisinin kurulması olarak 
belirtilmiştir.Asıl işveren ve alt işveren arasındaki sözleşmenin muvazaalı 
olması halinde, alt işveren işçisi, aynı madde uyarınca başlangıçtan itiba-
ren asıl işveren işçileri sayılacaktır. Böyle bir durumda işe iade isteyen 
alt işveren işçisinin asıl işveren işyerine işe iadesine, her iki davalının 
davacının mali haklarından müştereken ve müteselsilen sorumluluğuna 
karar verilmesi gerekir.

Somut olayda davalı şirket ile devredilen Mersin İl Özel İdaresi arasın-
da yapılan hizmet alım sözleşmesi incelendiğinde; Vasıflı Personel Destek 
Hizmet Alımına dair sözleşme olduğu ve bu sözleşmenin 5. maddesinde; 
Sözleme konusu iş; Mersin İl Özel İdaresi merkez ve ilçe teşkilatlarında 
köylerin kırsal altyapı tesislerinde taşıma yapmak üzere 69 adet (E) sı-
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nıfı şoför, 4 adet (B) sınıfı şoför, bakım ve onarım hizmetlerinde 50 adet 
operatör, ve 3 adet atölye ustası, yemek hazırlama ve dağıtım işlerinde 11 
adet aşçı, temizlik hizmetlerinde 3 adet temizlikçi, veri girişi yapmak üze-
re 3 adet büro işçisi, 10 adet teknik (Mühendis-Mimar) personel olmak 
üzere 153 adet vasıflı personelin 3 ay süre ile çalıştırılması kaarlaştırıl-
mıştır. Sözleşmenin amacı işçilik temininden ibarettir. O halde davacı 
baştan beri Mersin İl Özel İdaresi işçisidir. İl Özel İdaresi 6360 sayılı Yasa 
ile Büyükşehir Belediyesine devredilmiştir.

Muvazaalı bir hukuki muamele ile üçüncü kişinin ısrar edilmesi ona 
karşı bir haksız eylem niteliğindedir. Üçüncü kişiler muvazaa nedeniyle 
hakları halele uğratıldığı takdirde haksız fiil sorumluluğuna dayanarak 
muvazaalı hukuki işlemi yapan taraftan zararının tazminin isteyebilir. 
Haksız fiil işleyen kimse uygun illiyet bağı çevresine giren bütün zarar-
lardan sorumludur. Ayrıca muvazaa sebebiyle akdin hükümsüzlüğünün 
ileri sürülmesinin hakkın kötüye kullanılması sayılan hallerde muvazaa 
ileri sürülemez ise de muvazaanın tarafı olanların muvazaayı birbirlerine 
karşı ileri sürmeleri mümkündür.

Ancak iyiniyetli olan davacı işçiye karşı taraf olmadığı, muvazaanın 
ileri sürülemeyeceği, akdin hükümsüzlüğünün davacıya karşı ileri sürül-
mesinin MK’nın 2. maddesindeki iyiniyet kurallarına aykırı olması ve hiç 
kimsenin kendi hilesinden yararlanamayacağı ilkesi gereğince muvazaalı 
işlemi yapan davalı Şirketin davacının davalı Mersin Büyükşehir Belediye-
si’ne süresi içinde başvurması halinde hak kazanacağı 4 aya kadar ücret 
ve diğer haklarından, davacının davalı Mersin Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından süresi içinde işe başlatılmaması halinde hakedeceği 5 aylık brüt 
ücreti tutarındaki tazminat alacağından daha açık bir anlatımla davalı 
şirketin davacının iş akdini geçersiz nedenle feshi sonucuna bağlı yasal 
yaptırım sonucu doğan alacağından diğer davalı ile birlikte müştereken ve 
müteselsilen sorumlu olduğu kabul edilmelidir. (HKGK’nın 03.12.2008 
T.2008)9-704 E. 2008/730 K. sayılı kararı)

Somut olayda dosyadaki delillerden davacının işe iadesine ilişkin mah-
keme kararının erinde olduğu anlaşılmakla davalıların bu yöne ilişkin 
temyiz itirazları yerinde değilse de usulüne uygun ve geçerli bir asıl işve-
ren alt işveren ilişkisinden bahsedelimeyeceğinden davalılar arasındaki 
ilişkinin muvazaaya dayandığının kabulü ile davacının asıl işveren olan 
davalı Mersin Büyükşehir Belediyesindeki işine iadesi gerekmekte olup 
davalı şirketin ve davacının bu yöne ilişkin temyiz itirazı yerindedir.

Bu yön davacı yanında kararı temyiz eden davalı şirketinde hak alanını 
ilgilendirdiğinden 4857 sayılı İş Yasası’nın 20/3. maddesi uyarınca hük-
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mün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve Dairemizce aşağıdaki şe-
kilde karar verilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçe ile; 

1- Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASI-
NA,

2- Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının Mersin Büyükşehir Beledi-
yesi işyerine İŞE İADESİNE,

3- Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı Mersin Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı tarafından süresi içinde işe başlatılmama-
sı halinde ödenmesi gereken tazminatın her iki davalının müştereken ve 
müteselsilen birlikte sorumlu olmak kaydı ile miktarının davacının kıde-
mi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 5 aylık brüt ücreti 
tutarında BELİRLENMESİNE,

4- Davacı işçinin işe iadesi için davalı Mersin Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığına süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın 
kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalı-
lardan müştereken ve müteselsilen tahsilinin GEREKTİĞİNE,

5- Alınması gereken 27,70 TL harçtan, peşin alınan 25,20 TL harcın 
tenzili ile bakiye 2.50 TL’nin davalılardan müştereken ve müteselsilen 
tahsili ile Hazine’ye gelir kaydına,

6- Davacının yapmış olduğu 131,20 TL yargılama giderinin davalılar-
dan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, davalıla-
rın yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

7- Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT’ne göre, 1.500,00 TL avu-
katlık ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tkahsili ile da-
vacıya verilmesine,

8- Kalan gider ve delil avansının ilgilisine iadesine,

9- Temyiz harcının istek halinde davacı ve davalı şirkete iadesine, aşa-
ğıda yazılı temyiz harcının davalı Belediye’ye yükletilmesine, 19.10.2015 
gününde oybirliğiyle KESİN olarak verildi.
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ALT İŞVERENLER • DAVANIN İHBARI

ÖZET: İşçinin aynı işyerinde birden fazla alt işve-
ren nezdinde çalıştırılması halinde, açılan alacak 
davasının diğer alt işverenlere ihbarı önem kaza-
nır.
Davanın ihbarı yazılı dilekçeyle yapılmalıdır.*
Y.7. HD E., 2015/36079, K.2015/20475, T.26.10.2015

Davacı, davalı idarenin alt işverenlerinde aralıksız olarak işçi olarak 
çalıştığını, iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından haklı bir sebebe da-
yanmarsızın feshedildiğini, beyanla kıdem tazminatı ile bazı işçilik ala-
caklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.

Davalı, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

Taraflar arasında davanın davacının çalıştığı diğer alt işverenlere ihbar 
edilip edilmeyeceği hususu uyuşmazlık konusudur.

Davanın ihbarının düzenlediği 6100 sayılı HMK’nın 61. maddesinde 
“Taraflardan biri davayı kaybettiği takdirde, üçüncü kişiye veya üçüncü 
kişinin kendisine rücu edeceğini düşünüyorsa, tahkikat sonuçlanıncaya 
kadar davayı üçüncü kişiye ihbar edebilir.” hükmü getirilmiştir. İş dava-
larında özellikle işçinin aynı asıl işverene ait işyerinde aralıksız şekilde 
birden çok alt işveren nezdinde çalışması durumunda, davalı asıl veya alt 
işverenlerin dava sonunda ödemek durumunda kalacakları dava konusu 
alacakları diğer alt işverenlere rücu etme hakkı bulunduğundan ve özel-
likle uzun bir çalışma dönemine ilişkin davalarda birden çok alt işveren 
nezdinde çalışmalar mevcut olduğundan, bu çalışmalara ilişkin ödeme 
yapılmış olması ve bu ödemelere ilişkin evrakların bu alt işverenlerde 
bulunması ihtimaline karşı davanın ihbarı ayrıca önem kazanmaktadır. 
Mahkemece davanın ihbarı talepleri, 6100 sayılı HMK’nın 62’nci maddesi 
gereği asıl veya alt işveren davalıların davayı ihbar taleplerinin yazılı ol-
ması, davanın ihbar edileceği kişilerin adresleri ile bildirilip bildirilmediği 
ve tebligat masraflarının yatırılıp yatırılmadığı hususları dikkate alınmak 
suretiyle değerlendirilmelidir.

Somut olayda davalının dava dilekçesine karşı vermiş olduğu cevap 

* Gönderen: Av. Hulki ÖZEL Mersin Barosu
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dilekçesinde, davanın ihbar edileceği şirketlerin adreslerini içerir listesini 
de ekleyerek davanın ihbarı talebinde bulunmuş olmasına rağmen mah-
kemece bu hususta olumlu veya olumsuz bir kakar verilmemiş olması 
hatalı olup bozma nedenidir.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, boz-
ma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şim-
dilik yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya 
iadesine, 26/10/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ

BELEDİYE BORCU
 •

 BELEDİYE BAŞKANININ MAKAM ARACININ HACZİ

ÖZET:  Bir aracın makam aracı olarak kullanılma-
sı o aracın fiilen kamu hizmetinde kullanıldığı an-
lamına gelmez.
Belediyenin kamu hizmetinin yürütülmesi bakı-
mından belediye başkanının makam aracı bulun-
ması şart değildir.
Belediye başkanının makam aracının haczedil-
mesinde yasaya aykırılık bulunmamaktadır.
Y.8. HD. E.2014/24016, K.2016/635, T.21.01.2016

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine başlatılan ilamlı takipte, borçlu ve-
kili, fiilen kamu hizmetinde kullanılan ... plakalı aracın trafik kaydına 
haciz ve yakalama şerhi konuludğunu haczin ve yakalama şerhinin kaldı-
rılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, kamu hizmetinin yürütülmesi bakımından bir adet ma-
kam aracının kamuya tahsisli olduğunun kabulü gerekeceğinden şikaye-
tin sabulü ile .... plakalı araca ilikin haczin kaldırılmasına karar verilmiş, 
hüküm alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/son maddesinde; “Belediyenin 
kamu hizmetinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil 
edilen vergi, resim, harç gelirleri haczedilemez” düzenlemesine yer veril-
miştir. Bu maddeye göre belediyenin haczedilmezlik şikayetinin kabul edi-
lebilmesi için mahcuzların kamu hizmetinde fiilen kullanılması zorunlu-
dur. Borçlu belediyenin kamuya tahsis kaarı alması sonuca etkili değildir. 
İcra ve İflas Kanunu ve takip hukuku ilkelerine göre asıl olan alacaklının 
alacağına kavuşmasını sağlamak olduğundan, kural olarak borçluların 
tüm mallarının haczi mümkündür. Bir malın haczedilememesi için yasal 
düzenlemenin bulunması zorunludur. Haczedilmezlik istisnal bir durum 
olduğundan, bu yöndeki düzenlemelerin de dar yorumlanması gerekir. 
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Ayrıca bir üst norm olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 90/4. mad-
desi ile de; usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş temel hak ve öz-
gürlüklerin düzenlendiği milletlerarası antlaşmaların kanun hükmünde 
olduğu ve uyuşmazlıklarda gözetilmesi gerektiği kuralına yer verilmiştir.

Buna göre, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 1 no’lu Protokül’ün 
1. maddesinde; “... Her gerçek ve tüzel kişi, maliki olduğu şeyleri barışçıl 
bir biçimde kullanma hakkına sahiptir. Kamu yararı gerektirmedikçe ve 
Uluslararası Hukukun genel ilkeleri ile hukukun aradığı koşulları uyul-
madıkça, bir kimse mülkiyetinden yoksun bırakılamaz...” hükmü yer al-
maktadır.

Ek protokol’ün mülkiyet hakkı ile ilgili 1. maddesi, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nce onaylanmış ve onaylayan yasada; “... Her hakiki veya 
hükmi şahıs mamların masuniyetine (dokunulmazlığına) riayet edilmesi 
hakkına maliktir. Herhangi bir kimse ancak amme menfaati icabı ola-
rak ve kanunun derpiş eylediği şartlar ve devletler hukukunun umumi 
prensipleri dahilinde mülkiyetinden mahrum edilebilir...” ilkelerine yer 
verilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 16 Ocak 2007 tarih ve 
31277/03 sayılı Kuzu-Türkiye davası hakkındaki kararında, davacının le-
hine alınan yargı kararının altı yıldır uygulanmaması, bir diğer anlatımla 
ilama konu borcun borçlu belediyece ödenmemesi nedeniyle, AİHS’in 6 § 
1. Ek 1 no’lu Protokol’ün 1. maddelerinin ihlal edildiği sonucuna vararak 
tazminata hükmetmiş, yine 17 Ocak 2006 tarih ve 13062/03 sayılı Kran-
ta - Türkiye davası ve 18 Ekim 2005 tarih ve 75505/01 sayılı Tütüncü ve 
Diğerleri-Türkiye davası hakkındaki kararında da aynı sonuca varmıştır.

O halde borçlu belediyeye ait taşınır ya da taşınmaz bir malın hacze-
dilmezliği için o malın fiilen kamu hizmetinde kullanılmasının gerektiği 
tartışmasızdır. Ancak bir malın fiilen kamu hizmetinde kullanıldığının 
kabulü için, o malın kamu hizmetinin yürütülebilmesi amacına uygun bu-
lunması gerekir.

Bir aracın, makam aracı olarak kullanılması, onun fiilen kamu hizme-
tinde kullanıldığı anlamına gelmeyeceği gibi, kamu hizmetinin yürütüle-
bilmesi için Belidiye başkanının makam aracının bulunması da gerekmez. 
Zira belediyelerin görevleri 5993 Sayılı Yasa’nın 14. maddesinde açıklan-
mış olup, bu görevlerin yerine getirilebilmesi için Belediye Babaşkanını 
makam aracının bulunması zorunlu değildir. Kaldı ki belde sakinlerinin 
müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan, idari ve mali 
özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi olan belediyenin borcu var iken Belediye 
başkanının makam aracı kullnması yukarıda belirtildiği üzere başta Ana-
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yasa’ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırılık oluşturabilecegi 
gibi kamu vicdanını da rahatsız edecektir.

Öte yandan 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 4. maddesinde kimlere ma-
kam aracı verileceği düzenlenmiş olup, Belediye başkanı anılan yasa uya-
rınca kendisine makam aracı tahsis edilecekler arasında yer almamakta-
dır.

Bütün bu açıklamalar ışığında, Belediye başkanının makam aracının 
haczedilmesinde yasaya aykırılık bulunmadığından haczedilmezlik şika-
yetinin reddine karar verilmesi gerekirken istemin kabulü yönünde hü-
küm kurulması isabetsizdir.

SONUÇ

Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Mahkeme ka-
rarının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nin 366. ve HUMK’un 428. maddele-
ri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK’nin 366/3. maddeleri gereğin-
ce, Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde 
karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 25,20 TL peşin harcın istek 
halinde temyiz eden davalıya iadesine, 21.01.2016 tarihinde oybirliğiyle 
karar verildi.

DAVA KONUSU MALIN ALIMINDA, DAVACININ KİŞİSEL 
MALLARI SATARAK KATKIDA BULUNMUŞ OLMASI

• 
KATKI PAYI ALACAĞI

ÖZET: Davacının dava konusu taşınmazın alımın-
da ziynetlerinin bozdurularak 8.000 TL  katkıda 
bulunduğu, dosya arasında yer alan 21.3.2008 
tarihli belge ve duruşmada dinlenen tanık beyan-
ları ile kanıtlanmıştır.
Y.8. HD E2014/19652, K.2016/715, T. 21.01.2016

NK.. ile H.T. aralarındaki katkı payı alacağı davasının kısmen kabulüne 
ve kısmen reddine dair Yalova Aile Mahkemesi'nden verilen 29.05.2014 
gün ve ... sayılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından 
süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü:



KARAR

Davacı vekili, ziynet eşyalarının bozdurulması, aileden gelen yardım ve 
miras ile evlilik birliği içerisinde edinilen ... ada ... parselde kayıtlı 3 nolu 
taşınmaza ve ... plakalı araca katkısı sebebiyle yine evlilik içerisinde alınıp 
satılan mal varlıklarından elde edilen kira bedelleri nedeniyle 35.000 TL 
alacağın faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir. Daha sonra 
sunulan dilekçesi ile talebini taşınmaz sebebiyle alacak isteğine hasretti-
ğini bildirmiştir.

Davalı vekili, davacının katkısının bulunmadığını, taşınmazı babasın-
dan aldığı 20.000TL yardım ve çalışmaları karşılığı edindiğini, ileri süre-
rek, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Mahkemece, dava konusu taşınmazın edinilmiş mal niteliğinde olup 
tasfiye edilmesi ile davacı lehine alacak hakkı doğduğu gerekçesiyle dava-
nın kısmen kabulü ile 18.628,535TL katılma alacağının karar tarihinden 
itibaren faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, fazla isteğin reddine karar 
verilmesi üzerine; hüküm, davacı vekili tarafından reddine karar verilen 
bölüm bakımından temyiz edilmiştir.

1-Dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları münde-
recatına ve mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verildiğine, 
takdirde bir isabetsizlik bulunmadığına, davacının aşamalarda araca ve 
kira gelirine yönelik isteklerinin olmadığını bildirmiş olmasına, taşınmaz 
alımına annesinden aldığı 2000 TL ile katkı yaptığının ispat edilemediği-
ne, satım sözleşmesinin düzenlendiği tarihte davalının babasından banka 
havalesi ile gelen 20.000TL sının taşınmazın alımında davalı lehine ki-
şisel mal olarak değerlendirilerek hesaplamada gözetilmiş bulunmasına 
göre, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz 
itirazlarının reddine,

2-Değer artış payı alacağı isteğinin reddine yönelik temyiz itirazlarının 
incelenmesine gelince; Davacı vekili, edinilmiş mal olan taşınmazın alımı 
sırasında vekil edenin 8.000 TL değerinde altın bozdurduğunu açıkla-
yarak tasfiye hesabında değerlendirilmesini talep etmiştir. Maddi olayla-
rı ileri sürmek taraflara, hukuki nitelendirmeyi yapmak ve uygulanacak 
kanun maddelerini belirlemek hakime aittir (6100 sayılı HMK 33. m). 
İddianın ileri sürülüş şekline göre dava, değer artış payı alacağı isteğine 
ilişkindir.

Değer artış payı alacağı; eşlerden birinin diğerine ait malın edinilme-
sine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun karşılık almak-
sızın esaslı katkıda bulunması durumunda, tasfiye sırasında bu malda 
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meydana gelebilecek değer artışı için katkısı oranında sahip olduğu ala-
cak hakkıdır (4721 sayılı TMK 227 m). Denkleştirme (TMK 230 m) hariç, 
tasfiyeye konu malvarlığında katkı tarihine göre değer kaybı söz konu-
su ise, katkının başlangıçtaki değeri esas alınır (TMK 227/1 m). Böyle 
bir malın daha önceden elden çıkarılmış olması halinde hakim, diğer eşe 
ödenecek alacağı hakkaniyete uygun olarak belirler (TMK 227/2 m). Değer 
artış payı alacağı talep edebilmek için, parasal ya da para ile ölçülebilen 
maddi veya hizmet değeriyle katkıda bulunulmalıdır. Yukarıdaki değer 
tespiti, belirleme ve hesaplamaların yapılabilmesi gerek görülürse konu-
sunun uzmanı bilirkişi veya bilirkişilerden de yardım alınmalıdır.

Somut olaya gelince; eşler, 07.05.1995 tarihinde evlenmiş, 11.03.2009 
tarihinde açılan boşanma davasının kabulüne ilişkin hükmün, kesinleş-
mesiyle boşanmışlardır. Mal rejimi boşanma davasının açıldığı tarih iti-
barıyla sona ermiştir ( TMK 225/son). Sözleşmeyle başka mal rejiminin 
seçildiği ileri sürülmediğinden evlilik tarihinden 4721 sayılı TMK'nun yü-
rürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihine kadar mal ayrılığı (743 sayılı TKM 
170.m), bu tarihten mal rejiminin sona erdiği tarihe kadar ise, edinilmiş 
mallara katılma rejimi geçerlidir (4722 sayılı yasanın 10, TMK 202/1.m) 
Tasfiyeye konu taşınmaz, davalı tarafından TOKİ ile yapılan 25.3.2008 
tarihli sözleşme ile 45.075 TL'sı peşinat ödenerek toplam 107.754,32 TL 
sına davalı adına satın alınmıştır. Kalan 64.652,58 TL borç 96 ay tak-
sitlendirilmiştir. Diğer deyişle taşınmaz eşler arasında edinilmiş malla-
ra katılma rejiminin geçerli olduğu dönemde, davalı eş adına satın alın-
mıştır. Mal rejiminin tasfiyesinde eşlerin bağlı bulunduğu rejime ilişkin 
hükümler uygulanır (TMK 179.m).Davacı kadın ziynet eşyaları ile dava 
konusu mala katkıda bulunduğunu ileri sürmüştür. Davacının dava ko-
nusu taşınmazın alımında ziynetlerinin bozdurularak 8.000TL'sı katkıda 
bulunduğu, dosya arasında yer alan 21.3.2008 tarihli belge ve duruşmada 
dinlenen tanık beyanları ile kanıtlanmıştır.

Şu halde mahkemece, davacının kişisel malları niteliğindeki ziynet 
eşyaları ile yaptığı katkısının değer artış payı alacağı (TMK'nın 227 md) 
olarak az yukarıda açıklanan esaslar çerçevesinde hesaplanması bakı-
mından dosyanın evvelce rapor alınan bilirkişilere tevdi ile bu alacak ba-
kımından da ek rapor düzenletilmesi, gerçekleşen sonuç itibariyle talep 
miktarı da göz önünde bulundurularak daha evvel hükmedilen katılma 
alacağı ile birlikte tahsiline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik 
alacağa hükmedilmiş olması doğru olmamıştır.

SONUÇ

Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile temyiz olunan kararın 
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(2) sayılı bentte açıklanan nedenle 6100 sayılı HMK'nun Geçici 3. maddesi 
yollaması ile HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, davacı 
vekilinin sair temyiz itirazlarının (1.) bentte açıklanan nedenlerle reddine, 
taraflarca HUMK'nun 440/I maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının 
tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde 
bulunulabileceğine, 344,20 TL peşin harcın istek halinde temyiz eden da-
vacıya iadesine, 21.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

TAPU İPTALİ VE TESCİL 
•

DAVA SIRASINDA MÜLKİYETİN EL DEĞİŞTİRMESİ

ÖZET: Dava konusu edilen taşınmazlar yargılama 
sırasında el değiştirmiş olduğundan mahkeme-
ce HMK'nun 125 (HUMK. m. 186). maddesi ge-
reğince davacılardan seçimlik haklarının sorul-
ması, davalarını mülkiyete yönelttikleri taktirde 
dava konusu taşınmazlarda davalıların paylarını 
satın alan maliklere davanın yöneltilmesi, taraf 
delillerinin toplanması, tazminat (bedel) hakkını 
seçmeleri halinde davanın bulunduğu haliyle yü-
rütülmesi, ondan sonra tüm deliller birlikte de-
ğerlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi 
gerekir. 
Mülkiyetin naklini gerektiren davalarda husumet 
kayıt malikine yöneltilir.
Y8. HD E2015/21732 K. 2016/713 T. 21.01.2016

B K ile İ G  ve müşterekleri aralarındaki tapu iptali ve tescil davasının 
reddine dair Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden verilen 19.04.2011 
gün ve .... sayılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacılar vekili tarafın-
dan süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR

Davacılar vekili, asıl ve birleşen davada, dava konusu ..., ..., ..., ..., ..., 
... ve ... parsel sayılı taşınmazları 11.10.1965 tarihli senetle, ..., ... ve ... 
parsel nolu taşınmazları ise 11.10.1960 tarihinde düzenlenen senet ile 
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haricen satın ve devraldığını dava tarihine dek zilyet olduklarını açıklaya-
rak tapu kayıtlarının iptali ile vekil edenleri adına tesciline karar verilme-
sini istemiştir.

Davalılar Ş.. G.., S. P., M. S. ve S. Ö., köyde bulunan bir kısım taşın-
mazları davacılara satıp paralarını aldıklarını, ancak hangi taşınmazların 
satışa konu edildiğini bilmediklerini, davacıların kendilerine bildireceği 
taşınmazların tapuda devrini yapacaklarını açıklamışlardır.

Mahkemece, 10 yıllık hak düşürücü sürenin geçtiği ayrıca tapuda ka-
yıtlı taşınmazların haricen satışının geçersiz bulunduğu açıklanarak asıl 
ve birleşen davaların reddine karar verilmesi üzerine, hüküm; davacılar 
vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu ... ve ... parseller tapulama suretiyle 12.10.1963 tari-
hinde H. G. adına, ... parsel 12.10.1963 tarihinde paylı olarak A.. G.., H. 
oğlu A., A. kızı M. ve S. P. adlarına, ... parsel 11.10.1963 tarihinde, ..., 
..., ..., ... ve ... parsel sayılı taşınmazlar 12.10.1963 tarihinde ... parsel ise 
19.04.1974 tarihinde paylı olarak M., A., A. G., S. P., İ., F., A., F. ve H. ad-
larına tescil edilmiştir. Ancak, mahkemece karar verildikten sonra, dava 
konusu taşınmazların 2014 ve 2015 yılları içerisinde değişik tarihlerde 
davada yer almayan 3. kişilere tapudan satılıp devredildiği tapu kayıt-
larından anlaşılmaktadır. Bu durumda dava konusu edilen taşınmazlar 
yargılama sırasında el değiştirmiş olduğundan mahkemece HMK'nun 125 
(HUMK. m. 186). maddesi gereğince davacılardan seçimlik haklarının 
sorulması, davalarını mülkiyete yönelttikleri taktirde dava konusu taşın-
mazlarda davalıların paylarını satın alan maliklere davanın yöneltilmesi, 
taraf delillerinin toplanması, tazminat (bedel) hakkını seçmeleri halinde 
davanın bulunduğu haliyle yürütülmesi, ondan sonra tüm deliller birlikte 
değerlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir. Mülkiyetin 
naklini gerektiren davalarda husumet kayıt malikine yöneltilir. Taraf teş-
kili sağlanmadan yargılama yapılıp hüküm kurulamaz.

SONUÇ

Davacılar vekilinin temyiz itirazları yukarıda belirtilen sebeplerle ye-
rinde olduğundan kabulüyle hükmün 6100 sayılı HMK'nun Geçici 3. 
maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'nun 428. maddesi  uyarınca 
BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının şimdilik 
incelenmesine yer olmadığına, taraflarca HUMK'nun 440/I maddesi gere-
ğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün için-
de karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 25,20 TL peşin harcın 
istek halinde temyiz eden davacılara iadesine, 21.01.2016 tarihinde oy-
birliğiyle karar verildi.



YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

BAHŞİŞLE ÇALIŞMA • FAZLA MESAİ ÜCRETİ

ÖZET: Davacının fazla mesaisinin her bir saati-
nin normal ücret kısmının bahşiş ile karşılandığı 
dikkate alınarak, sadece sabit maaş üzerinden 
hesaplanacak %50 zamlı kısım hesaplanarak hü-
küm altına alınmalıdır.*
Y.9. HD, E.2013/2032, K. 2014/36688, T. 2.12.2014

A) Davacı isteminin özeti:

Davacı vekili, emeklilik bebebi ile iş aktinin son bulduğunu ileri süre-
rek kıdem tazminatı ve fazla mesai ücreti alacaklarını istemiştir.

B) Davalı cevabının özeti:

Davalı vekili, davacıya kıdem ve ihbar tazminatının ödendiğini, taleple-
rin zamanaşımına uğradığını ve yersiz olduğunu savunarak davanın red-
dini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme kararının özeti:

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, subut bulu-
dğu 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 itiraları yerinde değildir.

2- Somut olayda, davacının şef garson olup, sabit maaşına ilaveten 
bahşiş şeklindeki ücret sistemi ile çalıştığı anlaşılmaktadır.

Hüküm altına alınan fazla mesai ücretinin sabit ücreti ve bahşiş topla-
mından oluşan aylık ücreti üzerinden her saat fazla mesai için 1,5 saatlik 
yevmiye hesaplanmak sureti ile bulunduğunu görülmüştür.

* Dergimizin bu sayısında yayımlanan 29.11.2012 tarihli Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ka-
rarına bakınız.
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Davacının fazla mesaisinin her bir saatinin normal ücret kısmının tah-
şiş ile karşılandığının, bu nedenle, sadece kabit maaş üzerinden hesapla-
nacak %50 zamlı kısmının hesaplanarak hüküm altına alınması gerekti-
ğinin düşünülmemesi hatalıdır.

İBRANAME • GEÇERLİLİK KOŞULLARI

ÖZET: 01.07.2012 tarihinden sonra düzenlenmiş 
olan ibranamelerin T.B.S. 420. maddesinde ön-
görülen koşullara uygun olması gerekir.
1.7.2012 tarihinden önceki tarihlerde düzenlen-
miş olan ibranamelerin Yargıtay’ın benimsediği 
ilkelere uygun olması gerekir.
Özellikle: İş ilişkisi devam ederken düzenlenen 
ibraname geçersizdir; tarihsiz ibranameye değer 
verilmez; hata, hile ve tehdit sonucu yapılan ibra 
belgesi geçersizdir; miktar içeren ibraname mak-
buz hükmündedir; fesihten sonra düzenlenen ve 
her alacak kalemini ayrı ayrı içeren ibraname ge-
çerlidir; ibranamede yazılmamış olan işçilik hak-
ları bakımından ibraname geçersizdir; ibrana-
menin savunmayla çelişen kısımları geçersizdir; 
ibranamede ihtirazi kayıt bulunması ibranameyi 
geçersiz kılar.
Y.9 HD, E.2013/8462, K.2015/5859, T.11.2.2015

Türk Hukukunda ibra sözleşmesi 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe gi-
ren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş olup, kabul edilen 
Yasa’nın 132. maddesinde “Borcu doğuran işlem kanunen veya taraflarca 
belli bir şekle bağlı tutulmuş olsa bile borç, tarafların şekle bağlı olmak-
sızın yapacakları ibra sözleşmesiyle tamamen veya kısmen ortadan kaldı-
rılabilir” 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 göre, işçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı 
olması, ibra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en 
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az bir aylık sürenin geçmiş bulunması, ibra konusu alacağın türünün ve 
miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarına nazaran noksan-
sız ve banka aracılığıyla yapılması şarttır. Bu unsurları taşımayan ibra 
sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür. Hakkın gerçek 
tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri veya ibra beyanını 
muhtevi diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz 
hükmündedir. Bu halde dahi, ödemelerin banka aracılığıyla yapılmış ol-
ması gerekir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 420. maddesinde, iş sözleşmesi-
nin sona ermesinden itibaren bir ay içinde yapılan ibra sözleşmelerine ge-
çerlilik tanınmayacağı bildirilmiştir. Aynı maddede, alacağın bir kısmının 
ödenmesi şartına bağlı ibra sözleşmelerinin (ivazlı ibra), ancak ödemenin 
banka kanalıyla yapılmış olması halinde geçerli olacağı öngörülmüştür. 
4857 sayılı İş Kanunu’nun 19. maddesinde, feshe itiraz bakımından bir 
aylık hak düşürücü süre öngörülmüş olmakla, feshi izleyen birkaç ay için-
de işçinin işe iade davası açma hakkı bulunmaktadır. Bu noktada feshi 
izleyen bir aylık süre, işçinin eski eşine dönüp dönmeyeceğinin tespiti 
bakımından önemlidir. O halde feshi izleyen bir aylık sürede işverenin 
olası baskılarını alaltmak, iş güvencesinin sağlanması için de gereklidir. 
Geçerli ve haklı neden iddialarına dayanan fesihlerde dahi ibraname dü-
zenlenmesi için feshi izleyen bir aylık sürenin beklenmesi gerekir. Bir 
aylık bekleme süresi kısmi ibra açısından işçinin bir kısım işçilik alacak-
larının 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 tari-
hi bir ay süreyle ertelenmiş değildir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun değinilen maddesinde, işverence 
yapılacak olan ödemelerin banka yoluyla yapılması zorunluluğunun geti-
rilmesi, ibranamenin geçerliliği noktasında sonuca etkilidir. Ancak banka 
dışı yollarla yapılan ödemelerde de borç ibra yerine tamamen veya kıs-
men ifa yoluyla sona ermiş olur.

Sözü edilen yasal düzenleme, sadece işçinin alacaklı olduğu durumlar 
için işçi yararına kısıtlamalar öngörmektedir. İşverenin cezai şart ve eği-
tim gideri talep ettiği yine işçinin vermiş olduğu zararın tazminine dair 
uygulamalarda ve hatta sebepsiz zenginleşme hükümleri çerçevesinde 
işçinin işverene borçlu olduğu durumlarda, taraflar, herhangi bir sınır-
lamaya tabi olmaksızın işçinin borçlarını ibra yoluyla sona erdirebilirler.
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Değinilen maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri, destekten yok-
sun 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 ta-
rihinden sonra düzenlenen ibra sözleşmeleri için yasal koşulların varlığı 
aranmalıdır. Ancak 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 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 yapıl-
mamış oluşu 01.07.2012 tarihinden önce düzenlenen ibra sözleşmeleri 
için geçersizlik sonucu doğurmaz.

İşçi ve işveren arasında işverenin borçlarının sona erdirilmesine yö-
nelik olarak Türk Borçlar Kanunu’nun yürürlüğü öncesinde yapılan ibra 
sözleşmeleri yönünden geçersizlik sorunu aşağıdaki ilkeler dahilinde de-
ğerlendirilmelidir:

a)- Dairemizin kökleşmiş içtihatları çerçevesinde, iş ilişkisi devam eder-
ken düzenlenen ibra sözleşmeleri geçersizdir. İşçi bu dönemde tamamen 
işverene bağımlı durumdadır ve iş güvencesi hükümlerine rağmen iş iliş-
kisinin devamını sağlamak vyea 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 düzenlediğinin açıkça anlaşılamaması durumunda ibranameye değer 
verilemez (Yargıtay 9.HD. 5.11.2010 gün, 2008/37441, E, 2010/31943 K).

c)- İbranamenin geçerli olup olmadığı 01.07.2012 tarihine kadar yü-
rürlükte olan 818 sayılı Borçlar Kanununun irade fesadını düzenleyen 
23-31. maddeleri yönünden de değerlendirilmelidir. İbra sözleşmesi yapı-
lırken taraflardan birinin esaslı hataya düşmesi, diğer tarafın veya üçüncü 
şahsın hile ya da korkutmasıyla karşılaşması halinde, ibra iradesinden 
söz edilemez.

Öte yandan 818 sayılı Borçlar Kanununun 214nci maddesinde sözü 
edilen aşırı yararlanma (gaibin) ölçütünün de ibra sözleşmelerinin geçer-
liliği noktasında değerlendirilmesi gerekir.

İbranamedeki irade fesadı hallerinin 818 sayılı Borçlar Kanununun 
31’nci maddesinde öngörülen bir yıllık hak düşürücü süre içinde ile-
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ri sürülmesi gerekir (Yargıtay 9.HD. 26.10.2010 gün, 2009/21121 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 tatışmasız olan bir borcun sona erdirilme-
sine dair bir yol olmakla, varlığı şüpheli ya da tartışmalı olan borçların 
ibra yoluyla sona ermesi mümkün değildir. Bu nedenle, işçinin hak ka-
zanmadığı ileri sürülen bir borcun ibraya konu olması düşünülemez. Sa-
vunma 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 içhihatlarında ibraya değer ve-
rilmemekte ve yapılan ödemenin makbuz hükmünde olduğu kabul edil-
mektedir (Yargıtay 9.HD 21.10.2010 gün 2008/40992 E, 2010/31566 K.)

f)- Miktar içermeyen ibra sözleşmelerinde ise, geçerlilik sorunu titiz-
likle ele alınmalıdır. İrade fesadı denetimi yapılmalı ve somut olayın özel-
liklerine göre ibranamenin geçerliliği konusunda çözümler aranmalıdır. 
(Yargıtay 9.HD. 27.06.2008 gün 2007/23861 E., 2008/17735 K.). Fesih-
ten 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 ihti-
raz-i kayda yer vermesi ibra iradesinin bulunmadığını gösterir (Yargıtay 
9. HD. 4.11.2010 gün 2008/40032 E, 2010/31666 K).

h)- İbranamede yer almayan işçilik alacakları bakımından, borcun 
sona erdiği söylenemez. İbranamede yer alan işçilik alacaklarının bir kıs-
mı yönünden savunma ile çelişkinin varlığı ibranameyi bütünüyle geçersiz 
kılmaz. Savunma ile çelişmeyen kısımlar yönünden ibra iradesine değer 
verilmelidir (Yargıtay 9.HD. 24.6.2010 gün, 2008/33597 E, 2010/20380 
K.) Başka bir anlatımla, bu gibi durumlarda ibranamenin bölünebilir et-
kisinden söz edilebilir. Bir ibraname bazı alacaklar bakımından makbuz 
hükmünde sayılırken, bazı işçilik hak ve alacakları bakımından ise çeliş-
ki sebebiyle geçersizlikten söz edilebilir. Aynı ibranamede çelişki bulun-
mayan 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. 
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27.1.2010 gün 2009/9-856 E, 2010/31 K.; Yargıtay 9. HD. 13.7.2010 gün, 
2008/33764 E, 2010/23201 K.)

Somut olayda; 

Dosya içerisinde bulunan ibranameye göre davacıya 4.000,00 TL öde-
me yapılmıştır. Mahkemece bu miktardan 2.500,00 TL hesaplanan ala-
caklardan mahsup edilerek hüküm altına alınmıştır. Davacı bu ödemeyi 
kabul ettiğine göre, kalan mahsup edilmeyen kısmın hangi ödemeye ait 
olduğu, neyin karşılığı olduğu davacıya sorulmalı ve bu husus açıklığa ka-
vuşturulmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir. İbranamedeki miktarın 
bölünerek bir kısmının mahsubu, bir kısmının ise mahsup edilmemesi 
hatalıdır.

F) Sonuç:

Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı BO-
ZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 
11.02.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

EMEKLİ OLMAYA HAK KAZANMA • KIDEM TAZMİNATI

ÖZET: Emekli olmaya hak kazanması sebebiyle 
işyerinden ayrılan işçi kıdem tazminatına da hak 
kazanır.
İşçinin işyerinden ayrıldıktan sonra bulduğu iş 
sebebiyle yeni bir işyerinde çalışmaya başlama-
sı “kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmaz.*
Y.9. HD. E.2013/14450, K.2015/8678, T.2.3.2015

Davacı şirket vekili dava dilekçesinde özetle; davalının müvekkil şir-
kete 06/09/2012 tarihinde verdiği dilekçesi ile SGK’dan aldığı 06/09/2012 
tarih 15585935 sayılı yazısını dayanak göstererek emeklilik nedeniyle 
istifa etmek suretiyle işten ayrıldığını, davalıya hak kazanmadığı için kı-
dem tazminatı ödenmediğini, davalının İşkur'a yaptığı başvuru üzerine, 
İşkur’un davalıya 1 yıl 8 ay 6 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı 
ödemesi yapılmasına karar verildiğini, davalının müvekkil şirketten istifa 
ettikten üç gün sonra başka bir işyerinde işe başladığını yani davalının 
başka bir işte çıalışmak amacı ile iş sözleşmesini feshettiğini, bu durum-

*  Gönderen: Av. Hulki ÖZEL, Mersin Barosu
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da da kıdem tazminatına hak kazanmasının mümkün olmadığını, mü-
vekkil şirketin davalıya kıdem tazminatı ödemesi yapmamasının hukuka 
uygun olduğunu, buna rağmen İşkur’un aksi yönde karar vermesinin hak-
sız olduğunu, Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün 11/04/2013 
tarih ve ANÖ-162 sayılı kararına itiraz ettiklerini belirterek davanın kabu-
lünü istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, duruşma sırasındaki beyanında özetle; davacı şirkette işçiler 
üzerine psikolojik baskı nedeniyle istifa ederek işten ayrıldığını, yaklaşık 
3-4 gün sonra başka bir işyerinde çalışmaya başladığını, SGK emeklilik 
için prim ödeme gün sayısını doldurduğundan bahisle kıdem tazminatı-
na hak kazandığına dair yazı aldığını bu yazı ile birlikte şirkete gittiğini, 
şirketin kıdem tazminatı ödememesi üzerine İşkur’a başvurduğunu, İş-
kur’un da sonuç olarak kıdem tazminatının ödenmesine karar verdiğini 
savunarak, davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlara dayanılarak; davalı işçinin, istifasının 
kaynağını SGK’dan aldığı yazı ile 506 sayılı Yasanın geçici 81. maddesi 
hükmüne yani amacı “prim ödeme ve sigortalılık süresi yönünden emek-
lilik hakkı kazanılmış olsa da, emeklilik yaşını beklemek zorunda olan 
işçilerin, bundan böyle çalışma olmaksızın işyerinden ayrılmaları halinde 
kıdem tazminatı alabilmelerini” amaçlayan Kanun hükmüne dayanarak 
istifa ettiği ve kıdem tazminatı talep ettiğini, ancak davalının davacı şir-
ketten istifa ettikten 3 gün sonra başka bir işyerinde işe başladığını ve 
işçinin ilk ayrıldığı anda iradesinin tespiti önemli olmakla, işçinin başka 
bir işyerinde çalışmak için işyerinden ayrıldığı anlaşıldığı takdirde 1475 
sayılı Yasaya 4447 Sayılı Yasa ile eklenen 5. ment hükmü uyarınca kıdem 
tazminatına hak kazanılmasının söz konusu olmayacağını, davalının du-
ruşmada belirttiği beyanı üzerine işten ayrılıp başka bir işyerinde çalış-
mak düşüncesinde olduğu, Sosyal Güvenlik Kurumu ve İşkur yazısı ile 
kıdem tazminatı alarak, işten ayrıldıktan 3 gün sonra başka bir işyerinde 
işe başladığı yani davalı işçinin başka bir işyerinde çalışmak amacıyla iş 
sözleşmesini feshettiği bu durumda davalı işçinin kıdem tazminatına hak 
kazanamayacağı gerekçesiyle, davanın kabulü ile Kocaeli Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürlüğü’nün davacı şirketin davalıya kıdem tazminatı öden-
mesine ilişkin kararının iptaline karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı tavalı temyiz etmiştir.
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E) Gerekçe:

Kıdem tazminatı işçinin işyerindeki yıpranmasının, geçmiş hizmetle-
rinin karşılığıdır ve bir menfaat olduğu da açıktır. Kıdem tazminatının 
gerçekleşme koşulları ve miktarı doğrudan kanunla belirlenmiştir. Bu 
menfaat hukuk düzeni tarafından korumaya alınmıştır.

1475 Sayılı Yasa'ya 4447 Sayılı Yasa ile eklenen 5. bentte, “506 Sayılı 
Kanunun 60’ncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt 
bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanu-
nun Geçici 81’nci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörü-
len sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi 
istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle” işçilerin kıdem tazminatıha hak 
kazanabileceği hükme bağlanmıştır. Düzenlemenin amacı, prim ödeme ve 
sigortalılık süresi yönünden emeklilik hakkını kazanmış olsa da, diğer bir 
ölçüt olan emeklilik yaşını beklemek zorunda olan işçilerin, bundan böyle 
çalışma olmaksızın işyerinden ayrılmaları halinde kıdem tazminatı ala-
bilmelerini sağlamaktır. İşçi ayrıldığı tarihde sigortalılık süresini ve prim 
gün sayısını tamamlamış ise işyerine girmek için başvuruda bulunduğu 
kanıtlanmadığı sürece, işçinin ayrıldıktan sonra başka yerde çalışması, 
çalışma hakkı anayasal bir hak olduğundan kıdem tazminatına hak ka-
zanmasına engel olmaz.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 92/3. maddesi uyarınca “Çalışma hayatı-
nı izleme, denetleme ve teftişe yetkili iş müfettişleri ile işçi şikayetlerini 
incelemekle görevli bölge müdürlüğü memurları tarafından tutulan tu-
tanaklar aksi kanıtlanıncaya kadar geçerlidir. İş müfettişleri tarafından 
düzenlenen raporların ve tutulan tutanakların işçi alacaklarına ilişkin 
kısımlarına karşı taraflarca otuz gün içerisinde yetkili iş mahkemesine 
itiraz edilebilir. İş mahkemesinin kararına karşı taraflarca 5521 Sayılı 
Kanun'un 8. maddesine göre kanun yoluna başvurulabilir. Kanun yoluna 
başvurulması iş mahkemesince hüküm altına alınan işçi alacağının tahsi-
line engel teşkil etmez.

Dosya içeriğine göre davacı işverene ait işyerinde çalışan davalı işçinin 
Sosyal Güvenlik Kurumundan aldığı 06.09.2012 tarih itibarı ile sigorta-
lılık süresinin 15 yıl, prim ödeme gün sayısının 3600 gün olduğu, bu ne-
denle yürürlükte olan 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca kı-
dem tazminatına hak kazandığına ilişkin belgeyi dilekçe ile işverene ibraz 
ederek iş sözleşmesini bu tarih itibarı ile feshettiği ve kıdem tazminatı ta-
lep ettiği, kıdem tazminatının ödenmemesi üzerine davalının 08.03.2013 
tarihinde Bölge Çalışma Müdürlüğüne şikayeti üzerine Bölge Çalışma 
Müdürlüğü tarafından işveren vekilinin de imzaladığı 11.04.2013 tarihli 
tutanak ile davacıya 1475 Sayılı Kanun'un 14. Maddesi uyarınca kıdem 
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tazminatı ödenmesi gerektiğinin saptandığı anlaşılmıştır.

Somut uyuşmazlıkta davacı işverenin bu tespite karşı 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 92. maddesi uyarınca süresinde itirazda bulunduğu anlaşıl-
maktadır. Davalı işçinin 06.09.2012 tarihinde davacı işyerinde ayrıldık-
tan sonra 10.09.2014 tarihinde başka bir işyerinde işe girdiği de sabit-
tir8. Ancak davacı işveren, davalı işçinin ayrılmadan önce iş bulduğunu 
kanıtlayamadığı gibi, aksi sabit oluncaya kadar geçerli olan iş müfettiş 
tespit tutanağını işveren vekili imzalamıştır. davacının fesihten sonra iş 
bulması yasal olarak hak ettiği kıdem tazminatına engel olamaz. Mahke-
mece itirazın kabulü ile iş müfettişi tarafından düzenlenen kıdem tazmi-
natı ödemesine ilişkin raporun iptaline karar verilmesi hatalıdır.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASI-
NA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 02/03/2015 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İŞÇİNİN ÜCRETİNİN BELLİ OLMAMASI 
•

 BELİRSİZ ALACAK DAVASI

ÖZET: İşçinin ücreti konusunda taraflar arasında 
uyuşmazlık bulunduğuna göre, işçilik alacakları-
nın tahsili için açılan davanın belirsiz alacak da-
vası olduğu kabul edilmelidir.*
Y.9. HD E.2015/5421, K.2015/12008, T.25.3.2015

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının iş akdinin işveren tarafından haksız olarak 
feshedildiğini, işe iade davası açtıklarını ve davayı kazandıklarını, kararın 
Yargıtay tarafından onandığını, davacının işe başlatılması için işverene 
başvurduklarını ancak işverenin davacıyı işe başlatmadığını, işveren tara-
fından ödenmesi gereken kıdem ve ihbar tazminatları ile boşta geçen süre 
ücreti ve işe başlatmama tazmınatı alacaklarının eksik ödendiğini, ayrıca 
2012 yılına ait iki maaş tutarındaki prim alacağının da ödenmediğini ileri 
sürerek bahsi geçen eksik ödenen alacaklar ile hiç ödenmeyen prim ala-
cağına karşılık 10.000 TL’nin davalıdan tahsilini taep etmiştir.

* Gönderen: Kazım GÜZELGÜN, İstanbul Anadolu 3. İcra Hukuk Mahkemezi Yazı İşleri 
Müdürü
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B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının talep ettiği tüm alacakların tam olarak ödendi-
ğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davacının talep ettiği alacakların belirlenebilir olduğu, 
adva açıldığı sırada davacının bu alacakların miktarını tam olarak bilecek 
durumda olduğu, davacının belirsiz alacak davası açmakta hukuki yararı-
nın bulunmadığı gerekçesiyle, davanın usulden reddine karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

Taraflar arasında, davacının davasını belirsiz alacak davası olarak aç-
masıda hukuki yararının bulunup bulunmadığı noktasında uyuşmazlık 
bulunmaktadır. 

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 107 maddesinde belir-
siz alacak ve tespit davası başlığı altında yeni bir dava türüne yer veril-
miştir.

(1) Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve ke-
sin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun 
imkansız olduğu hallerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya 
da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir.

(2) Karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın miktarı 
veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu 
anda davacı, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın davanın ba-
şında belirtmiş olduğu talebini arttırabilir.

(3) Ayrıca, kısmi eda davasının açılabildiği hallerde, tespit davası da 
açılabilir ve bu durumda hukuki yararın var olduğu kabul edilir”.

Belirtmek gerekir ki belirsiz alacak ve tespit davası; 

1. Eda (tahsil talebi ile) davası niteliğinde belirsiz alacak davası (Fıkra 1),

2. Tespit niteliğinde belirsiz alacağı tespit davası (Fıkra 3).

4. Kısmi eda ve külli tespit davası (maddelerin gerekçesinde) olmak 
üzere üç türlü açılabilir.

Davacı tahsil amaçlı belirsiz alacak davası açtığında, davanın başında 
belirleyebildiği miktarı belirterek dava açmak zorundadır. Bu dava eda 
davası olmakla birlikte yargılama sırasında belirlenecek kalan miktar için 
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tespit niteliğindedir. Yargılama sırasında davacı belirlenen bakiye mikta-
rı davanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağına tabi olmadan harcını 
tamamlayarak hüküm altına alınmasını talep edebilecektir. Bu durumda 
alacağın tamamı hüküm altına alınacağından ilama dayalı icra takibi ya-
pılabilecektir.

Kısmi eda ve külli tespit davası olarak açıldığında, davacının başlan-
gıçta belirleyebildiği miktarı dava dilekçesinde belirtmesine gerek yoktur. 
Kısmi davada olduğu gibi istediği miktarda açabilir ve alacağın belirleye-
mediği kalan kısmının tespitini isteyebilir. Bu durumda mahkeme kiısmi 
olarak talep edileni tahsil, kalan kısmı ise tespit hükmü olarak hüküm 
altına alacaktır.

Madde içeriğinden, belirsiz alacak veya tespit davası açılması için, da-
vanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin ola-
rak belirleyebilmesinin; davacıdan beklenememeli (davacı gerçekten be-
lirleyememeli) veya bu objektif olarak olanaksız olmalıdır

Açılacak davanın değeri veya miktarı biliniyor yahut belirlenebiliyor 
ise, belirsiz alacak ve tespit davası açılamaz. Zira madde gereği bu du-
rumda davacının hukuki yararı yoktur.

Maddenin 2. fıkrasında açıkça karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat 
sonucu alacağın miktarı ve değerinin tam ve kesin olarak belirlenebil-
mesinin mümkün olduğu anda davacı, iddianın genişletilmesi yasağına 
tabi olmaksızın davanın başında belirtmiş olduğu talebini artırabileceği 
belirtilmiştir.

6100 sayılı HMK’nın 107/2 maddesi ile ilgili olarak gerekçede şunlara 
yer verilmiştir. “Baştan miktar veya değeri tam olarak tespit edilemeyen 
bir alacak için, davacının böyle bir ihmal ya da kusurundan söz edilemez. 
Bu sebeple, belirsiz alacak veya tespit davası açıldıktan sonra, yargılama-
nın ilerleyen aşamalarında, karşı tarafın verdiği bilgiler ve sunduğu de-
lillerle ye da delillerin incelenmesi ve tahkikat işlemleri sonucu (örneğin, 
bilirkişi ya da keşif incelemesi sonrası) baştan belirsiz olan alacak belirli 
hale gelmişse, başında belirtmiş olduğu talebini artırabilmesi benimsen-
miştir.”

Buradan hareketle dava konusu alacağın değeri veya miktarı karşı ta-
rafın (işverenin) vereceği bilgi veya tahkikat aşamasında belirlenecek (bi-
lirkişiden hesap raporu alınması gibi) ise alacağın dava açıldığında davacı 
tarafından objektif olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeye-
ceği kabul edilmelidir. Bu nedenle maddenin birinci ve ikinci fıkrasının 
birlikte değerlendirilmesi gerekir.
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Her ne kadar 107. madde de belirtilmemiş ise de belirsiz alacak ve tes-
pit davası açılabilmesi için kısmi dava başlığı altında düzenlenen HMK’nın 
109/2. maddesinin göz ardı edilmemesi gerekir. Zira hükme göre “Talep 
konusunun miktarı, taraflar arasında tarşımasız veya açıkça belirli ise 
kısmi dava açılamaz.” Burada talep konusunun taraflar arasında belirli 
olması halinde kısmi dava açılamayacağı vurgulanmıştır. Kısaca davacı 
alacağı belirli değil ise belirsiz alacak ve tespit davası açabileceği gibi faz-
laya ilişkin haklarını saklı tutarak kısmi dava da acabilecektir. Alacak 
miktarı belirli ise kısmi dava veya belirsiz alacak ve tespit davası açıla-
maz.

Ancak madde de ayrıca talep konusunun miktarının taraflar arasında 
tartışmasız olması halinde kısmi dava açılamayacağı belirtilmiştir. O hal-
de talep konusunun miktarı taraflar arasında tartışmalı ise davacı kısmi 
dava açabilir. Davacı, alacak miktarı tartışmalı olduğunda kısmi dava ye-
rine belirsiz alacak davasına da başvurabilmelidir.

Bir alacağın davanın açıldığı anda belirli mi belirsiz mi, tartışmalı mı 
tartışmasız mı olduğu konusunda yukarıda belirtilen hükümlerden hare-
ketle uygulamada bazı ölçütler getirilmiştir.

Bunların başında gelen en önemli kriter alacağın likit olup olmadığı 
ölçütüdür. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu likit alacak kavramını açıkla-
mıştır. Yargıtay'a göre; “Likit bir alacaktan söz edilebilmesi için ise; ya 
alacağın gerçek miktarının belli ve sabit olması ya da borçlusu tarafından 
belirlenebimesi için bütün unsurların bilinmesi veya bilinmesinin gerek-
mekte olması; böylece, borçlunun borç tutarını tahkik ve tayin etmesinin 
mümkün bulunması; başka bir ifadeyle, borçlunun yalnız başına ne ka-
dar borçlu olduğunu tespit edebilir durumda olması gerekir. Bu koşullar 
yoksa, likit bir alacaktan söz edilemez. Diğer bir anlatımla, icra inkar taz-
minatı, alacaklının genel mahkemede açtığı itirazın iptali davası sonucun-
da borçlunun itirazının haksızlığına karar verilmesi durumunda alacaklı 
yararına hükmolunan icra hukukuna özgü bir tazminattır. Borçlunun ne 
kadar borçlu olduğunun saptanması ve itirazında haklı olup olmadığının 
belirlenmesi ön koşuldur. Borçlunun ödeme emkine karşı itirazın yapıldı-
ğı andaki durumu itibariyle haksızlığı saptanacak ancak haklı çıkma du-
rumuna uygun alacak miktarı esas alınarak alacaklı yararına icra inkar 
tazminata hükmedilmesi gerekecektir (HGK. 14.07.2010 gün ve 2010/19-
376 E., 2010/397 K, HGK)”.

Görüldüğü gibi likit olma ölçütünde Yargıtay; “Alacağın gerçek mikta-
rının belli ve sabit olmasını ya da belirlenebilmesi için bütün unsurların 
bilinmesi veya bilinmesinin gerekmekte olmasını aramaktadır. Kısaca da-
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vacının yalnız başına ne kadar alacaklı olduğunu tespit edebilir durumda 
olması gerekir. Bu koşullar yoksa, likit bir alacaktan söz edilemez.

Diğer taraftan yargılama (tahkikat aşamasında) sırasında hesap rapo-
ru alınmasını gerektiren her alacak belirsiz kabul edilmelidir. Davcının 
talep ettiği dava konusu alacağın miktarı veya değeri belirli ise hesap ra-
poru alınmasına da gerek yoktur. Zira bu durumda hak kazanma veya 
ispat olgusu ayrık olmak üzere tartımalı bir alacaktan söz edilemez. Zaten 
kanunun 107/2 maddesinde bu olgu “tahkikat sonucu belirlenme” olarak 
vurgulanmıştır.İş uyuşmazlıklarında genel olarak alacağın kesin ve net 
tutarı, ancak bir yargılama sürecinden ve bilirkişi incelemesinden sonra 
tam olarak tespit edilebilmektedir. Bu anlamda kıdem, ihbar ve kötüni-
yet tazminatı giydirilmiş ücretten hesaplanır. Giydirilmiş ücrete işçinin 
çıplak ücreti yanında, ücret eklentileri ve sosyal yardımlar dahil edilir. 
(17.10.2012 gün ve 2012/9-838 E, 2012/715 K).

Keza, dava konusu alacak miktarının veya değerinin belirlenmesi yar-
gılama sırasında başka bir olgunun (ki bu işçilik alacakların çalışma ol-
gusu, tazminat ve alacaklara esas süre ve ücret yönünden kendini göste-
rir) tespitini gerektiridği durumlarda alacak belirsiz ve tartışmalı kabul 
edilmelidir.

Hakimin takdiri veya yasal nedenlerle indirim yapılarak alacak mik-
tarı veya değerinin belirlenmesi halinde alacak belirsizdir (Dairemizin 
27.02.2012 gün ve 2012/1757 Esas 2012/5742 Karar sayılı kararı).

Dava konusu alacak karşı tarafın vereceği bilgi veya belgelerle belirle-
necekse, alacak belirsiz kabul edilmelidir. Karşılaştırmalı hukukta geçerli 
olan bu kriter 107. maddenin 2. fıkrasının başlangıcında “karşı tarafın 
vereceği bilgi sonucu” yargılama sırasında belirlenme olarak kabul edil-
miştir. Yıllık ücretli izin alacağı, izin defterinin; fazla mesai ve tatil ça-
lışmaları kayda dayandığında puantaj ‘işe devam çizelgeleri) kayıtlarının 
işveren tarafından sunulması ile belirlenebilecektir. İş Hukukunda maddi 
hukuk kuralları içinde işverene kayıt tutma yükümlülüğü getirilmiştir. Bu 
belgelerle ilgili yükümlülükleri yerine getirmeyen işverenin açılacak dava-
da alacağın belirlenebilir olduğu savunması yerinde olmayacaktır.İşçinin 
alacağının belirlenmesi kayda dayandığında, kayıtlı belgeleri sunmayan 
veya işçiye vermeyen işveren, belirsiz alacak davası açılmasının sonuçla-
rına katlanmak zorundadır.

Dairemizin kısmi dava ile ilgili verdiği bu ölçütleri kabul eden Yargı-
tay Hukuk Genel Kurulu 17.10.2012 gün ve 2012/9-838 Esas, 2012/715 
karar sayılı kararında “işçilik alacaklarının özelliği de dikkate alınarak, 



437Yargıtay Kararları

bu alacaklarda, talep konusunun miktarının taraflar arasında tartışmasız 
veya açıkça belirli olduğunu söylemek mutlak olarak doğru olmadığı gibi, 
aksinin kabulü de doğru olmayacağını, talep konusu işçilik alacakları be-
lirli olup olmadığının somut olayın özelliğine göre değerlendirilmesi ve 
sonuca gidilmesinin daha doğru olacağını” açıkça belirtmiştir.

6100 sayılı HMK'nın 114. Maddesinde davacının dava açmakta hukuki 
yararının bulunması, dava şartı olarak belirtilmiştir. Belirsiz alacak ve 
tespit davasında, kanun açıkça alacak miktarının veya değerinin belirle-
nememesi veya olanaksız olması halinde, davacının belirsiz alacak davası 
açmasında hukuki yararının varsayılacağını öngörmüştür. Kısaca dava 
açıldığında alacak belirli değil veya tartışmalı ise, belirsiz alacak ve tespit 
davası açılması için hukuki yarar vardır.

Davacının, aynı davalıya karşı olan birbirinden bağımsız birdan fazla 
talebini, aralarında bir derecelendirme ilişkisi yani aslilik-ferilik ilişki-
si kurmadan aynı dava dilekçesinde ileri sürmesine davaların yığılma-
sı denir (HMK. Mad. 110). Birden fazla istemin yer aldığı ve işçi-işveren 
uyuşmazlıklarında işçinin işçilik alacakları için açtığı davanın örnek teş-
kil ettiği bir dava türüdür. Davacı birçok talebini, tek bir dava dilekçesi 
ile talep etmektedir. Aslında kural olarak talep sayısınca dava mevcuttur. 
davacı her bir talebi için dava dilekçesinde olguları (vakıaları) ayrı ayrı 
belirtilmek ve ispat yükü kendisinde ise ispat etmek zorundadır. Yapılan 
yargılamada her bir talep hakkında ayrı ayrı inceleme yapılır. Yargılama 
sonunda da her biri hakkında olumlu veya olumsuz karar verilir. İşte da-
vaların yığılması halinde, davacının isteklerinin bir kısmi belirli bir kısmi 
belirsiz alacak davası konusu olabilir. Bu durumda talep edilen alacaklar-
dan açıkça belirli olan ve tartışmalı olmayanlar için belirsiz alacak davası 
veya kısmi dava ile talepte bulunulamaz. Bu nedenle dava şartlarının da 
her talep açısından ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. Bir talep için dava 
şartının yokluğu, dava şartı olan ve gerçekleşen talepler içinde davanın 
usulden reddini gerektirmez.

Somut olayda davacı vekili, davacının iş akdinin işveren tarafından 
haksız olarak feshedildiğini, işe iade davası açtıklarını ve davayı kazan-
dıklarını, kararın Yargıtay tarafından onandığını, davacının işe başlatıl-
ması için işverene başvurduklarını ancak işverenin davacıyı işe başlatma-
dığını, işveren tarafından ödenmesi gereken kıdem ve ihbar tazminatları 
ile boşta geçen süre ücreti ve işe başlatmama tazminatı alacaklarının ek-
sik ödendiğini, ayrıca 2012 yılına ait iki maaş tutarındaki prim alacağının 
da ödenmediğini ileri sürerek, bahsi geçen eksik ödenen alacaklar ile hiç 
ödenmeyen prim alacağına karşılık 10.000 TL’nin davalıdan tahsilini ta-
lep etmiştir.
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Mahkemece, davacının talep ettiği alacakların belirlenebilir olduğu, 
dava açıldığı sırada davacının bu alacakların miktarını tam olarak bilebi-
lecek durumda olduğu, davacının belirsiz alacak davası açmakta hukuki 
yararının bulunmadığı gerekçesiyle, davanın usulden reddine karar veril-
miştir.

İş akdinin işveren tarafından feshedildiği, davacının işe iade davası 
açtığı, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve kararın Yargıtay 
tarafından onanarak kesinleştiği, işveren tarafından davacı işçiye kıdem 
ve ihbar tazminatı ile boşta geçen süre ücreti ve iş güvencesi tazminatı 
alacaklarına karşılık ödeme yapıldığı, yapılan ödemenin davacının kabu-
lünde olduğu anlaşılmıştır.

Davacı vekili, yapılan ödemenin eksik olduğunu, davacı işçinin alacak-
larını karşılamadığını, işveren tarafından yapılan hesaplamanın hatalı ol-
duğunu, tazminata esas ücret tespit edilirken, çıplak ücrete giydirilmesi 
gereken bir kısım ödemelerin nazara alınmadığını, davacının hak kazan-
dığı 2012 yılında ait prim alacağının ödenmediğini iddia etmiştir.

Davalı vekili ise, davacının hak kazandığı tüm alacakların eksiksiz ola-
rak ödendiğini, tazminat hesabında esas alınan ücretin usulüne uygun 
olarak tespit edildiğini savunmuştur.

Bu beyanlardan ve tüm dosya kapsamından davacının ücret miktarı 
hususunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunduğu, bu uyuşmazlığın ta-
lep edilen alacakların miktarlarını davanın açıldığı tarihte belirsiz kıldı-
ğı, davacıdan davanın açıldığı tarihte talep ettiği alacakların miktarlarını 
yahut değerlerini tam ve kesin olarak belirlemesini beklemenin mümkün 
olmadığı, yargılama aşamasında mahkemece celbedilecek bilgi ve belge-
ler ile tarafların sunacağı delillerin birlikte değerlendirilmesi ve gerekir-
se aldırılacak olan bilirkişi raporu sonucunda talep edilen alacakların 
miktarlarının tam ve kesin olarak belirlenebileceği, davacının talep ettiği 
alacakların dava açılıdğı anda belirlenebilir olmadığı, davacının davasını 
belirsiz alacak davası olarak açmakta hukuki yararının bulunduğu açıkça 
anlaşılmıştır.

Mahkemece davacının tüm talepleri hakkında esastan bir karar veril-
mesi gerekirken, davacının belirsiz alacak davası açmakta hukuki yara-
rının bulunmadığı gerekçesiyle, davanın usulden reddine karar verilmesi 
hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Öte yandan, bir an için alacakların belirli olduğu ve davacının belirsiz 
alacak davası açmakta hukuki yararının bulunmadığı kabul edilse dahi, 
mahkemece 6100 sayılı HMK’nın 115. maddesinin ikinci fıkrası uyarın-
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ca, davacı tarafa dava şartı noksanlığı gidermesi, başka bir deyişle (ta-
mamlaması) alacaklarını miktar olarak belirli hale getirmesi için kesin 
süre verilmesi, verilen bu kesin süreye rağmen dava şartı noksanlığının 
giderilmemesi durumunda, davanın dava şartı yokluğu nedeniyle usulden 
reddine karar verilmesi gerekirken, mahkemece süre verilmeksizin, dava-
cının hukuki dinlenilme hakkı kısıtlanacak şekilde davanın reddine karar 
verilmesi de hatalıdır.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASI-
NA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25/03/2015 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İŞE İADE DAVASI • İŞÇİLİK ALACAKLARI 
• 

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

ÖZET:İşe iade davasının sonuçlanmasından son-
ra açılan alacak davasının belirsiz alacak davası 
olduğu kabul edilmelidir.* ** 
Y.9. HD. E.2015/3775, K. 2015/12009, T. 25.3.2015

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, iş akdinin işveren tarafından haksız olarak feshedildiği-
ni, işveren aleyhine işe iade davası açtıkların, mahkemece davanın kabu-
lüne karar verildiğini, kararın Yargıtay tarafından onanarak kesinleştiği-
ni, davacının işe başlatılması için işverene talepte bulunulduğunu ancak 
işveren tarafından işçinin işe başlatmadığını, iş akdinin feshidnen sonra 
işveren tarafından kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarına karşılık bir mik-
tar ödeme yapıldığını, ancak yapılan ödemenin eksik olduğunu, izin ücre-
tinin ödenmediğini ileri sürerek, boşta geçen süre ücreti, işe başlatmama 
(iş güvencesi) tazminatı, fark kıdem tazminatı, fark ihbar tazminatı ve izin 
ücreti taleplerinde bulunmuştur.

Davacı vekili dava dilekçesinde, davanın belirsiz alacak davası olduğu-
nu belirterek talep edilen alacaklara karşılık 1.000 TL istemiştir.

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

** Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 18.2.2015 T.2014/38008-2015/7271 sayılı kararı da aynı 
doğrultudadır.
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B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, talep edilen kıdem ve ihbar tazminadı alacaklarının tam 
olarak ödendiğini, davacının izinlerini kullandığını savunarak, davanın 
reddine karar verilmesini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, taraf beyanları alınmış, tanıklar dinlenmiş, tanık dışında-
ki diğer deliller toplanmış, bilirkişiden rapor aldırılmıştır. Davacı, rapor 
doğrultusunda davasını ıslah etmek için süre talep etmiştir. Yapılan yar-
gılama sonunda, talep edilen alacakların belirli olduğu, davanın açıldığı 
sırada davacının alacakların miktarını ve değerini tam olarak belirleyebi-
lecek durumda olduğu, davacının belirsiz alacak davası açmakta hukuki 
yararının bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

Taraflar arasında, davacının davasını belirsiz alacak davası olarak aç-
masıda hukuki yararının bulunup bulunmadığı noktasında uyuşmazlık 
bulunmaktadır. 

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 107 maddesinde belir-
siz alacak ve tespit davası başlığı altında yeni bir dava türüne yer veril-
miştir.

(1) Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve ke-
sin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun 
imkansız olduğu hallerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya 
da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir.

(2) Karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın miktarı 
veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu 
anda davacı, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın davanın ba-
şında belirtmiş olduğu talebini arttırabilir.

(3) Ayrıca, kısmi eda davasının açılabildiği hallerde, tespit davası da 
açılabilir ve bu durumda hukuki yararın var olduğu kabul edilir”.

Belirtmek gerekir ki belirsiz alacak ve tespit davası; 

1. Eda (tahsil talebi ile) davası niteliğinde belirsiz alacak davası (Fıkra 1),

2. Tespit niteliğinde belirsiz alacağı tespit davası (Fıkra 3).
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4. Kısmi eda ve külli tespit davası (maddelerin gerekçesinde) olmak 
üzere üç türlü açılabilir.

Davacı tahsil amaçlı belirsiz alacak davası açtığında, davanın başında 
belirleyebildiği miktarı belirterek dava açmak zorundadır. Bu dava eda 
davası olmakla birlikte yargılama sırasında belirlenecek kalan miktar için 
tespit niteliğindedir. Yargılama sırasında davacı belirlenen bakiye mikta-
rı davanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağına tabi olmadan harcını 
tamamlayarak hüküm altına alınmasını talep edebilecektir. Bu durumda 
alacağın tamamı hüküm altına alınacağından ilama dayalı icra takibi ya-
pılabilecektir.

Kısmi eda ve külli tespit davası olarak açıldığında, davacının başlan-
gıçta belirleyebildiği miktarı dava dilekçesinde belirtmesine gerek yoktur. 
Kısmi davada olduğu gibi istediği miktarda açabilir ve alacağın belirleye-
mediği kalan kısmının tespitini isteyebilir. Bu durumda mahkeme kiısmi 
olarak talep edileni tahsil, kalan kısmı ise tespit hükmü olarak hüküm 
altına alacaktır.

Madde içeriğinden, belirsiz alacak veya tespit davası açılması için, da-
vanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin ola-
rak belirleyebilmesinin; davacıdan beklenememeli (davacı gerçekten be-
lirleyememeli) veya bu objektif olarak olanaksız olmalıdır

Açılacak davanın değeri veya miktarı biliniyor yahut belirlenebiliyor 
ise, belirsiz alacak ve tespit davası açılamaz. Zira madde gereği bu du-
rumda davacının hukuki yararı yoktur.

Maddenin 2. fıkrasında açıkça karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat 
sonucu alacağın miktarı ve değerinin tam ve kesin olarak belirlenebil-
mesinin mümkün olduğu anda davacı, iddianın genişletilmesi yasağına 
tabi olmaksızın davanın başında belirtmiş olduğu talebini artırabileceği 
belirtilmiştir.

6100 sayılı HMK’nın 107/2 maddesi ile ilgili olarak gerekçede şunlara 
yer verilmiştir. “Baştan miktar veya değeri tam olarak tespit edilemeyen 
bir alacak için, davacının böyle bir ihmal ya da kusurundan söz edilemez. 
Bu sebeple, belirsiz alacak veya tespit davası açıldıktan sonra, yargılama-
nın ilerleyen aşamalarında, karşı tarafın verdiği bilgiler ve sunduğu de-
lillerle ye da delillerin incelenmesi ve tahkikat işlemleri sonucu (örneğin, 
bilirkişi ya da keşif incelemesi sonrası) baştan belirsiz olan alacak belirli 
hale gelmişse, başında belirtmiş olduğu talebini artırabilmesi benimsen-
miştir.”
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Buradan hareketle dava konusu alacağın değeri veya miktarı karşı ta-
rafın (işverenin) vereceği bilgi veya tahkikat aşamasında belirlenecek (bi-
lirkişiden hesap raporu alınması gibi) ise alacağın dava açıldığında davacı 
tarafından objektif olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeye-
ceği kabul edilmelidir. Bu nedenle maddenin birinci ve ikinci fıkrasının 
birlikte değerlendirilmesi gerekir.

Her ne kadar 107. madde de belirtilmemiş ise de belirsiz alacak ve tes-
pit davası açılabilmesi için kısmi dava başlığı altında düzenlenen HMK’nın 
109/2. maddesinin göz ardı edilmemesi gerekir. Zira hükme göre “Talep 
konusunun miktarı, taraflar arasında tartışmasız veya açıkça belirli ise 
kısmi dava açılamaz.” Burada talep konusunun taraflar arasında beirli ol-
ması halinde kısmi dava açılamayacağı vurgulanmıştır. Kısaca davacı ala-
cağı belirli değil ise belirsiz alacak ve tespit davası açabileceği gibi fazlaya 
ilişkin haklarını saklı tutarak kısmi dava da acabilecektir. Alacak miktarı 
belirli ise kısmi dava veya belirsiz alacak ve tespit davası açılamaz.

Ancak madde de ayrıca talep konusunun miktarının taraflar arasında 
tartışmasız olması halinde kısmi dava açılamayacağı belirtilmiştir. O hal-
de talep konusunun miktarı taraflar arasında tartışmalı ise davacı kısmi 
dava açabilir. Davacı, alacak miktarı tartışmalı olduğunda kısmi dava ye-
rine belirsiz alacak davasına da başvurabilmelidir.

Bir alacağın davanın açıldığı anda belirli mi belirsiz mi, tartışmalı mı 
tartışmasız mı olduğu konusunda yukarıda belirtilen hükümlerden hare-
ketle uygulamada bazı ölçütler getirilmiştir.

Bunların başında gelen en önemli kriter alacağın likit olup olmadığı 
ölçütüdür. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu likit alacak kavramını açıkla-
mıştır. Yargıtay'a göre; “Likit bir alacaktan söz edilebilmesi için ise; ya 
alacağın gerçek miktarının belli ve sabit olması ya da borçlusu tarafından 
belirlenebimesi için bütün unsurların bilinmesi veya bilinmesinin gerek-
mekte olması; böylece, borçlunun borç tutarını tahkik ve tayin etmesinin 
mümkün bulunması; başka bir ifadeyle, borçlunun yalnız başına ne ka-
dar borçlu olduğunu tespit edebilir durumda olması gerekir. Bu koşullar 
yoksa, likit bir alacaktan söz edilemez. Diğer bir anlatımla, icra inkar taz-
minatı, alacaklının genel mahkemede açtığı itirazın iptali davası sonucun-
da borçlunun itirazının haksızlığına karar verilmesi durumunda alacaklı 
yararına hükmolunan icra hukukuna özgü bir tazminattır. Borçlunun ne 
kadar borçlu olduğunun saptanması ve itirazında haklı olup olmadığının 
belirlenmesi ön koşuldur. Borçlunun ödeme emrine karşı itirazın yapıldı-
ğı andaki durumu itibariyle haksızlığı saptanacak ancak haklı çıkma du-
rumuna uygun alacak miktarı esas alınarak alacaklı yararına icra inkar 
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tazminata hükmedilmesi gerekecektir (HGK. 14.07.2010 gün ve 2010/19-
376 E., 2010/397 K, HGK)”.

Görüldüğü gibi likit olma ölçütünde Yargıtay; “Alacağın gerçek mikta-
rının belli ve sabit olmasını ya da belirlenebilmesi için bütün unsurların 
bilinmesi veya bilinmesinin gerekmekte olmasını aramaktadır. Kısaca da-
vacının yalnız başına ne kadar alacaklı olduğunu tespit edebilir durumda 
olması gerekir. Bu koşullar yoksa, likit bir alacaktan söz edilemez.

Diğer taraftan yargılama (tahkikat aşamasında) sırasında hesap rapo-
ru alınmasını gerektiren her alacak belirsiz kabul edilmelidir. Davacının 
talep ettiği dava konusu alacağın miktarı veya değeri belirli ise hesap ra-
poru alınmasına da gerek yoktur. Zira bu durumda hak kazanma veya is-
pat olgusu ayrık olmak üzere tartışmalı bir alacaktan söz edilemez. Zaten 
kanunun 107/2 maddesinde bu olgu “tahkikat sonucu belirlenme” olarak 
vurgulanmıştır.İş uyuşmazlıklarında genel olarak alacağın kesin ve net 
tutarı, ancak bir yargılama sürecinden ve bilirkişi incelemesinden sonra 
tam olarak tespit edilebilmektedir. Bu anlamda kıdem, ihbar ve kötüni-
yet tazminatı giydirilmiş ücretten hesaplanır. Giydirilmiş ücrete işçinin 
çıplak ücreti yanında, ücret eklentileri ve sosyal yardımlar dahil edilir. 
(17.10.2012 gün ve 2012/9-838 E, 2012/715 K).

Keza, dava konusu alacak miktarının veya değerinin belirlenmesi yar-
gılama sırasında başka bir olgunun (ki bu işçilik alacakların çalışma ol-
gusu, tazminat ve alacaklara esas süre ve ücret yönünden kendini göste-
rir) tespitini gerektirdiği durumlarda alacak belirsiz ve tartışmalı kabul 
edilmelidir.

Hakimin takdiri veya yasal nedenlerle indirim yapılarak alacak mik-
tarı veya değerinin belirlenmesi halinde alacak belirsizdir (Dairemizin 
27.02.2012 gün ve 2012/1757 Esas 2012/5742 Karar sayılı kararı).

Dava konusu alacak karşı tarafın vereceği bilgi veya belgelerle belirle-
necekse, alacak belirsiz kabul edilmelidir. Karşılaştırmalı hukukta geçerli 
olan bu kriter 107. maddenin 2. fıkrasının başlangıcında “karşı tarafın 
vereceği bilgi sonucu” yargılama sırasında belirlenme olarak kabul edil-
miştir. Yıllık ücretli izin alacağı, izin defterinin; fazla mesai ve tatil çalış-
maları kayda dayandıgğında puantaj ‘işe devam çizelgeleri) kayıtlarının 
işveren tarafından sunulması ile belirlenebilecektir. İş Hukukunda maddi 
hukuk kuralları içinde işverene kayıt tutma yükümlülüğü getirilmiştir. Bu 
belgelerle ilgili yükümlülükleri yerine getirmeyen işverenin açılacak dava-
da alacağın belirlenebilir olduğu savunması yerinde olmayacaktır.İşçinin 
alacağının belirlenmesi kayda dayandığında, kayıtlı belgeleri sunmayan 
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veya işçiye vermeyen işvere, belirsiz alacak davası açılmasının sonuçları-
na katlanmak zorundadır.

Dairemizin kısmi dava ile ilgili verdiği bu ölçütleri kabul eden Yargı-
tay Hukuk Genel Kurulu 17.10.2012 gün ve 2012/9-838 Esas, 2012/715 
karar sayılı kararında “işçilik alacaklarının özelliği de dikkate alınarak, 
bu alacaklarda, talep konusunun miktarının taraflar arasında tartışmasız 
veya açıkça belirli olduğunu söylemek mutlak olarak doğru olmadığı gibi, 
aksinin kabulü de doğru olmayacağını, talep konusu işçilik alacakları be-
lirli olup olmadığının somut olayın özelliğine göre değerlendirilmesi ve 
sonuca gidilmesinin daha doğru olacağını” açıkça belirtmiştir.

6100 sayılı HMK'nın 114. Maddesinde davacının dava açmakta hukuki 
yararının bulunması, dava şartı olarak belirtilmiştir. Belirsiz alacak ve 
tespit davasında, kanun açıkça alacak miktarının veya değerinin belirle-
nememesi veya olanaksız olması halinde, davacının belirsiz alacak davası 
açmasında hukuki yararının varsayılacağını öngörmüştür. Kısaca dava 
açıldığında alacak belirli değil veya tartışmalı ise, belirsiz alacak ve tespit 
davası açlıması için hukuki yarar vardır.

Davacının, aynı davalıya karşı olan birbirinden bağımsız birdan fazla 
talebini, aralarında bir derecelendirme ilişkisi yani aslilik-ferilikr ilişkisi 
kurmadan aynı dava dilekçesinde ileri sürmesine davaların yığılması de-
nir (HMK. Mad. 110). Birden fazla istemin yer aldığı ve işçi-işveren uyuş-
malıklarında işçinin işçilik alacakları için açtığı davanın örnek teşkil ettiği 
bir dava türüdür. Davacı birçok talebini, tek bir dava dilekçesi ile talep et-
mektedir. Aslında kural olarak talep sayısınca dava mecuttur. davacı her 
bir talebi için dava dilekçesinde olguları (vakıaları) ayrı ayrı belirtilmek ve 
ispat yükü kendisinde ise ispat etmek zorundadır. Yapılan yargılamada 
her bir talep hakkında ayrı ayrı inceleme yapılır. Yargılama sonunda da 
her biri hakkında olumlu veya olumsuz karar verilir. İşte davaların yığıl-
ması halinde, davacının isteklerinin bir kısmi belirli bir kısmi belirsiz ala-
cak davası konusu olabilir. Bu durumda talep edilen alacaklardan açıkça 
belirli olan ve tartışmalı olmayanlar için belirsiz alacak davası veya kısmi 
dava ile talepte bulunulamaz. Bu nedenle dava şartlarının da her talep 
açısından ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. Bir talep için dava şartının 
yokluğu, dava şartı olan ve gerçekleşen talepler içinde davanın usulden 
reddini gerektirmez.

Somut olayda davacı vekili, iş akdinin işveren tarafından haksız ola-
rak feshedildiğini, işveren aleyhine işe iade davası açtıklarını, mahkemece 
davanın kabulüne karar verildiğini, kararın Yargıtay tarafından onanarak 
kesinleştiğini, davacının işe başlatılması için işverene talepte bulunulur-
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dğunu ancak işveren tarafından işçinin işe başlatılmadığını, iş akdinin 
feshinden sonra işveren tarafından kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarına 
karşılık bir miktar ödeme yapıldığını, ancak yapılan ödemenin eksik ol-
duğunu, izin ücretinin ödenmediğini ileri sürerek, boşta geçen süre üc-
reti, işe başlatmama (iş güvencesi) tazminatı, fark kıdem tazminatı, fark 
ihbar tazminatı ve izin ücreti taleplerinde bulunmuştur.

Davacı vekili dava dilekçesinde, davanın belirsiz alacak davası olduğu-
nu belirterek talep edilen alacaklara karşılık 1.000 TL istemiştir.

Davalı vekili, talep edilen kıdem ve ihbar tazminatı alackalarının tam 
olarak ödendiğini, davacının izinlerini kullandığını savunarak, davanın 
reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, taraf beyanları alınmış, tanık dışındaki diğer deliller top-
lanmış, bilirkişiden rapor aldırılmıştır. Davacı, rapor doğrultusunda da-
vasını ıslah etmek için süre talep etmiştir.

Yapılan yargılama sonunda, talep edilen alacakların belirli olduğu, 
davanın açıldığı sırada davacının alacakların miktarını ve değerini tam 
olarak belirleyebilecek durumda olduğu davacının belirsiz alacak davası 
açmakta hukuki yararının bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine ka-
rar verilmiştir.

Tüm dosya kapsamından, iş akdinin işveren tarafından feshedildiği, 
davacının işveren aleyhine işe iade davası açtığı, mahkemece davanın ka-
bulüne karar verildiği karar verildiği, kararın Yargıtay tarafından onana-
rak kesinleştiği, davacının işe başlatılması için işverene talepte bulunduğu 
ancak işveren tarafından işçinin işe başlatılmadığı, iş akdinin feshinden 
sonra işveren tarafından davacıya kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarına 
karşılık bir miktar ödeme yapıldığı anlaşılmıştır.

İşveren tarafından gerçekleştirilen fesih, işe iade davasında verilen ve 
Yargıtay tarafından onanan karar ile geçersiz hale gelmiştir. Davacı sü-
resinde, işe başlatılması için talepte bulunmuştur. Davalının, kendisine 
tanınmış olan bir aylık süre içerisinde davacıyı işe başlatmadığı anlaşıl-
mıştır. Buna göre, iş akdi bir aylık sürenin bitiminde feshedilmiş olmak-
tadır. Böylece, davacının hizmet süresine, eklenmesi gereken süre ortaya 
çıkacak, talep edilen tazminatların hesaplanmasında esas alınacak üret 
miktarında değişme olacaktır.

İşte davacının hizmet süresinde ve ücret miktarında meydana gelen de-
ğişmeler, talep edilen aacakları davanın açıldığı tarihte belirsiz kılmakta-
dır. Davacıdan davanın açıldığı tarihte talep ettiği alacakların miktarlarını 



446 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 90 • Sayı: 2 • Yıl: 2016

tam ve kesin olarak belirlemesini beklemek mümkün değildir. Yargılama 
aşamasında mahkemeyce celbedilecek bilgi ve belgeler ile tarafların suna-
cağı delillerin birlikte değerlendirilmesi ve gerekirse aldırılacak olan bi-
lirkişi raporu sonucunda talep edilen alacakların miktarları tam ve kesin 
olarak belirlenecektir. Bu nedenle, davacının talep ettiği alacakların dava 
açıldığı anda belirlenebilir olmadığı, dolayısıyla davacının davasını belir-
siz alacak davası olarak açmasında hukuki yararının bulunduğu açıkça 
anlaşılmıştır.

Mahkemece davacının tüm talepleri hakkında esastan olumlu ya da 
olumsuz bir hüküm kurulması gerekirken, davacının belirsiz alacak da-
vası açmakta hukuki yararının bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddi-
ne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Öte yandan, bir an için alacakların belirli olduğu ve davacının belir-
siz alacak davası açmakta huki yararını bulunmadığını kabul edelim. Bu 
ihtimalde mahkemece, 6100 sayılı HMK’nın 115’inci maddesinin ikinci 
fıkrası uyarınca, davacı tarafa dava şartı noksanlığını gidermesi (tamam-
laması) yani alacaklarını miktar olarak belirli hale getirmesi için kesin 
süre verilmesi, verilen bu kesin süreye rağmen dava şartı noksanlığının 
giderilmemesi durumunda, dava şartı yokluğu nedeniyle davanın usulden 
reddine karar verilmesi gerekir. Dosyanın incelenmesinde, mahkemece, 
davacı tarafa bu şekilde bir süre verilmediği görülmüştür. Mahkemece 
verilen karar, bu yönden de hatalıdır.

Ayrıca 6100 HMK’nın 114. maddesinde, davacının dava açmakta hu-
kuki yararının bulunması, olumlu ve dava açıldıktan sonra tamamlanabi-
lir bir dava şartı olarak düzenlenmiştir. Yasa'nın 115. maddesinde dava 
şartının bulunmaması yahut mahkemece verilen kesin süreye rağmen 
dava şartı noksanlığının giderilmemesi durumunda, davanın dava şartı 
yokluğu nedeniyle usulden reddedilmesi gerektiği hüküm altına alınmış-
tır. Bu mağlamda, mahkemece davanın dava şartı yokluğu nedeniyle usul-
den reddine karar verilmesi gerekirken, davanın usulden reddedildiği be-
lirtilmeksiin hüküm kurulması da hatalıdır.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASI-
NA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25/03/2015 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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İŞÇİYE VERİLEN ÇEK • İŞÇİLİK ALACAĞI • İSPAT KÜLFETİ

ÖZET: Taraflar arasında iş sözleşmesi mevcut 
olup, işverenin işçiye verdiği çekin işçilik alacağı 
karşılığı olduğunun kabulü gerekir.
Bunun aksi çeki veren işveren tarafından yazılı 
delil ile ispatlanmalıdır.*
Y. 9. HD, E.2014/36505, K.2015/978, T.19.1.2015

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, işçi işveren ilişkisine dayalı olarak davalıya geri almak üzere 
2.000,00 TL borç verdiğini, ödenmemesi nedeni ile icra tasibi başlattığını, 
davalının haksız itirazı üzerine takibin durduğunu, ileri sürerek itirazın 
iptali ile icra inkar tazminatı alacağının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı çekin ödeme aracı olduğunu, borç almadığını, işçilik alacakları-
na karşılık çekin verildiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini 
talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve tüm dosya kapsamına göre, davalı-
nın borcu ödediğini ispatlayamadığı gerekçesiyle itirazın iptali ile takibin 
devamına, icra inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmiştir.

Yerel mahkeme kararı davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Yerel mahkeme davalının temyiz talebini bir ek kararla hükmün mik-
tar itibariyle kesin olduğu gerekçesiyle redditmiştir. İş bu ek karar da 
süresi içerisinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı temyiz etmiştir.

E) Gerekçe: 

İşin esasına geçmeden önce mahkemece verilen hükmün kesin olup ol-
madığı, davacı vekilinin temyiz talebinin miktardan reddine dair mahke-
mece verilen ek kararın isabetli olup olmadığının tespiti gerekmektedir.

*  Gönderen: Av. Hulki ÖZEL, Mersin Barosu
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Davacı dava dilekçesinde dava değerini 2.000,00 TL olarak göstererek 
itirazın iptali ile takibin devamına ve icra inkar tazminatı talebinde bu-
lunmuştur.

Her ne kadar mahkemece hüküm sonucu kısmında hükmün kesin ol-
duğu belirtilmiş ve davalı vekilinin temyiz talebi bir ek kararla miktardan 
reddedilmişse de, kabul edilen miktar olan 2.000,00 TL karar tarihi iti-
barı ile kesinlik sınırı olan 1.890,00 TL’nin üzerindedir.

Bu nedenlerle, mahkemenin davalı vekilinin temyiz talebinin miktar-
dan reddine dair ek kararının kaldırılması gerekmiştir.

Davalı vekilinin temyiz talebinin miktardan reddine dair EK KARARIN 
KALDIRILARAK DOSYANIN YApILAN İNCELEMESİNDE; 

Dava konusu çek kambiyo senedi niteliğine haiz olup sebepten mü-
cerret geçerlilik ifade eder. Taraflar arasında iş sözleşmesi mevcut olup 
kural olarak işçiye verilen çekin işçilik alacaklarının karşılığı olduğunun 
kabulü gerekir. Bunun aksinin çeki veren davacı işveren tarafından yazılı 
bir delil ile ispatlanması zorunlu olduğu halde mahkemece yanılgılı de-
ğerlendirmelerle çekin borç karşılığı verildiği gerekçesi ile itirazın iptali 
talebinin reddi yerine kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararı, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASI-
NA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 19.01.2015 
gününde oybirliğiyle karar verilmiştir.
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ALT İŞVEREN İŞÇİSİ • MUVAZAA • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
 • 

İLAVE TEDİYE

ÖZET: Asıl işveren alt işveren ilişkisinin muva-
zaaya dayanması sebebiyle davacı işçi baştan 
itibaren asıl işverenin işçisi sayılsa da, toplu iş 
sözleşmesinden yararlanması sendika üyeliğinin 
işverene bildirildiği tarihten itibaren geçerlidir.
İşveren kurumun özelleştirilmesinden sonraki 
dönem için işçiye ilave tediye olacağı hesapla-
namaz.*
Y.9. HD E.2015/22713, K.2015/27047, T.01.10.2015

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı işçi, muvazaalı alt işverenlik sözleşmeleri kapsamında ve ger-
çekte davalı şikket işçisi olarak çalıştığını ve iş sözleşmesinin işverence 
hakız olarak feshedilidğini ileri sürerek, kıdem, ihbar, izin, ücret, genel 
tatil ücreti, ilave tediye, iş riski alacağı, ikramiye, sosyal yardım, elektrik 
yardımı, gıda yardımı ve vardiye alacaklarının ödetilmesi istekleriyle dava 
açmıştır

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, husumet itirazında bulunmuş, davacının yüklenici işçisi olarak 
çalıştığını ve asıl işveren alt işveren ilişkisi ile muvazaanın bulunmadığını 
savunmuştur.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, kesinleşen karar sebebiyle baştan itibaren davalının işçisi 
olduğunun ortaya çıktığı ve üyeliğin bildirildiği tarihten itibaren toplu iş 
sözleşmesinden yararlanması gerektiği belirtilerek davaya konu isteklerin 
kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararın yasal süresi içinde davalı vekili ile ihbar olunan vekili temyiz 
etmiştir.

E) Gerekçe:

* Gönderen: Av. İsmail TEPECİK
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1- İhbar olunan hakkında karar verilmediğinden ve ihbar olunanın 
temyiz hakkı bulunmaması nedeniyle Çalışkan İnşaat Ltd. vekilinin tem-
yiz isteğinin REDDİNE karar verildi.

2- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni ge-
rektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan 
temyiz itirazları yerinde değildir.

3- Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının ücreti emsal iş-
çinin ücreti esas alınarak belirlenmiş ve buna göre hesaplama yapılarak 
davaya konu işçilik alacakları kabul edilmiştir. Asıl işveren alt işveren 
ilişkisinin muvazaaya dayaması sebebiyle davacı işçi baştan itibaren asıl 
işveren işçisi sayılsa da davacının toplu iş sözleşmesinden yararlanması 
sendikaya üyeliğinin işverene bildirildiği tarihten geçerlidir. Bu nedenle 
davalının işçisi olarak çalışan ve daha önceki sendikaya üyeliği sebebiyle 
önceki toplu iş sözleşmelerinde de yararlanan işçi ücretirin emsal alınma-
sı doğru olmaz. Davacının sendikaya üye olduğu tarihte almakta olduğu 
ücretine, toplu iş sözleşmesinden yararlanmaya başladığı tarihte yürür-
lükte olan toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanmak suretiyle artışlar 
yapılmalı ve tespit edilen ücretlerine göre davaya konu işçilik alacakla-
rı hesaplanmalıdır. Davacı işçinin sendikaya üye olmadığı dönemlerdeki 
toplu iş sözleşmelerinde de yararlanma sonucunu doğuracak şekilde üc-
ret tespiti ile hüküm kurulması hatalıdır.

4- Davacı işçi ilave tediye alacağı isteğinde bulunmuş, mahkemece fe-
sih tarihi olan 31.08.2013 tarihine kadar hesaplanan alacağın kabulüne 
karar verilmiştir.

Davalı işyerinin Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 2013/20 sayılı kararı 
ile özelleştirme kapsamına alındığı ve daha sonra hisselerinin tamamı sa-
tılarak özel sektöre devredildiği dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Ancak 
özelleştirme işlemi sonucu işyerinin fiilen devredildiği tarih dosyadan be-
lirlenemektedir. İşyerinin hisselerinin tamamını satın alan iş ortaklığına 
fiilen devredildiği tarih araştırılması ve 31.08.2013 tarihinden önceye ait 
işe ilave tediye yönünden hesaplama devir tarihine kadar yapılmalıdır. 
Hisse devri işlemi davacının iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten sonra-
ya ait ise şimdiki gibi isteğin kabulüne karar verilmelidir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, 
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 01/20/2015 ta-
rihinde oybirliğiyle karar verildi.
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YÜZDE USULÜ • PARÇA BAŞI ÜCRET 
• 

HASILATA BAĞLI ÜCRET • FAZLA ÇALIŞMA

ÖZET: Yüzde usulü ya da parça başı ücret öde-
mesinin uygulandığı çalışmalarda fazla çalışma 
ücreti sadece %50 zam oranıyla hesaplanır.
Hasılata bağlı günlük ücretle gerçekleşen çalış-
malarda da fazla çalışma ücreti sadece %50 zam 
oranıyla hesaplanır. *
Y.9. HD. E.2014/15858, K.2015/31207, T. 04.11.2015

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, iş sözleşmesinin haksız feshedilidğini ileri sürerek, kıdem ve 
ihbar tazminatları ile fazla mesai ve genel tatil ücreti alacaklarının öden-
mesini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davacının arkadaşının işten ayrılmasını gerekçe göstererek iş-
yerinden çıkıp gittiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, dava-
nın kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Karar, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, kararın dayandığı kanuni 
gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında 
kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Otel, lokanta, eğlence yerleri gibi işyerlerinde müşterilerin hesap 
pusulalarına belirli bir yüzde olarak eklenen paraların, işverence toplana-
rak işçilerin katkılarına göre belli bir oranda dağıtımı şeklinde uygulanan 
ücret sistemine “yüzde usulü ücret” denilmektedir. Yüzde usulünün uygu-
landığı işyerlerinde fazla çalışma ücreti, 4857 Sayılı Kanun'un 51. mad-
desinde öngörülen yönetmelik hükümlerine göre ödenir. İşveren, yüzde 

* Gönderen: Av. Şevket Güney BİGAT
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usulü toplanan paraları işyerinde çalışan işçiler arasında, Yüzdelerden 
Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik hükümleri-
ne göre eksiksiz olarak dağıtmak zorundadır. Fazla çalışma yapan işçile-
rin fazla çalışma saatlerine ait puanları normal çalışma puanlarına ekle-
nir (Yönetmelik Md. 4/1.) Yüzdelerden ödenen fazla saatlerde, çalışmanın 
zamsız karşılığı ile zamlı olarak ödenmesi gereken ücret arasındaki fark 
ödenir. Zira yüzde usulü ödenen ücret içinde fazla çalışmaların zamsız 
tutarı ödenmiş olmaktadır. Yapılan bu açıklamalara göre; yüzde usulü 
ya da parça başı ücret ödemesinin öngörüldüğü çalışma biçiminde fazla 
çalışmalar, saat ücretinin %150 zamlı miktarına göre değil, sadece %50 
zam nispetine göre hesaplanmalıdır.

Hasılata bağlı günlük yevmiyeli olarak çalışan işçilerin yevmiyelerinin 
miktarı günlük çalışma süresine bağlı olup, ne kadar çok çalışırsa yevmi-
ye artacağından çalışılan tüm saatlerin normal ücreti yevmiye içerisinde 
alındığından fazla çalışma ücretinin zamsız tutarının yevmiyenin içinde 
ödenidği kabul edilerek fazla çalışma ücretinin sadece %50 zamlı kısmı 
hesaplanıp hüküm altına alınmalıdır.

Somut olayda yüzde usulü ile çalışan davacının fazla çalışma hesabın-
da sadece %50 zamlı kısmının hesaplanması gerektiği aşikardır.

Hükme dayanak bilirkişi raporu incelendiğinde hesaplananın %150 
artırılacak şekilde yapıldığı izlenimi edinilmektedir. Bilirkişiden bu konu-
da ek bilirkişi alınarak fazla mesai ücretinin sadece %50 kısmı denetime 
elverişli hesaplattırılarak sonuca gidilmelidir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASI-
NA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 04/11/2015 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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REKABET YASAĞINA AYKIRI DAVRANIŞ
 •

TİCARET MAHKEMESİ GÖREVİ

ÖZET Rekabet yasağına aykırı davranış. İş söz-
leşmesi devam ederken rekabet yasağına aykırı 
davranış olursa iş mahkemesi; işten ayrıldıktan 
sonra olursa ticaret mahkemesi görevliolur.
Y.9. HD., E.2013/6395, K.2013/20908, T.09.07.2013

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davalını davacı kooyeratifte 21.10.2005 tarihinde belir-
siz süreli iş sözleşmesi ile Z. Operasyon Müdürü olarak çalışmaya başla-
dığını, ancak 15.08.2006 tarihinde verdiği istifasında 17.11.2005 tarihi 
itibariyle yürütmekte olduğu operasyon müdürlüğü ve G. bünyesindeki 
tüm görevlerinden sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini, konuyla ilgili 
gerekli kamuni sürecin başlatılması için gereğinin yapılmasını istediğini, 
davalının G. ile imzaladığı belirsiz süreli iş sözleşmesinin 10. maddesin-
deki hükme atıfla, davalının 16.08.2006 tarihinde istifasını verdiği günün 
ertesinde 03.08.2006 tarihinde kurulmuş olan ZGA. ve Taşımacılık Tic. 
Ltd. Yti.’nin kurucu iki ortağından biri ve müdürü olduğunu, bu durumu 
Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edildiğini, rekabet yasağına aykırı davranan 
davalının sözleşme çerçevesinde kararlaştırılan cezai şartı ödemekle yü-
kümlü olduğunu, davalının aynı iş sahası içinde daha işten ayrılmadan 
bu faaliyetlere başladığını ve aynı işi yaparak davacı şirketin büyük maddi 
kayıplara uğramasına neden olduğunu iddia ederek davalının imzaladığı 
iş sözleşmesinin madde 10 hükmüne aykırı davranması dolayısıyla ka-
rarlaştırılan 24.523,56 TL cezai şart ve bu ihlal nedeniyle doğmuş veya 
doğabilecek maddi ve manevi zararların yasal faiziyle tahsiline karar ve-
rilmesini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, yetki itirazında bulunarak, müvekkilinin Üsküdar Mah-
kemelerinin yetki alanında ikamet ettiğini, davacının öncelikle hizmet ak-
dinin niteliğinin işçiye iş sahibinin müşterilerini tanımak ve işlerinin esra-
rına nüfuz etmeye müsait olduğunu ispatlaması gerektiğini, müvekkilinin 
kooperatif ortaklarından olan D. firmasının 1988 yılından beri ortağı ve 
operasyon müdürü olduğunu, bu nedenle bu sektörde en üst düzeyde 20 
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yılı aşan bir süredir çalışan davalının gerek iş sahibinin gerekse bunun 
dışındaki müşteri çevresini şahsen gayet yakından danıdığını, dolayısıyla 
davacı şirket nedeniyle tanıştığı bir müşteri çevresi söz konusu olmadı-
ğını, davalının acentelik sektöründeki uzun geçmişi nedeniyle acentelik 
işinin tüm girdi çıktısını çok iyi bildiğini, bu nedenle iş sahibinin bir mes-
leki sırrına çalışması dolayısıyla vakıf olmasından bahsedilemeyeceğini, 
348’inci madde ile getiriline rekabet yasağının sadece ve sadece davacı va-
sıtasıyla tanışılban müşteriler ile davacının iş sırrı vasıtasıyla elde edilen 
müşterilerle ilgili olduğunu, ayrıca davasının BK madde 348/1 gereği ola-
rak iş sahibine hissedilecek derecede zarar verdiğini ispat etmek zorunda 
olduğunu, ayrıca BK madde 349’da işçinin iktisadi istikbalinin hakkani-
yete muhalif olarak tehlikeye girmesinin men edilmesine cevaz verilme-
diğini, 1957 doğumlu olan müvekkilinin 50 yaşından sonra başkalarının 
yanında çalışmasının beklenemeyeceğini, sektördeki bunca yıllık bilgi ve 
deneyimi nedeniyle kendi şirketini, kendi işini kurmasının en doğal şey 
olduğunu, kanundaki tanım gereği mahal ve nevi olarak bir men yapıl-
madan genel olarak bir rekabet yasağından bahsedilmesinin de iktisadi 
hürriyeti kısıtlayıcı mahiyette olup maddenin getirdiği yasak gereği batıl 
olduğunu, ayrıca müvekkilinin Z. şirketini kurmasından sonra eski şirke-
ti ile bu şirketten motor kiralamak suretiyle çalıştığını, ancak davacı şir-
ketin piyasanın çok üzerinde motor kirası talep etmesinden dolayı başka 
şirketlerden motor kiralaması üzerine iş bu davanın açıldığını, dolayısıyla 
kötü niyetli bir dava olduğunu, acentelik sektöründe büyük fiyat rekabeti 
nedeniyle müşteri mobilitesinin çok yüksek olduğunu, herkesin birbirini 
tanıdığını ve işlerin yürütülmesinde özel bir sır bulunmadığını, bu neden-
le söz konusu rekabet yasağında bir fayda bulunmadığını, rekabet yasağı 
sözleşmesinin yer ve işin türü yönünden sınırlandırılmamış olması duru-
munda da rekabet yasağı sözleşmesi ve cezai şartın geçersiz olduğunu, bu 
sınırlandırmanın özellikle yer ve işin türü açısından yapılması gerektiğini, 
tersine durumda davalı işçinin ekonomik geleceğinin ağır tehlike ile karşı 
karşıya olduğunu, sözleşmelerin emredici hukuk kurallarına aykırı ol-
mayacağını, BK madde 19/2 gereği geçersiz olduğunu savunarak davanın 
reddini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Davanın kısmen kabulü ile :60 oranında indirim yapılarak 7.033,60 
TL cezai şart alacağının tahsiline, maddi ve manevi tazminat talepleri yö-
nünden usulüne uygun olarak harcı yatırılmış açılmış dava bulunmadı-
ğından reddine karar verilmiştir.
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D) Temyiz:

Karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

E) Gerekçe: Taraflar arasındaki uyuşmazlık, rekabet yasağının ihla-
linden doğduğu ileri sürülen cezai şart ücretinin tahsili istemine ilişkin 
olup, öncelikle dikkate alınması gereken husus uyuşmazlığın 4857 sayılı 
Kanun kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve bu ağlamda 
iş mahkemesinin görevli olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 1. maddesine göre, iş mahke-
melerinin görevi “İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işveren veya iş-
veren vekilleri arasında iş sözleşmesinden veya İş Kanunu’na dayanan her 
türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözülmesi”dir.

Davanın açıldığı tarih itibariyle yürürlükte bulunan mülga 818 sayılı 
Borçlar Kanunu’nun 348. maddesi “İş sahibinin müşterilerini tanımak 
veya işlerinin esrarına müfuz etmek hususlarında işçiye müsait olan bir 
hizmet akdinde her iki taraf, akdin hitamından sonra, işçinin kendi na-
mına iş sahibi ile rekabet edecek bir iş yapamamasını ve rakip bir mü-
essesede çalışamaması ve böyle bir müessesede şerik veya sair sıfatla 
alakadar olamamasını şart edebilirler. Rekabet memnuniyetine dair olan 
şart, ancak işçinin müşterileri tanımasından ve esrara nüfuzundan istifa 
ederek iş sahibine hissolunacak derecede bir zarar husulüne sebebiyet 
verebilecek ise, caizdir. İşçi, akdin yapıldığı zamanda reşit değil ise reka-
bet memnuniyetine dair olan şart badıldır.” hükmünü haiz olup, madde 
metninden de anlaşılacağı üzere bu madde sözü edilen sırlara vakıf işçi-
nin sözleşme yapmak şartıyla işten ayrılması halinde aynı işi kendi adına 
yapmamasını, rakip bir müessede çalışmamasını ve böyle bir müessede 
şerik veya sair sıfatla alakadar olmamasını düzenlemektedir. Düzenleme, 
hizmet sözleşmesi içinde yer almakla birlikte hizmet sözleşmesi süresi 
içinde yapılmaması gereken bir hususta değil, hizmet sözleşmesinin sona 
ermesinden sonra yapılmaması gereken bir hususta düzenleme getirmek-
tedir.

İş sözleşmesinin devamı sırasında rekabet yasağının ihlali şeklindeki 
sadakatsizlik iş mahkemesinde görülecek bir davanın konusunu oluştu-
rur. Bu rekabet yasağının sözleşmeden veya kanundan kaynaklanmasının 
hukuki sonuçları ile aynıdır.

Oysa somut uyuşmazlıkta davacı taraf, davalının sözleşmenin sona 
ermesinden sonra gerçekleşen eylemi sebebiyle cezai şart istemektedir. 
(Rekabet yasağının iş sözleşmesinin bitiminden sonraki bir tarihte ihlal 



456 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 90 • Sayı: 2 • Yıl: 2016

edilmesi iş mahkemeleri görevli olmaktan çıkarmaktadrır. Ayrıca rekabet 
yasağının belirlenmesinde ticari sırrın ne olduğu uzman mahkemelerce 
değerlendirilmesi gereken ve pipasa şartlarıyla sıkı sıkıya bağlı bulunan 
ticari bir konudur. Kaldı ki, davanın açlıdığı tarih itibariyle yürürlükte 
bulunan mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesiyle ka-
nun koyucu çok açık bir şekilde 818 sayılı Kanun’un 348. maddesinden 
kaynaklanan davaların mutlak ticari davalardan olduğunu öngörmüştür. 
Mutlak ticari davalar herhangi bir unsurun, bağlama noktasının veya se-
bebin davanın ticari niteliğini değiştirmediği, mahkemenin kanaatinin rol 
oynamadığı davalardandır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 29.02.1012 Ta-
rih 2011/11-781 Esas 2012/109 Karar sayılı ilamında da hizmet sözleş-
mesinin sona ermesinden sonra gerçekleşen rekabet yasağına aykırılığı 
düzenleyen 818 sayılı Kanun’un 348. maddesi kapsamında değerlendiril-
mesi gereken uyuşmazlıklara ilişkin davaların 6762 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu'nun 4/1-3. maddesi gereğince mutlak ticari dava niteliği taşıdığı 
ve mutlak ticari davaların görülme yerini ise, açık biçimde ticaret mahke-
meleri olduğu belirtilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, mahkemece mutlak şekilde ticaret mahkeme-
lerinin görevine giren davada görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin 
esasına girilerek hüküm kurulması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

F) SONUÇ:

Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, peşin alınan 
temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 09.07.2013 tarihinde oybir-
liği ile karar verildi.
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İBRANAMETDE GEÇERLİLİK KOŞULU 
• 

MAKBUZLA ÖDEME

ÖZET: 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk 
Borçlar Kanunun 420. maddesinde öngörülen 
unsurları taşımayan ibranameler geçersizdir.
Bu durum geçerlilik koşulu olup, geçerli olmayan 
bir ibranamede yazan miktarın alacaklıya elden 
makbuzla ödenmesi mümkündür.
Y.9. HD., E.2014/17547, K.2015/20359, T.03.06.2015

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, iş sözleşmesinin haksız feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve 
ihbar tazminatları ile maaş, asgari geçim indirimi, fazla mesai, hafta tatili, 
genel tatil ve yıllık izin ücreti alacaklarını ödenmesini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı tüm alacaklarının ödendiğini savunarak, davanın reddini iste-
miştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, dava-
nın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle, kararın dayandığı kanuni 
gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında 
kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Taraflar arasında düzenlenen ibranamenin geçerliliği konusunda 
uyuşmazlık bulunmaktadır.

Türk Hukukunda ibra sözleşmesi 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe gi-
ren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş olup, kabul edilen 
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Yasa'nın 132. maddesinde “Borcu doğuran işlem kanunen veya taraflarca 
belli bir şekle bağlı tutulmuş olsa bile borç, tarafların şekle bağlı olmak-
sıın yapacakları ibra sözleşmesiyle tamamen veya kısmen ortadan kaldı-
rılabilir” 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 göre, işçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı 
olması, ibra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en 
az bir aylık sürenin geçmiş bulunması, ibra konusu alacağın türünün ve 
miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarına nazaran noksan-
sız ve banka aracığlığıyla yapılması şarttır. Bu unsurları taşımayan ibra 
sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür. Hakkın gerçek 
tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri veya ibra beyanını 
muhtevi diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz 
hükmündedir. Bu halde dahi, ödemelerin banka aracılığıyla yapılmış ol-
ması gerekir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun değinilen maddesinde, işverence 
yapılacak olan ödemelerin banka yoluyla yapılması zorunluluğunun geti-
rilmesi, ibranamenin geçerliliği noktasında sonuca etkilidir. Ancak banka 
dışı yollarla yapılan ödemelerde de borç ibra yerine tamamen veya kıs-
men ifa yoluyla sona ermiş olur.

Somut olayda sözleşmenin fesih tarihi 12.12.2012 olup, 01.07.2012 
tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun yürürlü-
lük tarihinden sonra sözleşmenin feshedildiği anlaşılmaktadır. Taraflar 
arasında uyuşmazlık konusu olan ibraname ise 22.3.2013 tarihli olup 
miktar belirtilerek bir kısım alacakların ödendiği belirtilmiş ve buna iliş-
kin para makbuzu sunulmuştur.

Mahkemece “22.03.2013 tarihli ibraname gereğince hesaplanan ala-
cakların davacıya ödendiği makbuz veya eşdeğer bir belge ile ispatlana-
madağı” gerekçesiyle ibranamenin geçersiz olduğu kabul edilmiş ise de, 
dosyada ibranameyle aynı tarihli para makbuzuyla, ibranamede belirtilen 
miktarın ödendiği anlaşılmaktadır.

Yukarıdaki ilke kararımıza göre ibraname konusu ödemelerin banka 
yoluyla yapılması ibranamenin geçerliliği ile ilgili husus olup, banka dışı 
yollarla yapılan ödemelerde de borcun ibra yerine tamamen veya kısmen 
ifa yoluyla sona erdiğinin kabulü gerekir.

Sonuç olarak Mahkemece dosyaya sunulan para makbuzunun bu açık-
lamalar doğrultusunda değerlendirilmesi gerekirken, eksik incelemeyle 
para makbuzu değerlendirilmeksizin karar verilmesi hatalı olup, hük-
mün bozulması gerekmiştir.
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F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASI-
NA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 03.06.2015 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YILLIK ÜCRETLİ İZNİN HAKEDİLMESİ 
•

ÜCRETE DÖNÜŞME ZAMANI 
• 

İŞE İADE DAVASINDA YILLIK ÜCRETLİ İZİN

ÖZET: Yıllık izin hakkı Anayasal temeli olan bir 
dinlenme hakkı olup, işçinin iş sözleşmesinin 
devamı sırasında ücrete dönüşmez ve bu haktan 
vazgeçelimez. İşçinin iş sözleşmesinin devamı 
süresinde kullanmadığı yıllık izinlere ait ücreti 
istemesi mümkün değildir. Bu nedenle, işçinin 
iş sözleşmesinin devamı sırasında izin hakkının 
bulunduğunun tespitini istemesinde hukuki men-
faati vardır.
Y.9. HD., E.2015/17053, K.2015/22535, T.22.06.2015

Davacı kıdem tazminatı, ihbar taminatı ile yıllık ücretli izin alacağı, 
ücret alacağı, asgari geçim indirimi alacağı, fazla mesai ücreti, ulusal bay-
ram ve genel satil ücreti alacaklarını ödetilmesine karar verilmesini iste-
miştir.

Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; 
duruşma gününün taraflara tebliği için davetiyeye yapıştırılacak posta 
pulu bulunmadığından duruşma isteğinin reddine ve incelemenin evrak 
üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra Tetkik Hakimi tarafından 
düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; kıdem tazminatı, ihbar tazmina-
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tı, yıllık izin ücreti, asgari geçim indirimi, fazla çalışma ve ulusal bayram 
genel tatil ücreti alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davanın reddini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece; davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı yasal süresi içerisinde temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni ge-
rektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan 
temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Taraflar arasında uyuşmazlık, işçinin kullandırılmayan izin sürele-
rine ait ücretlere hak kazanıp kazanmadığı noktasında toplanmaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 59.  maddesinde, iş sözleşmesinin herhangi 
bir nedenle sona ermesi halinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürele-
rine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceğine hükme bağlanmıştır. 
Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. 
Bu noktada, sözleşmenin sona erme şeklinin ve haklı nedene dayanıp 
dayanmadığının önemi bulunmamaktadır.

İşçinin işe iade davası açması durumunda, izin ücretinin talep edilip 
edilemeyeceği davanın sonucuna göre belirlenmelidir. Gerçekten işçinin 
dava sonucu işe başlatılması durumunda, öncesi fesih ortadan kalkmış 
olmakla ve iş ilişkisi devam ettiğinde 4857 sayılı Yasanın 59 uncu mad-
desi uyarınca izin ücreti istenemez. İşçinin işe başvurusuna rağmen yasal 
bir aylık işe başlatma süresi içinde işe alınmaması halinde ise, işe baş-
latmama anı fesih tarihi olarak kabul edildiğinden, izin alacağı bu tarihte 
muaccel olur.

Yıllık izinlerinin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. 
İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir 
belge ile kanıtlamalıdır. Bu konuda ispat yükü üzerinde olan işveren, iş-
çiye yemin teklif edebilir.

Aktin feshi halinde kullanılmayan, yıllık izin sürelerine ait ücret, iş-
çinin kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Böylece, iş sözleşmesinin 
feshinde kullanılmayan yıllık ücretli izin hakkı izin alacağına dönüşür. 
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Bu nedenle zamanaşımı da iş sözleşmesinin feshinden itibaren işlemeye 
başlar.

4857 Sayılı Kanun'un 54. maddesinde, yıllık ücretli izine hak kazan-
mak için gerekli sürenin hesabında, işçinin aynı işverenin bir veya çeşitli 
işyerlerinde çalıştığı sürelerin birleştirilerek gözönüne alınacağı hükme 
bağlanmıştır. Bu durumda, işçinin daha önce aynı işverenin bir ya da 
değişik işyerlerine geçen hizmetlerinin yıllık izne hak kazanma ve izin 
süreleri hesabı yönlerinden dikkate alınması gerekir. Kamu kurum ve ku-
ruluşlarında geçen hizmetlerin de aynı gerekçeyle izin hesabı yönünden 
birleştirilmesi zorunludur. Bununla birlikte, işçiye önceki feshe bağlı ola-
rak kullanmadığı izin ücretleri tam olarak ödenmişse, bu dönemin son-
raki çalışma sürelerine eklenerek izin hesabı mümkün değildir. Önceki 
çalışma döneminde izin kullandırılmak veya fesihte karşılığı ödenmek su-
retiyle tasfiye edilmeyen çalışma süreleri, aynı işverenin bir ya da değişik 
işyerlerindeki çalışmalara eklenir. İşçinin aralıklı olarak aynı işverene ait 
işyerinde çalışması halinde, önceki dönemin kıdem tazminatı ödenerek 
feshedilmiş olması, izin yönünden sürelerin birleştirilmesine engel oluş-
turmaz. Yine, önceki çalışılan sürede bir yılı doldurdmadığı için izne hak 
kazanılmayan süreler de, işçinin aynı işverene ait işyeri ya da işyerlerin-
deki sonraki çalışmalarına eklenerek yıllık izin hakkı belirlenmelidir. Yıl-
lık izin, özde bir dinlenme hakkı olup, aralıklı çalışmalarra önceki dönem 
zamanaşımına uğramaz.

İş sözleşmesinin işverence feshedilmesi halinde, 4857 Sayılı Kanun’un 
17. maddesinde belirtilen yasal ya da arttırılmış bildirim önelleri ile 27. 
madde uyarınca işçiye verilmesi gereken iş arama izinleri, yıllık ücretli 
izin süreleri ile iç içe giremez. Kanundaki bu düzenleme karşısında, işçi 
tarafından ihbar önelli fesih halinde bildirim öneli ile yıllık izin süresinin 
iç içe girebileceği kabul edilmelidir.

Kanunda, iş sözleşmesinin feshinde ödenmesi gereken izin ücreti için 
kesin bir ödeme günü belirlenmiş değildir.Yasada, sözleşmenin feshi anı 
yıllık ücretli izin hakkının ücrete dönüşmesi, bir başka anlatımla izin üc-
retine hak kazanma zamanı olarak kabul edilmiştir.İş sözleşmesinin fes-
hedildiği tarihte izin ücreti muaccel olur, ancak faiz başlangıcı bakımın-
dan işverenin ayrıca temerrüde düşürülmesi gerekir.

Dairemizce, iş sözleşmesinin feshinde ödenmesi gereken izin ücreti, 
geniş anlamda ücret içinde değerlendirilmemiş ve İş Kanununun 34’üncü 
maddesinde sözü edilen bankalarca mevduata uygulanan en yüksek fai-
ze karar verilemeyeceği kabul edilmiştir (Yargıtay 9 HD. 24.10.2008 gün 
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2007/30158 E., 2008/24418 K.) Bu itibarla, izin ücreti için yasal faiz uy-
gulanmalıdır.

Sözleşmenin feshi üzerine ödenmesi gereken izin ücretinden takdiri 
indirim yapılması doğru değildir.

İşe iade davası sonunda işçinin işe başlatılmadığı tarihte iş sözleşmesi 
feshedilmiş sayıldığından, izin ücreti hesabında işçinin işe başlatılmadığı 
tarihte alması gereken ücret dikkate alınmalıdır.

İşverenin işçiyi işe başlatması durumunda, iş ilişkisi kesintisiz devam 
ettiğinden, kullandırılmayan izin ücretine de hak kazanılması söz konusu 
olmaz. Daha önce işçiye kullandırılmayan izinler karşılığı olarak ödenmiş 
olan izin ücretleri de işverence geri istenebilir. 4857 Sayılı Yasa’nın 53. 
maddesinde işçinin yıllık ücretli izin hakkından vazgeçemeyeceği kurala 
bağlandığına göre, işçinin daha önce ödenen izin ücretinin, işe iade so-
nunda işçinin işe başlaması halinde kullanmadığı izin hakkına sayılması 
da doğru olmaz.

Yıllık izin hakkı Anayasal temeli olan bir dinlenme hakkı olup, işçinin 
iş sözleşmesinin devamı sırasında ücrete dönüşmez ve bu haktan vaz-
geçelimez. İşçinin iş sözleşmesinin devamı süresinde kullanmadığı yıllık 
izinlere ait ücreti istemesi mümkün değildir. Bu nedenle, işçinin iş sözleş-
mesinin devamı sırasında izin hakkının bulunduğunun tespitini isteme-
sinde hukuki menfaati vardır.

Somut olayda davalı tarafça dosyaya sunulan izin başvuru formlarının 
incelenmesinden izin tarihlerinin başlangıç ve bitim tarihlerinin yazılı ol-
duğu, davacının kaç gün izinli olacağının anlaşıldığı, izne ayrılan davacı-
nın yerine hangi işçinin nezaret edeceğinin yazılı olduğu ve davacı tarafça 
bu belgelerin imzalandığı, yargılama esnasında davacı tarafça bu belge-
lerdeki imzanın inkar edilmediği anlaşılmıştır. Bu nedenle mahkemece 
davacıya ait bordrolar da celp edilmeli, yıllık izin ücretinin peşin olarak 
ödeneceği öngörüldüğünden bordrolarda izin ücretinin davacıya ödenip 
ödenmediği denetlenmeli, oluşacak sonuca göre karar verilmelidir. Eksik 
inceleme ile hüküm kurulması hatalıdır.

E) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASI-
NA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 22/06/2015 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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ZAMANAŞIMI • KISMİ DAVA
 • 

ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN ALACAKLAR

ÖZET: Kısmi davada ise zamanaşımı yalnızca 
dava edilen kısım kesilir. Henüz açılmayan (saklı 
tutulan) ve daha sonra ıslahla arttırılan bölüm için 
zamanaşımı işlemeye devam eder. Ancak kısmi 
davadaki miktar, kısmi davanın açıldığı dava tari-
hine göre geriye doğru elirlenen zamanaşımı sü-
resini kapsar. Bakiye alacak telip edilidği tarihe 
göre, geriye doğru zamanaşımı süresi içinde ka-
lıyor ise zamanaşımına uğramadığı kabul edilme-
lidir. Kısaca kısmi davadaki alacak miktarı belir-
lend6iği tarihten itibaren öncelikle ileriye doğru 
gerçekleyen alacak için mahsup edilmeli, bakiye 
alacak ise ondan sonraki süreyi kapsamalıdır. İlk 
kısmi davada belirlenen alacak mahsup edildik-
ten sonra bakiyenin talep edilidği tarihten geri-
ye doğru zamanaşımı süresi içinde kalan alacak, 
alacaklı lehine hüküm altına alınmalıdır.
Y.9. HD., E.2014/11981, K.2015/25318, T.10.09.2015

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı Vekili: müvekkilinin davalıya ait işyerinde 01.11.2007-
10.10.2012 tarihleri arasında plasiyer şoför olarak tavuk eti mamulleri-
nin satış işinde çalıştığı, aylık ned 915,00 TL maaş, buna ek olarak ayda 
29 ton tavuk eti sattığı takdirde %2,2 oranında tavuk eti satış primi ve %2 
oranında tavuk döneri satış primi aldığını bu şekilde aylık ortalama 800 
TL prime hak kazandığını, primlerinin 200 TL’sinin her ay ödenmeyerek 
teminat olarak tutulduğunu, primlerin cari hesabında avans olarak göste-
rildiğini, haftanın 5 günü 06.30-17.00, Cumartesi günü 16.00’a kadar ça-
lıştığını, yılbaşı hariç ulusal bayram ve genel tatillerde çalıştığını, fazla ça-
lışma genel tatil ücretlerinin ödenmemesi, primlerin SGK’ya gerçek üzret 
üzerinden bildirilmemesi nedeniyle iş sözleşmesini 16.10.2012 tarihinde 
keşide ettiği noter ihtarnamesi ile feshettiğini iddia ederek kıdem tazmi-
natı, fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti ve ihtarname ücreti alacaklarının 
faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
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B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının 1.1.2008 tarihinde işe başladığı, ücretinin ger-
çek ücret üzerinden SGK’na bildirildiğini, iş sözleşmesinin davacı tara-
fından haklı neden olmaksızın feshi nedeniyle tazminatı hak etmediğini, 
fazla mesai yapmadığını, ulusal bayram ve genel tatillerde çalışmadığını, 
davacının ödeme yapmadıkları halde bir kısım müşterilere mal vermeye 
devam ederek şirketi zarara uğrattığını savunarak davanın reddini talep 
etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak; dava-
nın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı, davalı temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere kararın dayandığı kanuni ge-
rektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında ka-
lan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Zamanaşımı alacak hakkının belli bir süre kullanılmaması yüzün-
den dava edilebilme niteliğinden yoksun kalabilmesini ifade eder. Bu 
tanımdan da anlaşılacağı üzere zamanaşımı, alacak hakkını sona erdir-
meyip 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 kesilir. He-
nüz açılmayan (saklı tutulan) ve daha sonra ıslahla arttırılan bölüm için 
zamanaşımı işlemeye devam eder. Ancak kısmi davadaki miktar, kısmi 
davanın açıldığı dava tarihine göre geriye doğru belirlenen zamanaşımı 
süresini kapsar. Bakiye alacak telip edilidği tarihe göre, geriye doğru za-
manaşımı süresi içinde kalıyor ise zamanaşımına uğramadığı kabul edil-
melidir. Kısaca kısmi davadaki alacak miktarı belirlendiği tarihten iti-
baren öncelikle ileriye doğru gerçekleyen alacak için mahsup edilmeli, 
bakiye alacak ise ondan sonraki süreyi kapsamalıdır. İlk kısmi davada 
belirlenen alacak mahsup edildikten sonra bakiyenin talep edilidği tarih-
ten geriye doğru zamanaşımı süresi içinde kalan alacak, alacaklı lehine 
hüküm altına alınmalıdır.



465Yargıtay Kararları

Dosya içeriğine göre kısmi olarak açılan davada davacı vekili bilirkişi 
hesap raporundan sonra ıslah dilekçesi ile taleplerini arttırmış, davalı 
vekili ise ıslaha karşı zamanaşımı tirazında bulunmuştur.

Hüküm altına alınan fazla mesai ve genel tatil çalışmaları karşılığı üc-
ret alacaklarının kısmi olarak istenen miktar dışlandığında kalan kısmın-
da ıslah tarihine göre geriye beş yıllık süre dikkate alındığında, bu süre 
dışında kalan miktarların zamanaşımına uğradığı anlaşılmaktadır. Mah-
kemece ıslaha karşı zamanaşımı itirazı dikkate alınmadan ve bu konuda 
ek rapor alınmadan fazla mesai ve genel tatil çalışmaları karşılığı ücretin 
hüküm altına alınması hatalıdır.

3- Dosyada mübrez bilirkişi raporunda, fazla mesai ücretinin 7.174 
TL olarak hesaplanması karşısında takdiri indirimin bu rakam üzerin-
den yapılması gerekirken, dava dilekçesi ile talep edilen 8.000 TL üzerin-
den yapılması isabetsizdir.

4- Ayrıca HMK’nın 297. maddesi uyarınca, hüküm fıkrası net bir şekil-
de yazılıp, her bir talep hakkında açık hüküm kurulmalıdır. Hüküm fıkra-
sının 5 numaralı bendinde ki “Fazlaya Yönelik İstem ve Davanın Reddine” 
açıklaması soyut olup, hangi alacak kaleminin tamamının reddedildiği, 
hangi alacak kaleminde fazla talebin reddedildiği anlaşılamamaktadır. Bu 
nedenle mahkemece yapılacak iş, hangi alacak kaleminde fazla miktarın 
reddedildiğini açıkça belirtmektir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZUL-
MASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 
10.09.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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ZAMANAŞIMI • MÜTESELSİL BORÇ 
• 

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

ÖZET: TBK’nın yürürlüğe girdiği 1.7.2012 tarihin-
den sonraki uygulamada müteselsil borçlulardan 
birisi için kesilen zamanaşımı diğerine karşı da 
kesilmiş sayılacaktır.
Belirsiz alacak davasında davanın açılmasıyla 
birlikte alacağın tamamı yönünden zamanaşımı 
kesilir.*
Y.9. HD E. 2014/16231, K.2015/31527, T. 09.11.2015

Zamanaşımı, alacak hakkının, belli bir süre kullanılmaması yüzünden 
dava edilebilme niteliğinden yoksun kalmasını ifade eder. Bu tanımdan 
da anlaşılacağı üzere zamanaşımı, alacak hakkını sona erdirmeyip sade-
ce onu “eksik bir borç” haline dönüştürür ve “alacağın dava edilebilme 
özelliği”ni ortadan kaldırır. Bu itibarla zamanaşımı savunması ileri sürül-
düğünde, eğer savunma gerçekleşirse hakkın dava idelebilme niteliği or-
tadan kalkacağından, artık mahkemenin işin esasına girip onu incelemesi 
mümkün değildir. Zamanaşımı, bir maddi hukuk kurumu değildir. Diğer 
bir anlatımla zamanaşımı, bir borcu doğuran, değiştiren, ortadan kaldı-
ran bir olgu olmayıp, salt doğmuş ve var olan bir hakkın istenmesini or-
tadan kaldıran bir savunma aracıdır. Bu bakımdan zamanaşımı, alacağın 
varlığını değil istenebilirliğini ortadan kaldırır. Bunun sonucu olarak da, 
yargılamayı yapan yargıç tarafından yürüttüğü görevinin bir gereği olarak 
kendiliğinden göz önünde tutulamaz. Borçlunun böyle bir olgunun var 
olduğunu, yasada öngörülen süre ve usul içinde ileri sürmesi zorunludur. 
Demek oluyor ki zamanaşımı, borcun doğumu ile ilgili olmayıp, istenme-
sini önleyen bir savunma olgusudur. Şu durumda zamanaşımı savunması 
ileri sürülmedikçe, istemin konusu olan hakkın var olduğu ve kabulüne 
karar verilmesinde hukuksal ve yasal bir engel bulunmamaktadır.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 154. maddesine göre, “1. Borçlu 
borcu ikrar etmişse, özellikle faiz ödemiş veya kısmen ifada bulunmuşsa 
ya da rehin vermiş veya kefil göstermişse, 2. Alacaklı, dava veya def’i yo-
luyla mahkemeye veya hakeme başvurmuşsa, icra takibinde bulunmuş-
sa ya da iflas masasına başvurmuşsa zamanaşımı kesilir”. Aynı Yasa’nın 

* Gönderen: Av. Nalan KAHRAMAN
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155. maddesine göre, “Zamanaşımı, müteselsil borçlulardan veya bölü-
nemeyen borcun borçlularından birine karşı kesilince, diğerlerine karşı 
da kesilmiş olur. Zamanaşımı asıl borçluya karşı kesilince, kefile karşı 
da kesilmiş olur. Zamanaşımı kefile karşı kesilince, asıl borçluya karşı 
kesilmiş olmaz”. Yasanın 156. maddesine göre, “Zamanaşımının kesil-
mesiyle, yeni bir süre işlemeye başlar. Borç bir senetle ikrar edilmiş veya 
bir mahkeme ya da hakem kararına bağlanmış ise, yeni süre her zaman 
on yıldır.”.

6098 sayılı Yasanın 155. maddesindeki düzenlemeye göre ister bir-
den fazla kişi birlikte bir zarara sebep olsun ister aynı zarardan çeşitli 
nedenlerle sorumlu olsunlar bu kişiler hakkında müteselsil sorumluluğa 
dair hükümler uygulanacak olup müteselsil borçlulardan birisine karşı 
kesilen zamanaşımı diğerine karşı da kesilmiş sayılacakdır. Dolayısıyla 
6098 sayılı Yasa, 818 sayılı Yasanın aksine eksik teselsülü kabul etme-
miş, sadece tam teselsüle yer vermiştir. Şu halde 4857 sayılı Yasanın 2. 
maddesinde, asıl işveren ile alt işverenin ödenmeyen işçilik alacakların-
dan müteselsil sorumluluğu öngörüldüğünden, 6098 sayılı Yasanın 155. 
maddesi dikkate alındığında asıl işverenin yaptığı zamanaşımı def’inden 
alt işverenin de yararlanması gerekecektir.

6100 sayılı HMK. 107 uyarınca açılan belirsiz alacak davalarında, da-
vanın açılması ile birlikte alacağın tamamı yönünden zamanaşımı kesilir; 
sonradan artırılan talep yönünden yeniden zamanaşımı hesabı yapılmaz.

Somut olayda davacı, davalı Bakanlığa ait hastanede en son diğer da-
valı alt işveren işçisi olarak, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile ve 4857 sayılı 
İş Kanunu kapsamında 04.07.2007 - 21.01.2013 arasında çalışmış ve iş 
sözleşmesini yaşlılık aylığını hak ettiği gerekçesiyle feshetmiştir.

Davacı, 6098 Sayılı Yasa'nın yürürlükte olduğu tarihteki 07.02.2013 
günlü kısmi dava dilekçesiyle kıdem tazminatı, fazla çalışma ücreti vege-
nel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesini istemiş, 10.02.2014 günü bilir-
kişi raporu doğrultusunda talebini ıslahla artırmıştır.

Davalı T.C. Sağlık Bakanlığı vekili, cevap dilekçesinde ve ıslaha itiraz 
dilekçesinde zamanaşımı def’inde bulunmuş, diğer davalı alt işveren ise 
zamanaşımı def’inde bulunmamıştır.

Mahkemece, zamanaşımı def’i sadece asıl işveren Bakanlık yönünden 
dikkate alınıp 2008 yılı öncesine ait fazla çalışma ve genel tatil ücreti ala-
caklarından T.C. Sağlık Bakanlığı sorumlu tutulmamış, davalı alt işveren 
G.Şti. zamanaşımı def’inde bulunmadığından tüm çalışma süresine ait 
miktardan sorumlu tutulmuştur.
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Somut olayda zamanaşımına konu olacak (2008 ve öncesine ait), 818 
sayılı Yasa döneminde muaccel olmuş ise de zamanaşımının kesilmesi ve 
def’i hakkının asıl işverence kullanılması tarihinde 6098 Sayılı Yasa’nın 
155. maddesi yürürlüktedir. Bu sebeple, 6098 Sayılı Yasa'nın 155. mad-
desi yürürlüktedir. Bu sebeple, 6098 Sayılı Yasa’nın 155. maddesinde 
eksik teselsül kabul edilmediğinden, 4857 Sayılı Yasa’nın 2. maddesi ve 
6098 Sayılı Yasa'nın 155. maddesi gözetilerek davalı asıl işveren T.C. Sağ-
lık Bakanlığı’nın zamanaşımı def’inden, müteselsil sorumlu diğer davalı 
alt işverenin de yararlanması gereklidir. Mahkemece, hatalı değerlendir-
me ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı 
gerektirmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZUL-
MASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 
09.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

FAZLA ÇALIŞMA • PARÇA BAŞI ÜCRET
 •

 PRİMLİ ÜCRET

ÖZET: Parça başı ücretle çalışan işçinin parça 
başı ücreti içinde fazla çalışma ücretinin zamsız 
kısmı ödenmiş olduğundan sadece yüzde elli 
zam miktarı esas alınarak fazla çalışma ücreti 
hesaplanmalıdır.
Sabit ücret + prim sistemiyle çalışan işçinin fazla 
çalışma ücreti de aynı şekilde hesaplanmalıdır.*
Y.9. HD E.2014/22304, K.2015/33689, T.30.11.2015

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, davalıya ait güzellik salonunda kuaför olarak belirsiz süreli iş 
sözleşmesi ile çalışırken fazla çalışma alacağını isteyince haksız şekilde 
işten çıkarıldığını iddia ederek, kıdem-ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, 
fazla çalışma ücreti, hafta tatili ve genel tatil ücretinin ödetilmesini iste-
miştir.

* Gönderen A. Şevket Güney BİGAT
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B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı O.K.Tic.Ştd. vekili, davacının başka bir iş bulun işi bıraktığını 
ve fazla çalışma yapmadığını, davacının ibraname veridğini savunarak, 
davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, iş sözleşmesinin fazla çalışma alacakları ödenmediğinden 
davacı işçi tarafından haklı nedenle derhal feshedildiği sonucuna varıla-
rak, ihbar tazminatı ve hafta tatili ücreti taleplerinin reddine, diğer talep-
lerin kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı O.K.Tic.Ştd. vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni 
gerektirici sebeplere göre davalı O.K.Tic.Ştd. aşağıdaki bendin kapsamı 
dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Taraflar arasında, fazla çalışma ücretinin hesabı konusunda uyuş-
mazlık bulunmaktadır.

Parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen işlerde,  fazla 
çalışma süresince işçinin ürettiği parça veya iş tutarının hesaplanmasında 
zorluk çekilmeyen hallerde, her bir fazla saat içinde yapılan parçayı veya 
iş tutarını karşılayan ücret esas alınarak fazla çalışma veya fazla süreler-
le çalışma ücreti hesaplanır. Bu usulün uygulanmasında zorluk çekilen 
durumlarda, parça başına veya yapılan iş tutarına ait ödeme döneminde 
meydana getirilen parça veya iş tutarları, o dönem içinde çalışılmış olan 
normal ve fazla çalışma saatleri sayısına bölünerek bir saate düşen parça 
veya iş tutarı bulunur. Bu şekilde bulunan bir saatlik parça veya iş tuta-
rına düşecek bir saatlik normal ücretin yüzle elli fazlası çalışma ücreti, 
yüzde yirmibeş fazlası ise fazla sürelerle çalışma ücretidir. İşçinin parça 
başı ücreti içinde zamsız kısmı ödenmiş olmakla, fazla çalışma ücreti sa-
dece yüzde elli zam miktarına göre belirlenmelidir.

Dosya içeriğine göre davacı, davalıya ait güzellik salonunda, 4857 sa-
yılı İş Kanunu kapsamında belirsiz süreli iş sözleşmesi ile kuaför olarak 
01.09.2004 - 05.10.2011 arasında asgari ücret +%10 satış primi = ücret-
le çalışmıştır. Primin değişkenlik gösterdiği anlaşılmaktadır.

Mahkemece, davacının haftalık 15 saat fazla çalışma yaptığı kabul edi-
lerek her bir saat fazla çalışma karşılığı %150 zamlı ücret üzerinden fazla 
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çalışma ücret alacağı hesaplanmıştır.

Davacı, garanti ücret + prim sistemiyle çalıştığından fazla çalışmaları-
nın zamsız karşılığının normal ücret içinde ödendiği kabul edilerek sade-
ce %50 zamlı ücret üzerinden fazla çalışma ücretinin hesaplanması gere-
kir. Hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya 
aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZUL-
MASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 
30.11.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

ALT İŞVEREN • MUVAZAA • İŞÇİLİK ALACAKLARI

ÖZET: Alt işverenlik ilişkisinde muvazaanın tes-
piti halinde başından beri asıl işverenin işçisi sa-
yılan işçi sendika üyeliğinin işverene bildirildiği 
tarihten itibaren sendikal haklardan yararlanır.
Bu işçinin sendika üyesi olmadığı dönem bakı-
mından da aynı işyerinde çalışan sendikasız iş-
çilere ödenen ücretlere göre fark alacakları he-
saplanır.*
Y.9. HD., E.2015/27929, K.2015/35426, T.15.12.2015

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, davalıya ait İşletme Müdürlüğü işyerinde muvazaalı Hizmet Alı-
mı İhale Sözleşmeleri ile alt işveren firmalarında işçi gösterilmek suretiyle 
aralıksız olarak çalıştığını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş 
Kurulu Başkanlığının 06.09-10.05.2011 tarih ve MA-44TŞ42 sayılı ince-
leme raporu ve bu raporun iptali istemiyle açılan davanın reddine ilişkin 
İstanbul 1. İş Mahkemesinin 07.02.2013 tarih ve 2011/681 E-2013/6 K. 
sayılı kesin kararı ile kendisi gibi çalışanların başlangıçtan itibaren dava-
lı işverenin işçileri sayılmasının kesin hüküm haline geldiğini, işyerinde 
uygulanan TİS’in tarafı olan Tes-İş Sendikasına işçilerin üye olduğunun 
adı geçen sendika tarafından davalı işverene bildirildiğini, ancak işçilerin 
TİS’ten yararlandırılmadığı, iş akdine haksız ve sebepsiz son verilmesine 

* Gönderen: Av. İsmail TEPECİK
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karşı ihbar ve kıdem tazminatlarının ve diğer alacaklarının ödenmediğini, 
ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı, ücret farkı, genel tatil ücreti, yıllık 
izin ücreti, sosyal yardım, ikramiye, ilave tediye ücreti, iş güclüğü tazmi-
natı ve vardiya tazminatı alacaklarını istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının işçilik alacaklarının zamanaşımına uğradığını, 
belirsiz alacak davası açılamayacağını, davacının yüklenici firma çalışanı 
olduğunu, müvekkili şirket arasında herhangi bir hizmet akdi bulunma-
dığını, yüklenici firma ile müvekkili firma arasında asıl işveren alt işveren 
ilişkisi bulunmadığını, davacının tüm haklarının yüklenici firma tarafın-
dan ödendiğini, yüklenici firmalara verilen işin anahtar teslimi durumun-
da işverenlik sıfatı kalmadığını, husumet yokluğu nedeni ile de davanın 
reddi gerektiğini, savunarak, yüklenici firmalarla yapılan hizmet alım 
sözleşmeleri  gereği tüm yükümlüklerin yüklenici firmalara ait olduğunu, 
davanın esastan da reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, dava-
cı işçinin, davalı şirketin yüklenici firmalara hizmet alımı yolu ile vermiş 
olduğu, sayaç okuma işine başladığı tarihten itibaren davalı B.’ın işçisi 
olduğunun kabulü ile davanın kısmen kabulüne ve davacının fark işçilik 
alacaklarının tahsiline karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı, ücretin hasatıl esas alındığı ve faizin hatalı uygulandığı 
gerekçesi ile davalı ise muvazaa ilişkisinin olmadığı, davacının ilave tediye 
ve diğer alacaklarının bulunmadığı gerekçesi ile temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni ge-
rektirici sbeplere göre, davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsa-
mı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddine,

2- Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacının başlangıçtan beri davalı 
işçisi sayılması nedeni ile fark alacaklara esas ücretin miktarı noktasında 
toplanmaktadır.

Dosya içeriğine göre, mahkemece davacının davalı B.işçisi kabul edil-
mesi, asıl-alt işveren ilişkisinin işçilik teminine yönelik olması ve muva-
zaa tespiti nedeni ile isabetli olup, davacının sendika üyeliğinin işverene 
bildirilmesinden sonra Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre fark işçilik 
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alacaklarının hesaplanıp hüküm altına alınması yerindedir. Keza davacı 
açısından ilave tediye alacağının işverenin özelleştirilmesinden sonrada, 
dönem Toplu İŞ Sözleşmelerindeki (Mad. 187-188) düzenleme nedeni ile 
maddeleri gereğince hesaplanıp hüküm altına alınması da doğrudur.

Mahkemece davacının sendika üyesi olmadığı dönem için fark alacak-
lar hüküm altına alınmamıştır. Ancak davacının sendika üyesi olmadığı 
dönemde işverene yazılan yazıda, emsal olarak çalışan işçiye ödenen üc-
ret esas alınarak davacının alabileceği ücret sorulmuş, davalı işverenin 
bildirimi üzerine de bilirkişi bu dönem içinde fark ücret alacaklarını ve 
fark işçilik alacaklarını ek rapora göre hesaplanmıştır. Mahkemece ek ra-
pora göre alacakların hüküm altına alınması gerekirken, sadece sendika 
üyesi olduğu dönem için fark işçilik alacaklarının hüküm altına alınması 
hatalıdır.

3- Davacının, sendika üyesi dönem için Toplu İş Sözleşmesinden do-
ğan alackalarına talebe uygun olarak en yüksek işletme kredisi faizi yer ne 
yasal faiz yürütülmesi de isabetsizdir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZUL-
MASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 
15/12/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ • HESAP YÖNTEMİ

ÖZET: İşçinin asgari geçim indirimi alacakları he-
saplanırken nüfus kayıtlarına göre belirlenen me-
deni durumu dikkate alınmalıdır.
Y. 9. HD. E. 2013/17027, K. 2015/10553, T. 16.3.2015

Davacı asgari geçim indirimi alacağını talep etmiş, mahkenmece da-
vacının bekar ve çocuksuz olduğu varsayılarak hesap yapan bilirkişi ra-
poruna göre hüküm kurulmuş ise de, davacı vekili bilirkişi raporuna iti-
zarında davacının evli ve 5 çocuklu olduğunu belirterek bu hesaba itiraz 
etmiştir. Uyap sistemi üzerinden yapılan sorgulamada davacının evli ve 
5 çocuklu olduğu anlaşılmış olup, mahkemece yapılacak iş, bu alacak 
kalemi hakkında nüfus kaydı değerlendirilerek sonuca gitmektir. Eksik 
inceleme ile hüküm kurulması hatalıdır.
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Hükmedilen miktarların net mi yoksa brüt mü olduğunun hükümde 
belirtilmemesinin infazda tereddüte yol açacağının düşünülmemesi de 
isabetsizdir.

Sonuç:

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, 
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 16/03/2015 
gününde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ

ÖLÜM AYLIĞININ BAĞLANMASI 
•

KOŞULLARI • ASKERLİK BORÇLANMASI

ÖZET: Davacının murisinin 07.11.2013 tarihinde 
vefat etmesi ve davacının 01.10.2008 tarihinden 
sonra askerlik borçlanması talebinde bulunarak 
borçlanma bedelini 01.10.2008 tarihinden sonra 
ödemiş olması gözetilerek 5510 sayılı Yasanın 
32/2-a bendindeki hükmünde belirtilen “her türlü 
borçlanma süresi hariç” ibaresi de dikkate alın-
dığında, davacının vefat eden eşinin 5 yıllık si-
gortalılık süresi mevcut ise de, askerlik borçlan-
ması ile kazanılan 320 günlük sürenin 5510 Sayılı 
Kanun’un 32/2-a maddesi hükmünde öngörülen 
900 günün hesabında dikkate alınmasına ve bu 
şekilde davacıya ölüm aylığı bağlanmasına yasal 
imkan yoktur. 
Y.10. HD E. 2015/6515 K. 2016/949 T:28.01.2016

Dava, ölüm aylığı bağlanması gerektiğinin tespiti ile aksi Kurum işle-
minin iptali istemine ilişkindir. 

Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kısmen kabulüne 
karar verilmiştir.

Hükmün, davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, tem-
yiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından 
düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği dü-
şünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Davacının murisinin 07.11.2013 tarihinde vefat ettiği, sigortalının mi-
rasçısı olan davacının 10.01.2014 tarihli tahsis talebinin Kurumca, 5510 
sayılı Kanunun 32. maddesinde yer alan, "ölüm aylığı, her türlü borçlan-
ma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün 
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması durumda 
iken ölen sigortalının hak sahiplerine, yazılı istekte bulunmaları halinde 
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bağlanır" hükmü gereğince murisin 586 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları priminin bildirilmiş olması sebebiyle reddedildiği, davacının 
iş bu dava ile 10.01.2014 tarihinden itibaren kendisine ölüm aylığı bağ-
lanması gerektiğinin tespiti ile aksi Kurum işleminin iptalini istediği, yar-
gılama esnasında toplam 320 gün karşılığı askerlik borçlanma bedelinin 
02.09.2014 ve 09.10.2014 tarihlerinde davacı tarafından ödendiği, mah-
kemenin de sigortalının mirasçısı olan davacının yapmış olduğu 320 gün 
askerlik borçlanmasını göz önüne alarak davanın kısmen kabulü ile as-
kerlik borçlanma bedelinin ödendiği 09.10.2014 tarihini takip eden   ay-
başından itibaren davacıya ölüm aylığı bağlanması gerektiğinin tespitine 
karar verdiği anlaşılmaktadır.

Somut olayda çözümlenmesi gereken uyuşmazlık, davacının yapmış 
olduğu 320 gün karşılığı askerlik borçlanmasının, 5510 sayılı Kanunun 
32/2-a maddesinde belirtilen “900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası 
primi bildirilmiş olması” şartı kapsamında sürenin hesabında göz önüne 
alınıp alınmayacağı noktasında toplanmaktadır.

5510 Sayılı Kanun'un 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 32. mad-
desinin ikinci fıkrasında; ölüm aylığının, en az 1800 gün malûllük, yaşlı-
lık ve ölüm sigortalarıprimi bildirilmiş veya 4. maddesinin birinci fıkra-
sının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için, her türlü borçlanma 
süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malûl-
lük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş durumda iken ölen si-
gortalının hak sahiplerine, yazılı istekte bulunmaları halinde bağlanacağı 
öngörülmüştür. 

YHGK'nın 29.09.2010 gün ve 2010/ 21-301, 438 sayılı kararında da 
vurgulandığı üzere, “Sigortalılık süresi”, 506 sayılı Kanunun 108.madde-
sinde uzun vadeli sigorta kolları açısından tanımlanmıştır. Bu maddeye 
göre; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında nazara 
alınacak sigortalılık süresinin başlangıcı, sigortalının, yürürlükten kaldı-
rılmış 5417 ve 6900 sayılı Kanunlara veya bu kanuna tabi olarak ilk defa 
çalışmaya başladığı tarihtir. Tahsis işlerinde nazara alınan sigortalılık 
süreleri, bu sürenin başlangıç tarihi ile sigortalının tahsis yapılması için 
yazılı istekte bulunduğu tarih, tahsis için istekte bulunmuş olmayan si-
gortalılar için de ölüm tarihi arasında geçen süredir. Tahsisi için istenilen 
koşulların, sigortalılık başlangıç tarihi (gerek mülga gerekse halen yürür-
lükte bulunan sosyal güvenlik mevzuatına tabi olarak ilk defa çalışılmaya 
başlanılan tarih) ile aylık talep tarihi arasında (aylık talebinde bulunmuş 
olmayan sigortalılar için ise ölüm tarihi arasındaki sürede) gerçekleşmiş 
olması aranmaktadır.



476 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 90 • Sayı: 2 • Yıl: 2016

Bu arada “Hizmet borçlanması”, sigorta kapsamında sayılan fakat bil-
dirilmemiş ve primi ödenmemiş sürelerin, ilgili tarafından başvurularak 
primlerinin ödenmesi işlemidir (Şakar, Müjdat: Sosyal Sigortalarda Hiz-
met Borçlanması ve Hizmetlerin Birleştirilmesi, Yaklaşım Dergisi, Tem-
muz/2005, Sayı:151) Önemle belirtilmelidir ki, sigortalının mevcut olma-
yan bir süreyi borçlanabilmesi de mümkün değildir.

Eldeki davada, davacının murisinin 07.11.2013 tarihinde vefat etmesi 
ve davacının 01.10.2008 tarihinden sonra askerlik borçlanması talebinde 
bulunarak borçlanma bedelini 01.10.2008 tarihinden sonra ödemiş ol-
ması gözetilerek 5510 sayılı Yasanın 32/2-a bendindeki hükmünde belirti-
len “her türlü borçlanma süresi hariç” ibaresi de dikkate alındığında, da-
vacının vefat eden eşinin 5 yıllık sigortalılık süresi mevcut ise de, askerlik 
borçlanması ile kazanılan 320 günlük sürenin 5510 sayılı Kanun’un 32/2-
a maddesi hükmünde öngörülen 900 günün hesabında dikkate alınması-
na ve bu şekilde davacıya ölüm aylığı bağlanmasına yasal imkan yoktur. 

Yukarıda belirtilen maddi ve yasal olgular doğrultusunda karar veril-
mesi gerekirken, hatalı değerlendirme sonucu yazılı şekilde karar veril-
miş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde, davalı vekilinin temyiz istemi kabul olunmalı ve hüküm bo-
zulmalıdır.

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASI-
NA, 28.01.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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İLK PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN RÜCUAN İSTENİLMESİ

ÖZET: İlk peşin sermaye değerli gelirin, Kurum 
yararına tazmini mümkün kısmının belirlenebil-
mesi için gerçek zarar tavan hesabı yapılması 
zorunluluğu bulunmaktadır.
Y.10. HD, E.2014/18828 , K. 2016/829 T: 26.01.2016

Dava; 20.10.2009 tarihli iş kazasında yaralanan sigortalıya bağlanan 
gelir, geçici iş göremezlik ödemeleri ve tedavi gideri nedeniyle uğranılan 
zararın tahsili istemine ilişkin olup, davanın yasal dayanağı olay tarihinde 
yürürlükte bulunan ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 21. maddesidir.

5510 Sayılı Kanun'un “İş Kazası ve Meslek Hastalığı İle Hastalık Bakı-
mından İşverenin Ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu” başlıklı 21. madde-
sine göre; İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların 
sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu 
meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun 
gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan 
gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya 
hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üze-
re, Kurumca işverene ödettirilir. Anılan madde ile tazmin sorumlularının 
Kurum karşısındaki sorumluluğu bir tavanla sınırlandırılmış olup, bu 
sorumluluk “...sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri 
tutarlarla sınırlı…” bulunmaktadır. 

Anılan maddenin açık hükmü karşısında; ilk peşin sermaye değerli 
gelirin, Kurum yararına tazmini mümkün kısmının belirlenebilmesi için 
gerçek zarar tavan hesabı yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.

Mahkemece, konusunda uzman bilirkişiden gerçek zarar tavan hesabı 
yaptırarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve 
yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve 
yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. 

O halde, davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul 
edilmeli ve hüküm bozulmalıdır. 

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmü BOZULMASINA, temyiz harcı-
nın istek halinde davalıya iadesine, 26.01.2016 gününde oybirliği ile ka-
rar verildi.
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İŞ KAZASI •  SGK RÜCU DAVASI

ÖZET: Rücu alacağından sorumluluk belirlenir-
ken, gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye 
değeri ile yargılamada yöntemince hesaplana-
cak gerçek (maddi) zarar karşılaştırması yapılıp 
düşük (az) olan tutarın hükme esas alınması ge-
rekmektedir.
Y. 10. HD, E, 2014/19237 E,2015/23138 T:

Hükmün, taraflar avukatları tarafından temyiz edilmesi üzerine, tem-
yiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi tarafın-
dan düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği 
düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

1-) Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerek-
tirici sebeplere göre, taraflar vekillerinin sair temyiz itirazlarının reddi 
gerekir.

2-) 05.12.2008 tarihinde gerçekleşen iş kazasında %29,2 oranında 
sürekli iş göremezlik durumuna giren sigortalıya yapılan sosyal sigorta 
yardımları nedeniyle uğranılan davacı Kurum zararının davalı işverenden 
yasal faiziyle birlikte rücuan alınmasına ilişkin davanın yasal dayanakla-
rından olan 5510 sayılı Kanunun 21. maddesinin 1. fıkrasında, iş kazası 
ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve 
iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Ku-
rumca sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan veya 
ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarih-
teki ilk peşin sermaye değeri toplamının, sigortalı veya hak sahiplerinin 
işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca iş-
verene ödettirileceği, işverenin sorumluluğunun belirlenmesinde kaçınıl-
mazlık ilkesinin dikkate alınacağı belirtilmiştir. Anlaşılacağı üzere rücu 
alacağından sorumluluk belirlenirken, gelirin başladığı tarihteki ilk peşin 
sermaye değeri ile yargılamada yöntemince hesaplanacak gerçek (maddi) 
zarar karşılaştırması yapılıp düşük (az) olan tutarın hükme esas alınması 
gerekmektedir.

Bu tür davalarda gerçek zarar hesabı, tazminat hukukuna ilişkin genel 
ilkeler doğrultusunda yapılmalı, sigortalı sürekli iş göremezlik durumuna 
girmişse bedensel zarar, ölüm halinde destekten yoksun kalma tazminatı 
hesabı dikkate alınmalıdır. Gerçek zararın belirlenmesinde, zarar ve taz-
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minata doğrudan etkili olan sigortalının net geliri, kalan ömür süresi, iş 
görebilirlik çağı, iş göremezlik derecesi, kusur ve destek görenlerin gelir-
den alacakları pay oranları, eşin evlenme olasılığı gibi tüm veriler ortaya 
konulmalıdır. Gerçek zarar, sigortalının kaza tarihi itibarıyla kalan ömür 
süresine göre aktif ve pasif dönemde elde edeceği kazançlar toplamın-
dan oluşmaktadır. Sigortalı veya hak sahiplerinin kalan ömür süreleri 
yönünden ise, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Hacettepe Üniversitesi 
Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü, .... Danışmanlık, Marmara Üni-
versitesi ve Başkent Üniversitesi’nin çalışmalarıyla “TRH2010” adı veri-
len Ulusal Mortalite Tablosu hazırlanarak Sosyal Güvenlik Kurumunca 
2012/32 sayılı Genelgeyle ilk peşin sermaye değerlerinin hesabında uy-
gulamaya konulmuş olup özü itibarıyla varsayımlara dayalı gerçek zarar 
hesabında gerçeğe en yakın verilerin kullanılması gerektiğinden ülkemize 
özgü ve güncel verileri içeren TRH2010 tablosu kalan ömür sürelerinde 
esas alınmalıdır.

Sigortalının 60 yaşına kadar aktif dönemde günlük net geliri üzerin-
den, 60 yaşından sonra kalan ömrü kadar pasif dönemde asgari ücret 
üzerinden, her yıl için ayrı ayrı hesaplama yapılacağı Yargıtayın yerleşmiş 
görüşlerindendir. Günlük net gelir saptanarak rapor tarihi itibarıyla bi-
linen dönemdeki kazanç, var olan verilere göre iskontolama ve artırma 
işlemi yapılmadan hesaplanmaktadır. Bilinmeyen dönemdeki kazanç ba-
kımından ise tazminatların peşin olarak hesaplanmasına karşın gelirle-
rin taksit taksit elde edilmesi sonucunda tazminata esas gelire artırım ve 
iskonto uygulanmaktadır. Peşin sermayeden elde edilecek yarar, reel faiz 
kadar olduğundan şu durumda enflasyon dışlanmak suretiyle değişen 
ekonomik koşullar ve reel faiz oranları da gözetilerek %10 yerine Kurum 
ilk peşin sermaye değeri hesaplamalarına paralel olarak %5 oranı uygu-
lanmalıdır.

Meslekte kazanma gücü kaybı oranının (sürekli iş göremezlik derece-
sinin) %60’ın altında kaldığı durumlarda, emsallerine göre sigortalının 
daha fazla efor harcamak suretiyle de olsa çalışmasını sürdürüp yaşlılık 
aylığına hak kazanması olası bulunduğundan, 60 yaş sonrası yönünden 
pasif dönem zarar hesabı yapılmamalıdır.

Gerçek zarar hesaplanması yönteminde, hak sahibi eşin kalan ömür 
süresi daha uzun olsa bile, destek süresi, sigortalının kalan ömrü ile sı-
nırlı olup çocuklardan erkeğin 18, ortaöğretimde 20, yüksek öğretim du-
rumunda 25 yaşını doldurduğu tarih itibarıyla gelirden çıkacağı kabul 
edilmeli, evlenme tarihine kadar gelire hak kazanacağı belirgin bulunan 
kızın, aile bağlarına, sosyal ve ekonomik duruma, ülke şartlarına ve yö-
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renin töresel koşullarına göre evlenme yaşı değişkenlik arz ettiğinden bu 
konuda Türkiye İstatistik Kurumunca bölgelere göre hazırlanan istatistik-
lerden yararlanılmalıdır.

Yukarıdaki yasal düzenleme ve açıklamalar ışığında dava değerlendi-
rildiğinde, öngörülen ilkeler gereğince uzman bilirkişi tarafından yeniden 
yöntemince rapor düzenlenerek sigortalının gerçek zararı hesaplanmalı, 
bu miktar, gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri ile karşı-
laştırılıp davalının %70 kusur oranına göre sorumluluğu belirlenmelidir.

Bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaksızın, mahke-
mece eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu, bilirkişi tarafın-
dan hatalı yöntemle hesaplanan gerçek zarar esas alınarak karar verilme-
si, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, taraflar vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları ka-
bul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 
temyiz harcının isteği durumunda davalıya geri verilmesine, 24.12.2015 
gününde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ

PATENT İPTALİ

ÖZET: Hükümsüzlük nedenleri patentin sadece 
bir bölümüne ilişkin bulunuyorsa sadece o bölü-
mü etkileyen istem ya da istemlerin incelenmesi 
ile kısmi hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerek-
li olup, kısmi hükümsüzlük sonucu patentin iptal 
edilmeyen istem ya da istemleri geçerli kalır.
Y.11. HD., E.2014/1585, K.2014/10976, T.09.06.2014

Davacı vekili, davalı adına TPE nezdinde tescilli bulunan 2006/02519 
nolu incelemesiz patent belgesinin, yenilik ve tekniğin bilinen durumunun 
aşılması kriterini taşımaması ve davalının buluş sahibi olmaması nede-
niyle hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamı uyarınca dava ko-
nusu 2006/02519 nolu patentin toplam üç istemden oluştuğu, 1 ve 3 nolu 
istemlerin yenilik ve tekniğin bilinen durumunu aşma kriterine sahip ol-
duğu, 2 nolu istemin yenilik unsuru taşımadığı, dava konusu patentte 
yer alan istemlerin buluş bütünlüğü teşkil edidği, 2 nolu istemin yenilik 
vasfına haiz olmamasına rağmen 1 ve 3 nolu istemlerin yenilik vasfını ta-
şıması nedeni ile patentin bir bütün olarak değerlendirilmesini ve 2 nolu 
istemin de korunmasını gerekli kıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar 
verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının ge-
rekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve ya-
saya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bent 
dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2- Ancak, mahkemece görüşüne başvurulan bilirkişi heyeti tarafından 
düzenlenen raporda hükümsüzlüğü istenen patent belgesinin koruma 
altına aldığı istemlerden 2 nolu istemin dosyaya sunulan önceki tarih-
li patentlerin varlığı karşısında yenilik unsuruna sahip olmadığı, ancak 
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aynı patentin 1 ve 3 nolu istemlerinin yeni olduğundan patentin buluş 
bütünlüğünü teşkil ettiği gerekçesiyle 2 nolu istemin de yenilik unsuruna 
haiz olacağı görüşü belirtilmiştir. 551 sayılı KHK’nın 83. maddesi uya-
rınca, patent başvurusu veya patentten doğan koruma kapsamı istem 
veya istemlerle belirlenir. Bu bakımdan, istemlerin aynı KHK’nın 7 ve 
10. maddelerindeki koşulları karşılaması gerekmektedir. Yine, 551 sayılı 
RHK’nın 129/3-4 fıkralarına göre de hükümsüzlük nedenleri patentin sa-
dece bir bölümüne ilişkin bulunuyorsa sadece o bölümü etkileyen istem 
ya da istemlerin incelenmesi ile kısmi hükümsüzlüğüne karar verilmesi 
gerekli olup, kısmi hükümsüzlük sonucu patentin iptal edilmeyen istem 
ya da istemleri geçerli kalır. Bu bakımdan uyuşmazlık konusu 2 nolu 
istemin korunması gereken bağımsız bir istem veya 1 ve 3 nolu istemlere 
bağımlı bir istem niteliğinde olup olmadığı hukusunda bilirkişilerden ek 
görüş alınmak zuretiyle, bağımsız bir istem ise yenilik unsuruna sahip 
olmadığından patentin kısmi hükümsüzlüğüne karar vermek gerekirken, 
551 sayılı KHK’nın 45. maddesine farklı anlam verilmek suretiyle bu is-
tem bakımından da davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş 
davacı vekilinin bu yöndeki temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı 
yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin 
sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle 
davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına 
BOZULMASINA, 09.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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MODEL - FAYDALI MODEL TESCİLİ 
• 

MODELE İLİŞKİN TESCİLİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
 •

İDDİAYI GENİŞLETME YASAĞI

ÖZET: HMK’nın 141. maddesinde ise “Taraflar, 
cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri ile ser-
bestçe; ön inceleme aşamasında ise ancak karşı 
tarafın açık muvafakati ile iddia veya savunmala-
rını genişletebilir yahut değiştirebilirler.
Y. 11 HD., E. 2015/2502, K. 2015/7878, T. 08.06.2015

Taraflar arasında görülen davada Bakırköy 1. Fikri ve Sınai Haklar 
Hukuk Mahkemesi’nce verilen 23/12/2014 tarih ve 2013/325-2014/350 
sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı-karşı davalı vekili tarafından 
istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmak-
la, dava dosyası için Tetkik Hakimi A.R.B. tarafından düzenlenen rapor 
dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tuta-
nakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görülülüp, 
düşünüldü:

Davacı-karşı davalı vekili, müvekkilini titreşim ve sesi önleyen boru 
kelepçesi geliştirerek söz konusu ürünü TPE nezdinde 2008/05317 noda 
faydalı omdel olarak adına tescil ettirdiğini, davalı firmanın müvekkili-
nin faydalı omdel belgesine konu ürünün taklidini üreterek müşterilerine 
sattığını, bu duruun müvekkilinin 551 sayılı KHK’dan kaynaklı haklarına 
tecavüz niteliği taşıdığını ileri sürerek müvekkilinin faydalı model belge-
sinden kaynaklı haklarına tecavüzün men’ine, fazlaya dair haklar saklı 
kalmak kaydıyla yoksun kalınan kar nedeniyle 500,00 TL maddi, 500,00 
TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline, tecavüzün sonuçlarının orta-
dan kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı-karşı davacı vekili müvekkilinin ürünlerinin davacının fayda-
lı model belgesine konu ürünlerden farklı olduğunu savunarak davanın 
reddini istemiş, karşı davasında, davacının faydalı model belgesine konu 
ürünün yenilik ve ayırt edicilik vasıflarının bulunmadığını, söz konusu 
ürünün sektörde yer alan başka firmalarca yıllar öncesinde üterilip piya-
saya arz edildiğini, davacı-karşı davalı tarafından dava öncesinde işyerin-
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de mahkeme aracılıığıyla tespit yapılması nedeniyle müvekkilinin maddi 
ve manevi zararlarının bulunduğunu ileri sürerek 1.000,00 TL maddi, 
50.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini 
istemiş; 6.5.2014 tarihli ön inceleme duruşmasında davacı-karşı davalı 
adına 2008/05317 sayılı faydalı model tescilinin hükümsüzlüğüne karar 
verilmesi talebinde de bulunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; alınan bilirki-
şi raporları uyarınca davacı karşı davalı adına tescilli 2008/05317 sayılı 
faydalı model belgelesine konu ürünün yenilik ve ayırt edicilik vasıflarının 
bulunmadığı, söz konusu ürünün bu haliyle faydalı model belgesine konu 
edilmeyeceği, bu nedenle faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne ka-
rar verilmeminin gerektiği, hükümsüzlüğüne karar verilen belge uyarın-
ca tazminata hükmedileyeeceği gibi davalı-karşı davacının tecavüzünün 
de ispatlanamadığı, davalı-karşı davacının hükümsüzlük istemi yanında 
davacı-karşı davalı tarafından yaptırılan delil tespiti işlemleri nedeniyle 
uğranılan zararların tazminin de talep edilidği, ancak davacı-karşı davalı 
tarafından delil tespiti yaptırılmakla  yasal haklarının kullanıldığı, dava-
cı-karşı davalının kötü niyetle delil tespiti talebinde bulunduğunun ispat-
lanamadığı, bu nedenle davacı-karşı davalının sorumlu tutulamayacağı 
gerekçesiyle davalı-karşı davacının hükümsüzlük isteninin kabulüyle da-
vacı-karşı davalı adına tescilli 2008/05317 sayılı faydalı model belgesinin 
hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, davalı-karşı davacının fazlaya iliş-
kin istemleriyle, davacı-karşı davalı tarafından açılan asıl davanın reddine 
karar verilmiştir.

Kararı davacı-karşı davalı vekili temyiz etmiştir.

Asıl dava, faydalı model belgesinden kaynaklı haklara tecavüzün 
men’in, maddi ve manevi tazminat istemlerine, karşı dava, davacı-karşı 
davalı tarafından dava öncesinde davalı-karşı davacının işyerinde yaptı-
rılan keşif nedeniyle uğranılan zarara binaen maddi ve manevi tazminat 
istemlerine ilişkindir.

HMK’nın 26. maddesinde düzenlenen taleple bağlılık ilkesi gereğince 
Hakim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka 
bir şeye karar veremez. HMK’nın 132 ve 133. maddelerinde karşı da-
vaya ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup 135. maddesinde ise dava 
ile ilgili hükümlerin, aksine özel düzenleme bulunmayan hallerde, karşı 
dava hakkında da uyğulayacağı belirtilmiştir. HMK’nın 141. maddesinde 
ise “Taraflar, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe; ön 
inceleme aşamasında ise ancak karşı tarafın açık muvafakati ile iddia 
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veya savunmalarını genişletebilir yahut değiştirebilirler. Ön inceleme du-
ruşmasına taraflardan biri mazeretsiz olarak gelmezse, gelen taraf onun 
muvafakati aranmaksızın iddia veya savunmasını genişletebilir yahut de-
ğiştirebilir. Ön inceleme aşamaının tamamlanmasından sonra idida veya 
savunma genişletilemez yahut değiştirilemez. İddia ve savunmanın ge-
nişletilip değiştirilmesi konusunda ıslah ve karşı tarafın açık muvafakati 
hükümleri saklıdır”. denilmek suretiyle iddia ve savunmayı genişletme 
yasağı ve bunun istisnaları açıklanılmıştır.

Somut olayda: davalı-karşı davacı vekili karşı dava dilekçeside dava 
öncesinde İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 
2013/47 D. İş esas sayılı dosyasında müvekkilin iş yerinde yapılan keşif 
nedeniyle üretimin durması, çalışanlar nezdinde itibarını sarsılması ne-
deniyle maddi ve manevi tazminat isteminde bulunmuş, 06.05.2014 ta-
rihli ön inceleme duruşmasında bu talebine ek olarak davacı-karşı davalı 
adına tescilli faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne karar verilmesini 
istemiştir. Davalı-karşı davacı vekilince ön inceleme celsesinde tazminat 
taleplerine ek olarak davacı-karşı davalı adına tescilli faydalı model bel-
gesinin hükümsüzlüğüne karar verilmesinin istenilmesi iddianın geniş-
letilmesi yasağı kapsamındadır. Bununla birlikte ön inceleme celsesinde 
hazır bulunan davacı-karşı davalı vekilince iddianın genişletilmesine dair 
açık muvafakat verilmediği gibi davalı-karşı davacı vekilince davanın ıs-
lahı yoluyla hükümsüzlük talebinde de bulunulmamıştır. Bu durumda 
mahkemece, davacı-karşı davalı adına tescilli faydalı model belgesinin 
hükümsüzlüğüne karar verilmesi istemli usulünce açılmış bir davanın 
bulunmadığı gözetilmeksizin yazılı şekilde davacı-karşı davalı adına tes-
cilli 2008/05317 sayılı faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne karar 
verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı-karşı davalı vekilinin temyiz 
itirazlarının kabulüyle kararın davacı-karşı davalı yararına BOZULMA-
SINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 
08/06/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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İHTİYATİ HACİZ • SENET BORÇLUSU • CİRANTA 
• 

ÖDEMEME PROTESTOSU

ÖZET: Senet borçlusu keşideciye karşı ihtiya-
ti haciz istenebilmesi için ödememe protestosu 
gönderilmesine gerek yoktur.
Cirantaya karşı ihtiyati haciz istenebilmesi için 
keşideciye protesto gönderilmiş olması gerekli-
dir.*
Y.11. HD. E.2015/9835, K.2015/9690, T.30.9.2015

Alacaklı vekili; 05/12/2012 keşide tarihli 23/01/2015 ödeme tarihli 
30.000 TL meblağlı bononun borçlular F.Ş., Ç. tarafından ödenmediğini, 
borçlulara ödememe protestosu gönderildiğini ileri sürerek borçluların 
borcuna yetecek miktarda menkul, gayrimenkul mamları ile üçüncü şa-
hıslardaki hak ve alacakları üzerine ihtiyati haciz konulmasını talep et-
miştir.

Mahkemece tüm dosya kapsamına göre; alacaklı vekili tarafından 
borçlulara 27/01/2015 tarihli ödememe protestosu çekildiği, ancak pro-
testonun borçlulara tebliğ edildiğine ilişkin evrakın dosya içerisinde yer 
almadığı, bu haliyle haciz koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle talebin 
reddine karar verilmiştir.

Kararı, alacaklı vekili temyiz etmiştir.

Talep, ihtiyati haciz istemine ilişkin olup mahkemece, ihtiyati haciz 
isteyenin, borçlulara ödememe protestosu çektiği ancak bunun tebliğ edil-
diğine dair belgenin dosya kapsamında bulunmadığı gerekçesiyle talebin 
reddine karar verilmiştir. İİK’nin 257/1 maddesine göre, ihtiyati haciz ka-
rarı verilebilmesi için, rehinle temin edilmemiş alacağın nakit ve muaccel 
olması ve alacağın varlığı konukunda mahkemede kanaat oluşması yeter-
lidir. Somut olayda, alacaklı banka, keşideci ve ciranta hakkında ihtiyati 
haciz talebinde bulunmuş olup, keşideciye karşı ihtiyati haciz itseyebil-
mesi için hamilin ödememe protestosu çekmesine gerek olmadığı, ancak 
6102 sayılı TTK’nın 730/2. maddesi gereği ciranta aleyhine ihtiyati haciz 
istenebilmesi için keşideciye ödememe protestosu çekilmesi ve protesto-
nun talep dilekçesine eklenmesinin gerekli ve yeterli olduğu, protestonun 
tebliğine ise gerek olmadığı gözönüne alınarak, talebin kabulüne karar 

* Gönderen: Av. Hulki ÖZEL, Mersin Barosu
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vermek gerekirken, yazılı gerekçe ile red hükmü kurulması hatalı olup 
kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle, ihtiyati haciz talep eden (alacaklı) ve-
kilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın BOZULMASINA, ödediği 
temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 30/09/2015 tari-
hinde oybirliğiyle karar verildi.

İHTİYATİ HACİZ • FATURAYA DAYANAN ALACAK

ÖZET: Noter aracılığıyla tebliğ edilen faturaya 
göre alacak yaklaşık olarak ispat edilmiş sayıla-
cağından ihtiyati haciz kararı verilmelidir.
Y.11. HD. E.2015/11998, K.2015/11370, T.02.11.2015

İhtiyati haciz isteyen vekili, karşı tarafın 502 adet binek aracının 
19/12/2014 tarihinden itibaren doğmuş olan 52 günlük 130.520.00 ABD 
doları ardiye borcunu 390484 numaralı faturaya ve 18/06/2015 tarihli ve 
12931 yevmiye numaralı ihtara rağmen ödemeyip temerrüde düştüğünü, 
borçlunun 502 adet ikinci el Suriye plakalı bu araçların 19/12/2014 tari-
hinde liman sahasına indirildiğini, borçlu araçlarının bahsi geçen tarihten 
bu yana gümrüklü sahadan çekmediğini, araçların çekilmemesi nedeniyle 
tasfiye riskinin doğduğunu, alacağının teminat altına alınmasını, araçla-
rın ve yanı sıra borçlu adına varsa taşınır ve taşınmaz diğer malları ile 
üçüncü şahıslardaki hak alacaklarının ihtiyati haczine karar verilmesini 
talep etmiştir.

Mahkemece tüm dosya kapsamına göre, faturanın her zaman tek ta-
raflı olarak düzenlenmesinin mümkün bulunduğu faturalardan alacağın 
varlığı ve muaccel olduğu hususunda yaklaşık kanaat oluşmadığı gerekçe-
siyle ihtiyati haciz talebinin reddine karar verilmiştir.

Kararı ihtiyati haciz talep eden vekili temyiz etmiştir.

Dava, ardiye ücretinden kaynaklanan faturalı alacağa dayalı ihtiyati 
haciz talebine ilişkindir. Davacı, noter aracalığıyla tebliğ edilen fatura ve 
konişmento ile alacağını yaklaşık olarak ispat etmiş sayılacağından İİİK 
257 ve devamı maddelerini gözönüne almak suretiyle ihtiyati hacze karar 
verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, 
bozmayı gerektirmiştir.
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SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle ihtiyati haciz talep eden (alacaklı) veki-
linin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün ihtiyati haciz talep eden ya-
rarına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz 
edene iadesine, 02/11/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

TEBLİĞE UYGUN ADRESİN ARAŞTIRILMASI

ÖZET: Borçlunun adres kayıt sisteminde adresi-
nin olup olmadığı araştırılmadan Tebligat Kanu-
nun 35. maddesine göre yapılan tebligat usul-
süzdür.
Y. 12 HD., E2015/15054, K.2015/27684, T.11.11.2015

Borçlu kendisine yapılan 7 örnek ödeme emri tebligatının TK’nın 35. 
maddesine göre kendisine ait olmayan bir adrese gönderilmesinin usul-
süz olduğunu, ödeme emrinden 28.11.2014 trihinde haberdar olduğunu 
belirterek aynı tarihte tebligat usulsüzlüğü şikayetinde bulunmuş, mah-
kemece öğrenme tarihinin 20.11.2014 olduğu kabul edilerek şikayetin 
7 günlük sürede olmadığından bahisle gecikmiş itirazın kabulüne karar 
verildiği görülmektedir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 10. maddesi ile Yönetmeliğin 16. 
maddelerine göre tebligat, tebliğ yapılacak gerçek kişinin bilinen en son 
adresinde yapılır. Bilinen en son adrese gönderilen tebligatın iade edil-
mesi halinde muhatabın adres kayıt sistemindeki adresine TK.nun 21. 
maddesine göre tebligat yapılması mümkündür.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 32. maddesinde: Tebliğ usulüne ay-
kırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğe muttali olmuş ise muteber sayılır. 
Muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi addolunur” hükmü yer almak-
tadır.

Somut olayda alacaklı tarafından başlatılan genel ahciz yoluyla takipte 
borçlunun adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresi bulunup bulunmadığı 
araştırılıp tesbit edilmediğinden örnek 7 ödeme emrinin TK’nın 35. mad-
desine göre yapılmasına ilişkin 14.10.2014 tarihli tebligat usulsüzdür. 
Maaş haczine yönelik 20.22.2014 tarihli tebligat ise borçlu dışında A.K.’ya 
yapıldığından tebligata muttali olma hususunda borçlu aleyhinde hukuki 
sonuç doğurmaz. O halde mahkemece, TK’nın 35. maddesine göre yapı-
lan tebilğ tarihi itibarıyle borçlunun adres kayıt sisteminde adresi bulu-
nup-bulunmadığı araştırılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi 
gerekir iken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
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SONUÇ

Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yuka-
rıda yazılı nedenlerle İİK’nin 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarıca 
(BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın teb-
liğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 
11.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

USULSÜZ TEBLİĞ • TEBLİĞ TARİHİ

ÖZET: Tebligat belgesine muhatabın çarşıda ol-
duğuna dair beyanda bulunan kişinin adı ve so-
yadı ile imzadan imtina edip etmediği yazılmadı-
ğından tebliğ işlemi usulsüzdür.
Borçlunun usulsüz tebliği öğrendiğini beyan etti-
ği tarih tebliğ tarihi olarak kabul edilmelidir.
Y.12. HD., E.2015/15517, K.2015/27884, T.12.11.2015

Alacaklı tarafından başlatılan genel haciz yolu ile ilamsız takipte borç-
lunun ödeme emri tebliğ işleminin usulsüz olduğunu ileri sürerek tebliğ 
tarihinin düzeltilmesi istemi ile yapmış olduğu şikayetin mahkemece red-
dedildiği görülmektedir.

Tebligat Kanunu’nun 21/1. ve Tebligat Yönetmeliği’nin 30/1. maddeleri 
uyarınca; yapılacak tebliğ işleminde muhatap adreste bulunmaz ise, ad-
reste bulunmama nedeninin araştırılarak komşu (kapıcı, yönetici) beya-
nının alınması, beyanda bulunan komşunun mutlaka adı ve soyadının ve 
komşu olduğunun tebligat parçasına yazılması gerekir. Aksi halde yapılan 
tebliğ işlemi geçersiz olur.

Somut olayda; ödeme emri borçlu G.A.’a 04.11.2014 tarihinde “Muha-
tabın çarşıda olması sebebiyle adres kapalı olup evrak 21. madde gere-
ği muhatabın bağlı bulunduğu mahalle muhtarı imzasına teslim edilerek 
2 nolu haber kağıdı muhatabın kapısına yapıştırılarak adres komşusu 
M.Y., keyfiyet bildirildi. Komşu imza vermekten kaçınmıştır.” şerhiyle 
tebliğ edilmiştir. Tebligat mazbatasına, dağıtıcı tarafından, muhatabın 
çarşıda olduğuna dair beyanda bulunan kişinin adı-soyadı ile imzadan 
imtina edip etmediği yazılmadığından Tebligat Kanunu’nun 21/1., 23/7 



491Yargıtay Kararları

ve Tebligat Yönetmeliği’nin 30/1. 35. maddeleri gereğince, tebliğ işlemi 
usulsüzdür. Tebligatın mahalle muhtarına teslimi ve haber kağıdının mu-
hatabın kapısına yapıştırılması işleminden sonra haber verilen komşu 
isminin belirtilmiş olması ise söz konusu usulsüzlüğü gidermemektedir.

O halde, şikayetçi borcluya yapılan örnek (7) numaralı ödeme emri 
tebligatı usulsüz olup, mahkemece şikayetin kabulü ile Tebligat Kanu-
nu’nun 32. maddesi uyarınca borçlunun usulsüz tebliğe muttali olduğu 
tarihe göre tebliğ tarihinin düzeltilmesine karar verilmesi gerekirken iste-
min reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ

Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yuka-
rıda yazılı nedenlerle İİK’nin 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarıca 
(BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın teb-
liğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 
12.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

MUHATABIN ADRESİNDE BULUNMAMASI
 •

 USULSÜZ TEBLİĞ • TEBLİĞ TARİHİ

ÖZET: Muhatap veya tebliğ yapılabilecek olan-
lardan hiçbiri adresinde bulunmazsa, tebliğ me-
murunun adreste bulunmama sebebini bilmesi 
muhtemel komşu, yönetici, kapıcı, muhtar, ihtiya 
kurulu üyeleri, zabıta amiri ve memurlarından 
araştırma yaparak beyanlarını tebliğ tutanağına 
yazıp imzalatması, imzadan çekinmeleri halinde 
bu durumu yazarak imzalaması gerekir.
Borçlunun usulsüz tebliği öğrendiğini bildirdiği 
tarih tebliğ tarihidir.
Y.12. HD., E.2015/15521, K.2015/27876, T.12.11.2015

Alacaklı tarafından başlatılan genel haciz yolu ile ilamsız takipte borç-
lunun ödeme emri tebliğ işleminin usulsüz olduğunu ileri sürerek tebliğ 
tarihinin düzeltilmesi istemi ile yapmış olduğu şikayetin mahkemece red-
dedildiği görülmektedir.
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11.01.2011 tarihinde 6099 Sayılı Kanun’un 3. maddesiyle 7201 sayılı 
Tebligat Kanunu’nun 10. maddesine eklenen 2. fıkraya göre; “Bilinen en 
son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapı-
lamaması halinde, muhatabın adresi kayıt sisteminde bulunan yerleşim 
yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya 
yapılır.” hükmü uyarınca borçluya önceden hiçbir tebligat çıkarılmadan 
ve yasal şartları oluşmadan doğrudan doğruya “mernis adresi” şerhi ile 
7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 21/2 maddesine göre tebligat çıkartıla-
mayacağı düzenlenmiştir.

Öte yandan muhatabın adreste bulunmaması halini düzenleyen Tebli-
gat Yönetmeliği’nin 30. maddesinin birinci fıkrasında; “Muhatap veya adı-
na tebliğ yapılabilecek olanlardan hiçbiri gösterilen adreste bulunmazsa, 
tebliğ memurunun adreste bulunmama sebebini bilmesi muhtemel kom-
şu, yönetici, kapıcı, muhtar, ihtiyar kurulu veya meclisi üyeleri, zabıta 
amir ve memurlarından tahkik ederek beyanlarını tebliğ tutanağına yazıp 
altını imzalatması, imzadan çekinmeleri halinde de bu durumu yazarak 
kendisinin imzalaması gerekir” hükmü yer almaktadır.

Somut olayda, borçlu adına çıkan tebligatta dağıtıcı tarafından basılan 
kaşede, şeklen Tebligat Kanunu’nun 21/1 maddesine göre tebligat yapıl-
dığı görülmekte ise de; muhatabın adreste bulunmama sebebini, tevziat 
saatlerinden sonra adresine dönüp dönmeyeceğini, dönecekse ne zaman 
döneceği tevsik edilmeden ve komşu ismi ve imzası alınmadan yapılan 
tebliğ işlemi 7201 Sayılı Kanun’un 21/1. ve Tebligat Yönetmeliği’nin 35. 
maddesi gereğince usulsüzdür. O halde, mahkemece şikayetin kabulü 
ile Tebligat Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca borclunun usulsüz tebliğe 
muttali olduğu tarihe göre tebliğ tarihinin düzeltilmesine karar verilmesi 
gerekirken istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ

Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yuka-
rıda yazılı nedenlerle İİK’nin 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarıca 
(BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın teb-
liğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 
12.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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REHİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ
 •

 SATIŞ HAZIRLIKLARI

ÖZET: Rehinin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan 
takipte takip talebiyle birlikte İcra Dairesi takibin 
kesinleşmesini beklemeden satış hazırlıkları iş-
lemlerine başlayacaktır.
Y.12. HD. E.2015/16011, K.2015/28060, T.13.11.2015

Alacaklı tarafından borçlu hakkında taşınır rehninin paraya çevrilmesi 
yolu ile ilamsız takipler sebebiyle gönderilen örnek 8 ödeme emirlerine 
karşı borçlu süresinde icra müdürlüğüne başvrurarak rehinlere, takiple-
re ve ferilerine itirazının yanı sıra, araçlar hakkında verilen yakalama ka-
rarlarının da kaldırılmasını talep etmiş; müdürlükçe takip şekli sebebiyle 
haciz saflası olmadığından haczin kaldırılması isteinin konusu olmadı-
ğına ve İİK 150/d maddesi gereğince, takibin kesinleşmesi beklenmeden 
araçların yakalanarak muhafaza altına alınması işleminin yerinde oldu-
ğundan bahisle itirazların reddine ilişkin 06.03.2015 tarihli müdürlük 
kararının iptaline dair borçlunun şikayeti, mahkemece kabul edilerek, 
araçlar üzerindeki yakalama şerhlerinin kaldırılarak davacıya teslimleri-
ne karar verilmiştir.

Taşıt rehni, tescile tabi olduğundan diğer menkul rehinlerinden ayrı-
larak ipoteğin paraya çevrilmesine ilişkin takiple benzer özellikler taşı-
maktadır. İİK’nin 150/d maddesi, müşterek hükümlerden hemen önce ve 
ipoteğin paraya çevrilmesine ilişkin düzenlemellr içinde yer almış ise de; 
İİK’nin 150/g maddesi ile birlikte değerlendirilmesi halinde, İİK’nin 150/d 
maddesinin taşıt rehinlerinde de kıyas yolu ile uygulanması gerekecektir.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, taşıt rehninden dolayı rehnin paraya 
çevrilemsi yolu ile yapılan takipte, takip talebi üzerine cra dairesi İİK’nin 
150/d maddesi uyarınca takibin kesinleşmesini beklemeden satış hazır-
lıkları işlemine başlanacağından aracın yakalanmasıyla muhafazasına ve 
kıymet takdiri yaptırılmasına yasal bir engel bulunmamaktadır.

Somut olayda icra müdürlüğünün aracın yakalanması ile ilgili işlemi 
yasaya uygun olmakla, bu işleme yönelik şikayetin mahkemece reddi ge-
rekirken yazılı şekilde kabulüne dair karar verilmesi isabetsizdir.
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SONUÇ

Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yuka-
rıda yazılı nedenlerle İİK’nin 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarıca 
(BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın teb-
liğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 
13.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLAMSIZ TAKİP • BORÇ BELGESİNİN BORÇLUYA TEBLİĞİ

ÖZET: İlamsız takip bir belgeye dayanıyorsa, bel-
genin tasdikli bir örneği ödeme emriyle birlikte 
borçluya tebliğ edilmelidir.
Y.12. HD., E.2015/19223, K.2015/29230, T.24.11.2015

Alacaklı vekilinin başlattığı ilamsız takipte, dayanak belgesinin icra 
dosyasına sunulmadığı, ödeme emri ekinde borçluya da gönderilmediği 
görülmektedir. İİK’nin 58/3. maddesi gereğince alacak bir belgeye dayan-
makta ise, belge aslının veya alacaklı yahut mümessili tarafından tasdik 
edilmiş borçlu sayısından bir fazla örneğinin takib talebi anında icra da-
iresine verilmesi ve ayrıca HGK’nın 02/02/2000 tarih ve 2000/12-50 E., 
2000/47 K. sayılı kararında da açıklandığı üzere İİK’nin 61/1. maddesi 
(2) cümlesi gereğince takip bir belgeye dayanıyor ise, belgenin onaylı bir 
örneğinin ödeme emri ile birlikte borçluya gönderilmesi zorunludur. Ta-
kibin dayanağı olan ve ödeme emrinde gösterilen S.K. ile Türk Eczacılar 
Birliği arasında imzalanan 2009 yılı protokolünün eklenmemesi sebebiyle 
mahkemece, ödeme emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken, davanın 
reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ

 Borclunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarı-
da (2) nolu bentte yazılı nedenlerle İİK’nin 366 ve HUMK’un 428. madde-
leri uyarıca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 
ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak 
üzere, 24.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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İCRA KEFALETİNİN İPTALİ • GÖREVLİ MAHKEME

ÖZET: İcra kefaletinin yasada öngörülen şekil 
şartlarına uygun olması halinde borçluya icra 
emri gönderebilecektir.
İcra kefaletinin geçersizliği genehl mahkemede 
yargılamayı gerektiren bir konudur.
İcra Mahkemesi yasaya aykırı olan icra kefaletine 
dayanılarak borçluya gönderilen icra emrini iptal 
edebilir.İcra kefaletini iptal edemez.
Y.12. HD. E.2015/18456, K.2015/29780, T. 30.11.2015

Alacaklı tarafından borçlu hakkında yapılan kambiyo senetlerine mah-
suz haciz yolu ile takipte, borçlu (icra kefili), icra mahkemesine başvu-
rusunda, kefaletin haciz baskısı altında usulsüz yapıldığını ve BK’nun da 
584. maddesinde belirtilen evli eşin rızası alınması şartının yerine getiril-
mediğini belirterek icra kefilliğinin ve icra emrinin iptalini istemiş, mah-
kemece kefaletin haciz baskısı altında verildiğine ilişkin iddianın dar yet-
kili icra mahkemeside incelenemeyeceği, kefalete ilişkin olarak eşin yazılı 
rızasının alınmadığı ve haciz tutanağının icra kefilliğine ilişkin kısmının 
kefilin el yazısı ile yazımadığı belirtilerek kefalet işleminin ve icra emrinin 
iptaline karar verildiği görülmektedir.

İİK’nin 38. maddesi gereğince icra dairesindeki kefaletler ilamların ic-
rası hakkındaki hükümlere tabi olup; icra kefaletinin geçersizliği nede-
niyle iptali talebi yargılamayı gerektirdiğinden bu husus ancak genel mah-
kemelerde ileri sürülebileceğinden şikayet yoluyla icra mahkemesinden 
iptali istenemez. Ancak, ilam hükmünde olan icra kelafet işleminin, ilamlı 
icra takibine konu edilebilmesi, bir diğer ifade ile icra kefiline icra emri 
tebliğ edilebilmesi için icra kefaletinin yasada öngörülen şekil şartlarına 
uygun olarak yapılmış olması gerekir.

Bu durumda, icra kefilliğinin iptali isteminin genel mahkemede yargıla-
mayı gerektirdiği ve dar yetkili icra mahkemeside dinlenemeyeceği açıktır.

Hal böyle olunca, mahkemece, yasaya aykırı olarak yapılan icra kefale-
tine dayanılarak borçluya gönderilen icra emrinin iptaline karar verilmesi 
ile yetinilmesi gerekirken, icra kefaletinin de iptali yönünde hüküm tesisi 
isabetsiz olup, mahkeme kararını bu nedenle bozulması gerekir ise de, 
anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kıl-
madığından hükmün düzeltilerek onanması gerekmiştir.
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SONUÇ

Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile, İstanbul 4. İcra Hu-
kuk Mahkemesi’nin 10.04.2015 tarih ve 2015/368 E., 2015/347 K. sayılı 
kararının hüküm bölümünün 1. fıkrasında yer alan “icra kefaletinin ve” 
kelimelerinin karar metninden çıkarılmasına, kararın düzeltilmiş bu şek-
liyle İİK’nin 366. ve HUMK’un 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 
mahkeme kararı düzeltilerek onandığından, harç alınmasına yer olmadı-
ğına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık 
olmak üzere 30/11/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLAMA DAYALI BORÇ • İLAMSIZ TAKİP

ÖZET: İlama dayanılarak ilamsız icra takibi yapıl-
ması mümkün değildir.
Y.12. HD., E.2015/29585, K.2015/29870, T.30.11.2015

Alacaklı tarafından Erzurum 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/434 
Esas, 2013/1081 Karar sayılı 26.12.2013 tarihli ilamına dayalı oarak ge-
nel haciz yoluyla ilamsız icra takibine başlandığı, örnek 7 numaralı öde-
me emri tebliği üzerine borçlunun icra dairesine itirazı ile duran takibin 
devamını sağlamak amacıyla alacaklının itirazın kaldırılması istemiyle 
icra mahkemesine başvurduğu anlaşılmıştır.

İcra İflas Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca, alacaklı tarafından para 
borcuna veya teminat verilmesine dair ilam icra dairesine verilince icra 
memuru borçluya bir icra emri tebliğ eder. Yasanın bu hükmü erdedici 
nitelikte olup, icra memurunun aksi yöndeki işlemleri kamu düzenine 
aykırılık oluşturacağından, süresiz şikayete tabi olacağı gibi hakim tara-
fından da re’sen gözetilmelidir.

Alacaklının takip talebine eklediği belgenin para borcuna veya teminaz 
verilmesine dair ilam olması halinde icra memurunun borçluya örnek 
4-5 nolu icra emri tebliğ etmesi yasal zorunluluktur. Alacaklının talebi 
üzerine ya da kendiliğinden ilamsız icra takiplerine ilişkin ödeme emri 
göndermesi açıkça yasanın emredici hükmüne aykırı olacaktır.

Pek tabidir ki elinde ilam olan bir alacaklının ilama dayalı olarak ilam-
sız icra takibi yapması da hayatın olağan akışı ile bağdaşmayacaktır. Ni-
tekim ilamlı icra takibinde borçlunun itirazı takibi durdurmayacağı gibi 
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itfa ve imhal itirazlarının ispatı ancak “yetkili mercilerce re’sen yapılmış 
veya usulüne göre tasdik edilmiş yahut icra dairesinde veya tekkik merci-
inde veya mahkeme önünde ikrar olunmuş senetle” (İİK. m. 33) mümkün 
olacaktır. Halbuki ilamsız icra takibinde itiraz üzerine takip duracak ve 
alacaklının itirazın kaldırılması için icra mahkemesine başvurarak olum-
lu karar alması gerekecektir. Yine ilamlı icra takibini alacaklı istediği icra 
dairesinde yapabilecekken (İİK. m. 34), ilamsız icra takibinde genel yetki 
kurallarına göre (İİK. m. 50), takip yapması gerekecektir.

O zaman elinde ilam olan bir alacaklı bu kadar avantajlar var iken 
neden ilamsız icrayı tercih eder? Burada ilk akla gelen ilamlı icra tariple-
rinde uygulanan İİK'nın 36. maddesini bir diğer anlatımla borçlunun icra-
nın geri bırakılması kararı alarak takibi durdurmasını bertararaf etmek 
olabilir. Bir diğer neden de ilamın bozulması halinde takibin durmasının 
ve sonrasında alacağın olmadığı ya da daha az olduğunun ilamla belir-
lenmesi halinde icranın iadesinin yolunu kapatmak olarak düşünülebilir. 
(İİK. m 40)

İcra ve İflas Kanunu’nda hüküm bulunmayan hallerde bu kanuna ay-
kırı düşmediği ölçüde genel nitelikte olan Hukuk Muhakemeleri Kanu-
nu’nun hükümlerinin icra takipleri hakkında da uygulanması gerekir. 
6100 sayılı HMK’nın 29/1. maddesine göre ise taraflar, dürüstlük kuralına 
uygun davranmak zorundadırlar. Buna göre elinde ilam olan bir alacaklı-
nın ilamlı icra takibi yapmak yerine ilamsız icra takibi yapmasının anılan 
maddede düzenlenen dürüstlük kuralı ile bağdaşmayacağı muhakkaktır.

Kaldı ki mahkemeye başvurup alacağını ilama bağlayan bir kişinin 
ilamlı takip yapmak yerine ilamsız takibi tercih etmek suretiyle borçlu-
nun yapabileceği itiraz üzerine yeniden itirazın kaldırılması ya da iptali 
amacıyla mahkemeye başvurması ve bu şekilde Devletin yargı organla-
rının gereksiz şekilde meşgul edilmesi anlamına da geleceğinden kabulü 
mümkün değildir.

Şu hale göre alacaklının para borcuna veya teminat verilmesine dair 
ilama dayalı olarak ilamsız icra takibi yapması en başta İİK'nın 32. mad-
desi amir hükmüne aykırılık teşkil edeceği gibi, dürüstlük kuralı ile de 
bağdaşmayacağından hukuk düzeni tarafından korunamaz. Bu doğrultu-
da, Dairemizin yeni oluşan içtihatları ile ilama dayalı olarak ilamsız icra 
takibi yapılamayacağı sonucuna varılmıştır.

O halde, ilama dayalı olarak ilamsız icra takibi yapılamayacağından, 
mahkemece bu hususun re’sen nazara alınarak alacaklının itirazın kaldı-
rılması isteminin reddine karar verilmesi gerekir.
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Bu durumda, alacaklının itirazın kaldırılması istemi, işin esasına gi-
rilmeden reddedileeceğinden alacaklı aleyhine tazminata hükmedilmesi 
isabetsiz olup, mahkeme kararının bu nedenle bozulması gerekmekle 
beraber anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zo-
runlu kılmadığından kararın bu gerekçe ile düzeltilerek onanması yoluna 
gidilmesi gerekirken onandığı anlaşılmakla alacaklının karar düzeltme 
isteminin kısmen kabulü gerekmiştir.

SONUÇ

Alacaklıların karar düzeltme isteminin kısmen kabulü ile Dairemizin 
06.10.2015 tarih ve 2015/19375 E., - 2015/23288 K. sayılı onama ilamı-
nın kaldırılmasına, Erzurum 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 25.12.2014 
tarih ve 2014/268 E., - 2014/411 K. sayılı kararının hüküm bölümünün 
tazminata ilişkin 2 no’lu bendinin karar metninden çıkarılmasına, kara-
rın düzeltilmiş bu şekli ile İİK 366. ve HUMK’un 438. maddeleri uyarınca 
(ONANMASINA), 30.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

AVUKATLIK ÜCRETİ

ÖZET: Haklı azil halinde ancak azil tarihi itibariy-
le sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı vekalet 
ücreti talep edilebilir.*
Y. 13. E:2014/16879, K.2015/15258 T: 13.05.2015

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonun-
da 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 yapı-
lan 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 Mü-
dürlüğü’nün 2010 (3851 Esas sayılı dosyasında icra takibi yaptığını, taki-
be borçluların itirazı üzerine 07.05.2010 tarihinde Kadıköy 4. Asliye Hu-
kuk 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-
dan davalı lehine sonuçlandığını ve 8.244,65 TL mahkeme vekalet ücre-
tine 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.

* Gönderen: Av. Bilgehan HİRİK
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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 ala-
cak 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 gerek-
tirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunma-
masına göre davacının temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Davalının temyiz itirazları yönünden; Avukatın, vekil olarak borç-
ları 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 davranışlar-
dan kaçınmak zorunluluğundadır. “Özen borcu” ile ilgili Avukatlık Ka-
nunu’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. maddesi-
nin b bendinde “aynı işte menfaati zıt bir tarafa avukatlık etmiş veya mü-
talaa vermiş olursa” teklifi reddetmek zorunda olduğu hükmü ile Avkutlık 
Meslek Kuralları’nın 36. maddesinde “Bir anlaşmazlıkda taraflardan bi-
rine hukiki yardımda bulunan avukat, yararı çatışan öbür tarafın veka-
letini alamaz, hiçbir hukuki yardımda bulunamaz” şeklindeki hükümler, 
avukatlık mesleğinin bir kamu hizmeti olması nedeniyle, 818 sayılı Borç-
lar 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 
sonuçlandırmakla görevli olduğu gibi, müvekkilinin kendisi hakkındaki 
güveninin sarsılmasına neden olacak tutum ve davranışlardan da titizlik-
le kaçınmak zorundadır. Aksi halde avukatına güveni kalmayan müvek-
kilin 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 do-
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layı azledilmiş ise ücretin ödenmesi gerekmez.” hükmü mevcut olup, bu 
hükme göre azil işleminin haklı nedene dayandığının kanıtlanması halin-
de 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 ipta-
li istemine ilişkin olup, davacı avukat ile davalı arasında yazılı ücret söz-
leşmesi 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 ihtar-
nameler göndererek görevini sadakat ve özenle yerine getirmediğini, azlin 
haklı olduğunu savunmuştur. O halde taraflar arasındaki öncelikle uyuş-
mazlık, 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 ihtar-
nameler 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. madde-
sinde, “Avukatın azli halinde ücretin tamamı verilir. Şu kadar ki, avukat 
kusur veya ihmalinden dolayı azledilmiş ise ücretin ödenmesi gerekmez.” 
hükmü mevcut olduğundan bu hükme göre azil işleminin haklı nedene 
dayandığının kanıtlanması halinde müvekkil, avukata vekalet ücreti öde-
mekle yükümlü değildir.

Dairemizin kökleşmiş içtihatlarına göre haklı azil halinde ancak azil 
tarihi itibariyle sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı vekalet ücreti ta-
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 ücre-
ti taleplerinin mahkemece reddine karar verilmesi gerekirken az yukarıda 
yazılı şekilde bu talebin kısmen kabulüne karar verilmesi, usul ve yasaya 
aykırı olup, bozmayı gerektirir.
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SONUÇ

Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının 
reddine, 2. bent gereğince hükmün davalı yaarına BOZULMASINA, aşa-
ğıda 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 oybirliği



YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ

ÖNALIM DAVASI • BEDELDE MUVAZAA

ÖZET: Resmi memur önünde yapılan satış akdi-
nin tarafı olan kişi önalım davasında davacıya 
karşı bedelde muvazaa iddiası ileri süremez.*
Y.14. HD., E.2013/7494, K.2013/9716, T.24.6.2013

Dava, önalım hakkı nedeniyle davalı adına kayıtlı payın iptali ve davacı 
adına tescili istemine ilişktindir.

Mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.

Hükmü, davacı vekili temyiz etmiştir.

Davacı vekili, davacının 1393 ada 1 parsel sayılı taşınmazda paydaş 
olduğunu dava dışı İ.G.’in 11.05.2011 tarihinde dava konusu taşınmaz-
daki 1/3 payını davalıya 27.000,00 TL bedelle sattığını, davacıya noterden 
bildirim yapılmadığını öne sürerek tapudaki satış bedeli üzerinden öna-
lım hakkını kullanmak istediklerini belirtmiş ve dava harcını bu bedel 
üzerinden yatırmıştır.

Davalı vekili, davalının dava konusu taşınmazdaki payının gerçek sa-
tış değerinin 93.000,00 TL olduğunu, tapuda düşük gösterildiğini savun-
muştur.

Önalım hakkı, paylı mülkiyet hükümlerine tabi taşınmazlarda payın 
ücüncü şahsa satılması halinde diğer paydaşlara o payı öncelikle satın 
alma yetkisini veren bir haktır. Bu hak paylı mülkiyet ilişkisi kurulduğu 
anda doğan ve payın üçüncü kişiye satılması ile de kullanılabilir hale gelir.

Önalım hakkının kullanılması ile bu hakkı kullanan paydaş ile alıcı 
arasında kapsam ve şartları satıcı ile davalı arasında yapılan sözleşmenin 
aynı olan bir satım ilişkisi kurulmuş olur. Önalım hakkını kullanan pay-
daş bu payı satın almak isterken tapuda gösterilen satış bedeli ile davalı 
tarafından ödenen harç ve masraflar toplamından oluşan önalım bedelini 
depo etmesi gerekir.

Mahkemece, davalının bedelde muvazaa savunması kabul edilerek, 
davalının satın aldığını belirttiği değer üzerinden davacıya önalım hakkı 

* Gönderen: Av. Murat TOPÇUOĞLU 
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tanınmıştır. Davalı, resmi memur önünde yapılan satış akdinin tarafı ol-
duğundan davacıya karşı bedelde muvazaa iddasında bulunamaz ve dava-
lının bu savunması dinlenmez. Bu durumda mahkemece, payın tapudaki 
satış bedeli olan 27.000,00 TL ile tapu harç ve masraflardan oluşan öna-
lım bedelini depo etmek üzere davacıya uygun bir önel verilerek oluşacak 
sonuca göre işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken hu husus 
gözetilmeksizin yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru 
görülmemiş, bu nedenle hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının ka-
bulü ile hükmün BOZULMASINA- istek halinde peşin alınan temyiz har-
cının yatırana iadesine, 24.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

BAŞKASINA AİT MALI KİRALAMAK 
• 

VEKALETSİZ İŞ İDARESİ

ÖZET: Bir kimsenin kendisine ait olmadığını bildi-
ği veya bilebilecek durumda olduğu bir malı ken-
disinin malıymış gibi kiraya verip kira paralarını 
toplaması vekaletsiz iş idaresidir. İş sahibi kira 
paralarının kendisine verilmesini isteyebilir.
Bu ilişkide zamanaşımı on yıldır
Y.14. HD. E.2015/10759, K.2015/9911, T.05.11.2015

Davacı vekili, dava ve ıslah dilekçesiyle dava konusu zemin kat 3 no’lu 
dükkanın 171/798 payının, 7 kat 37 ve 38 no’lu bağımsız bölümlerin ta-
mamının, çatı katındaki dükkanın davacıya aitken, dava dışı H.G.’e sat-
tığını, adı geçenin bu taşınmazlardan elde edilecek kira ve ecrimisil gelir-
lerini 26.05.2000 tarihinden itibaren davacıya temlik ettiğini, davacının 
kardeşi olan davalının bugüne kadar kira gelirlerini topladığını ileri süre-
rek toplam 149.420,TL’nin davacıya ödenmesine karar verilmesini talep 
etmiştir.

Davalı, cevap dilekçesiyle kendisine ait bağımsız bölümleri kiraya ver-
diğini, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı 
ve davalı vekillerince temyiz edilmiştir.
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Borçlar Kanunu’nun 414. maddesine göre iş, işi görülenin çıkarı için 
yapılmamış olsa bile, işi görülen bu işten doğan yararları kendisine malet-
me hakkına sahiptir. 04.06.1958 tarihli ve 1958/15-6 sayılı İnaçları Bir-
leştirme Kararında açıklandığı gibi bir kimsenin kendisine ait olmadığını 
bildiği veya bilebilecek durumda olduğu bir malı, kendisinin malı imiş 
gibi kiraya vermesi ve kiracılardan kira paralarını toplama faaliyeti bir 
vekalet olmadan iş görmedir. İş sahibi, işi görenden BK’nın 414. maddesi 
hükmünce kira paraların kendisine verilmesini isteyebilir. İş, iş sahibinin 
yararına yapılmamış olsa bile bu işten doğan yararların hak sahibine dev-
redilmesi gerekir. Yanlar arasındaki ilişki on yıllık zamanaşımına tabidir. 
Öyle ise davalının elde ettiği kira paralarının tutarının araştırılmasında 
zorunluluk vardır.

Somut olayda davacı, Bakırköy 21. Noterliğince düzenlenen 27.05.2008 
tarihli ihtarnameyle taşınmazların kira gelirlerinin mülkiyet hakkı sahibi 
H.G. tarafından 26.05.2000 tarihinde kendiine temlik edildiğini, davalı-
nın tahsil ettiği kira bedellerinin ödenmesini bildirmiş, ihtarname davalı-
ya 28.05.2008 günü tebliğ edilmiştir.

Dosyadaki tapu kayıtlarına göre 3 numaralı dükkanın 171/798 payı, 
37 ve 38 no’lu büroların tamamının 26.05.2000  tarihinde satış yoluyla 
H.G. adına tescil edildiği, 22.04.2009 tarihinde de başkasına satıldığı an-
laşılmaktadır.

Mahkemece tanıklar dinlenmiş, davacı tarafından dosyaya sunulan 
banka dekontları, kira kontratları, bankalarla yapılan yazışmalar esas alı-
narak dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmış, bilirkişi 30.01.2013 
tarihli raporunda kira sözleşmelerinden ve sunulan belgelerden bir sonu-
cu varılmasının mümkün olmadığını, davacı vekilinin beyanları dikkate 
alınarak hesaplama yapıldığını bildirmiştir.

Mahkemece yapılan inceleme, araştırma, alınan bilirkişi raporu uyuş-
mazlığı çözmeye yeterli değildir. Davalının aynı işhanında başkaca bağım-
sız bölümlere malik olduğu ve kiraya verdiği savunması üzerinde durul-
mamış, dosyadaki kira sözleşmesinin dava edilen bağımsız bölümler için 
düzenlenip düzenlenmediği tespit edilememiştir.

Bu durumda mahkemece, davacının temlik yoluyla edindiği kira ge-
lirlerinin tahsiline yönelik şahsi hakkının geçerli olduğu dönem nazara 
alınarak yerinde keşif yapılmalı, gerekirse tanıkları yeniden dinlenmeli, 
taşınmazların kiraya verildikleri süre ve emsal taşınmaların kira gelirleri 
de dikkate alınarak dava konusu bağmısız bölümlerin getirebileceği kira 
geliri bilirkişi vasıtasıyla tespit edilmeli, daha sonra varilacak sonuca göre 
bir karar verme yoluna gidilmelidir.
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Eksik inceleme ve araştırmayla yazılı şeklide hüküm kurulması doğru 
görülmemiş, hükmün bu nedenle bozulması gerektirmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle taraf verillerinin temyiz itirazlarının 
kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halin-
de yatıranlara iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar 
düzeltme yolu açık olmak üzere 05.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar 
verildi.



YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ

SÖZLEŞME DIŞI İŞLER • VEKALETSİZ İŞ GÖRME

ÖZET: Yüklenicinin sözleşme dışı işler yapması 
ve bu işlerin iş sahibinin yararına olduğunun is-
patı halinde, yükelnici yaptığı işin bedelini veka-
letsiz iş görme kurallarına göre isteyebilir.
Bu bedele KDV’de dahildir.
Y.15. HD, E.2015/2697, K.2015/5689, T.11.11.2015

Dava, sözleşme dşı iş bedelinin tahsili için yürütülen icra takibine vaki 
itirazın iptali, takibin devamı ve icra inkar tazminatının tahsili istemine 
ilişkin olup, mahkemenin; davanın kısmen kabulüne dair kararı davalı 
vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı yüklenici davasında, AtaşehirM.R.L’nin güçlendirme ve tamir 
işini ihale ile aldığını, işin ifası sırasında sözleşme dışı işler de yaptığını, 
sözleşme dışı yapmış olduğu işlerin bedelinin yaptırmış olduğu tespite 
göre 65.063,00 TL olduğunu, bu alacağın tahsili için yapmış olduğu icra 
takibine de davalı tarafından itiraz edildiğini ileri sürerek itirazın iptali 
ile takibin devamınakarar verimesini istemiş, mahkemece;alınan bilirkişi 
kurulu raporunda belirlenen iş bedeline KDV ilave edilmek suretiyle ula-
şılan toplam bedel üzerinden davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerek-
tirici nedenlerle ve özellkile delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunma-
masına göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair 
temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarına gelince;

Yüklenici tarafından sözleşme dışı iş yapıldığının ve yapılan bu işin iş 
sahibinin yararına olduğunun ispatı halinde yüklenici, bu işin bedelini za-
man bakımından uygulanması gereken ve sözleşme tarihinde yürürlükte 
bulunan 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 410 ve devamı maddeleri uyarın-
ca “vekaletsiz iş görme” hükümlerine göre isteyebilir. Vekaletsiz iş görme 
hükümlerine göre iş bedeli, işin yapıldığı yıl serbest piyasa rayiç fiyatları-
na göre hesap edilir. Yapılan bu hesaplamanın içerisinde KDV’de bulun-
duğundan ayrıca iş bedeline ilave edilemez. Nitekim, yargılama sırasında 
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alınan 15.09.2014 günlü bilirkişi kurulu raporunda sözleşme dışı yapılan 
işlerin bedeli, makine mühendisliği yönünden yapılan değerlendirmede 
11.950,00 TL, inşaat mühendisliği yönünden yapılan değerlendirmede ise 
47.885,00 TL olmak üzere toplam 59.835,00 TL belirlenmiştir. Mahke-
mece, belirlenen bu iş bedeli üzerinden itirazın iptali ile takibin devamına 
karar verilmesi gerekirken, ayrıca 10.770,30 TL KDV ilave edilmek sure-
tiyle 70.605,30 TL üzerinden itirazın iptaliyle takibin devamına karar ve-
rilmesi doğru olmamış, açıklanan nedenle kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz 
itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca diğer temyiz itirazlarının kabulüyle 
kararın BOZULMASINA, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 
içinde karar düzeltme isteminde bulunabileceğine 11.11.2015 gününde 
oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ

TAZMİNAT DAVASI • BİRDEN FAZLA DAVACI 
•

 VEKALET ÜCRETİ

ÖZET: Birden fazla davacının bulunduğu tazmi-
nat davasında toplam tazminat bedeli üzerinden 
değil her bir davacı için ayrı ayrı bir nisbi vekalet 
ücretine hükmedilmelidir.
Y.17. HD, E.2014/7685, K.2015/4349, T.17.3.2015

Davacılar vekili, muris T.K.’nin içinde yolcu olarak bulunduğu dava 
dışı maktül E.K.’ın idaresindeki sigortasız aracın karşı şeride geçerek 
dava dışı H.K. idaresindeki çekiciye çarpması sonucunda meydana ge-
len kazada davacıların murisi T.K.’nin öldüğünü belirterek, fazlaya iliş-
kin hakları saklı kalmak kaydıyla, 1.000,00 TL destekten yoksun kalma 
tazminatının temerrüt tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte 
davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş;yargılama sıra-
sında davasını 200.000,00 TL olarak ıslah etmiştir.

Davalı Güvence Hesabı vekili, teminat limiti ile sorumlu olduklarını 
belirtmiştir.

Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; 
davanın kabulü ile davacı eş N. için 116.475,74 TL, çocuk R.E. için 
19.804,61 TL, çocuk E. için 26.501,95 TL, davacı anne S. için 21.957,53 
TL ve davacı baba Celal için 15260,17 TL’den toplam 200.000,00 TL des-
tekten yoksun kalma tazminatının temerrüt tarihi olan 14.09.2011 tari-
hinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar 
verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından vekalet ücretine yönelik ola-
rak temyiz edilmiştir.

Davanın, ıslah dilekçesindeki gibi tüm davacılar yönünden ayrı ayrı 
tam olarak kabulüne karar verilmesine karşın, davacılar lehine kabul edi-
len toplam 200.000,00 TL üzerinden 16.540,00 TL nispi vekalet ücretine 
hükmedilmiştir. Davacılar lehine kabul edilen rakamlar üzerinden her 
bir davacı için ayrı ayrı nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken 
yazılı şekilde tüm davacılar için kabul edilen rakamların toplamı olan 
200.000,00 TL üzerinden tek bir nispi vekalet ücretine hükmedilmesi 
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doğru olmayıp bozma sebebi ise de; bu yanılğının giderilmesi yargılama-
nın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden, hükmün 6100 sayılı 
HMK'nın geçici 3/2 maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK’un 438/7 mad-
desi uyarınca düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz iti-
razlarının kabulü ile, hüküm fıkrasının 2. bendindeki tümcesin tümüyle 
hükümden çıkarılarak yerine “Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avu-
katlık asgari ücret tarifesine göre, davacı N.K. için 11.368,05 TL, davacı 
R.E.K. için 2.376,55 TL, davacı E.K. için 3.165,21 TL, davacı S.K. için 
2.634,90 TL ve davacı C.K. için 1.831,22 TL vekalet ücretinin davalıdar 
alınarak davacılara verilmesine “ibaresinin yazılmasına ve hükmün bu 
şekli ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halin-
de temyiz eden davacılara geri verilmesine 17/03/2015 gününde oybirli-
ğiyle karar verildi.

KASKO SİGORTA • DEĞER KAYBI

ÖZET: Kaza sebebiyle araçta meydana gelen de-
ğer kaybı zararı kasko sigorta policesinin kapsa-
mı dışında olup, bu nedenle sigorta şirketi değer 
kayıb zararından sorumlu değildir.*
Y. 17. HD. E.2015/2753, K.2015/11400, T.02.11.2015

Davacı vekili, davacının, davalı şirket tarafından kaskolanan aracıyla 
12/06/2011 tarihinde maddi hasarlı trafik kazası yaptığını ve aracının ha-
sarlandığını, kasko poliçesi kapsamında hasarın giderilmesi için davalı 
sigortacıya başvurulmuş olmasına rağmen davalının ödeme yapmadığını, 
fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 6.000,00 TL hasar onarım 
bedeli, 3.000,00 TL araç değer kaybı bedeli, 1.000,00 TL araçtan mah-
rum kalma zararı olmak üzere toplam 10.000,00 TL tazminatın olay tari-
hinden işleyecek yasal faiziyle davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı vekili, davaya konu kaza nedeniyle davacının başvurusu üze-
rine hasarla ilgili araştırma başlattıklarını, yaptıkları araştırmada kaza-
nın, davacının iddia ettiği gibi gerçekleşmediği; kazayı yapanın davacının 
oğlu C.C. olduğu ve bu şahsın kaza anında muhtemelen alkollü olduğu 
hususlarını tespit ettiklerini, davacı ile oğlunun sigorta teminatından ya-
rarlanabilmek için olay sonrasında sürücü değişikli yaptığını, sigortalıya 

*  Gönderen: Av. Murat TOPÇUOĞLU
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ait aracın alkol etkisinde kevki esnasında oluşan hasarın sigorta teminatı 
kapsamında olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, hükümde belirtilen gerekçelerle, davanın kısmen kabulü 
ile 7.500,00 TL tazminatın (6.000,00 TL. hasar onarım bedeli ile 1.500,00 
TL araç değer kaybı olmak üzere) 14/06/2011 tarihinden itibaren işleye-
cek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, fazla isteğin reddine karar 
verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz olunmuştur.

1- Dosyadaki yazılara, mahkemece hükme esas alınan kusur ve hasar 
raporuna, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp 
değerlendirilmesinde, bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı vekili-
nin aşağıdaki bendin sapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair 
temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2- Dava, kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan tazminat istemine 
ilişkindir.

Davacı vekili, sigortalı araçta meydana gelen hasar, değer kaybı ve aracı 
kullanamamaktan doğan zararın tazminini talep etmiştir. Sigortalı araçta 
oluşan hasar, poliçe teminatı kapsamında ise de; kaza sebebiyle meyda-
na gelen değer kaybı zararı, kasko sigorta poliçesi teminatı kapsamında 
bulunmamaktadır. Taraflar arasında düzenlenen poliçe ile de bunun ak-
sine bir düzenleme geritilmemiş; araç, değer kaybının teminat kapsamına 
alınması konusunda bir anlaşmaya varılmamıştır. Bu durumda mahke-
mece, davacı tarafın değer kaybına ilişkin taleinin reddine kaar verilmesi 
gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin sair 
temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle da-
valı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 
peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 
02/1/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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DESTEKTEN YOKSUNLUK 
•

 BELİRSİZ ALACAK DAVASI

ÖZET: Destekten yoksun kalma istemine ilişkin 
eldeki davanın belirsiz alacak davası olduğu 
açıktır. Yani alacak belirlenebilir değildir. Gerçek 
alacak, tazminat bilirkişi raporu ile belirlenebilir 
hale gelecektir.
17. HD  E2015/16138 K. 2015/12313 K. 17/11/2015

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; 
kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün 
süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya 
incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR

Davacılar vekili; müvekkillerinin desteği N.’nin sevk ve idaresindeki 
minibüsle 18.10.2009 tarihinde yaptığı tek taraflı kazada hayatını kaybet-
tiğini, aracın karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu ferdi kaza koltuk sigor-
tası olmadığından davalı G.. H..’nın tazminatla yükümlü ve kaza tarihinde 
poliçe limitinin 125.000 TL olduğunu belirterek, fazlaya ilişkin hakları 
saklı kalmak kaydıyla, her bir davacı için 250 ‘şer TL’den 1.000 TL taz-
minatın, 20.08.2014 tarihinden itibaren ticari avans faizi ile davalıdan 
tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı G.. H.. vekili; borçlu ve alacaklının sıfatının birleşmesi nedeniyle 
davanın reddinin gerektiğini öne sürerek, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece; kısmi dava açma imkanının belirsiz alacaklar için ön-
görüldüğü, dava tarihinde alacağın miktarının yahut değerinin tam ve 
kesin olarak belirlenmesinin kendisinden beklenilmeyeceği veya bunun 
imkansız olduğu hallerde alacaklıya belirsiz dava açma hakkının tanın-
dığı, HMK.’nun 109/2 maddesine göre talep konusunun miktarının ta-
raflar arasında tartışmasız veya açıkça belirli olması durumunda kısmi 
dava açılamayacağı, davacı tarafça talep edilebilecek poliçe limitinin dava 
dilekçesinde açıkça 125.000 TL olarak belirlendiği, dayanılan poliçe tü-
rünün meblağ sigortasına ilişkin olduğundan davada haklı çıkılması ha-
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linde tamamının ödeneceği, bu nedenle de alacağın belirsiz olarak nite-
lendirilemeyeceği ve kısmi dava açılamayacağı, davacının bu şekilde dava 
açmasında hukuki yararının bulunmadığı gerekçesiyle davanın HMK.’nun 
114/1-h maddesi gereğince usulden reddine karar verilmiş, karar davacı-
lar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazmi-
natı istemine ilişkindir.

Bilindiği üzere; İsviçre ve Alman Hukukunda yer alan “belirsiz alacak 
davası”, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Hukukumuza ka-
zandırılmıştır. 

6100 sayılı HMK.’nun “Belirsiz alacak ve tespit davası” başlığı altında-
ki 107/1. maddesinde “Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut 
değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden bekleneme-
yeceği veya bunun imkânsız olduğu hâllerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve 
asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak dava-
sı açabilir.”; aynı maddenin 2. fıkrasında ise “Karşı tarafın verdiği bilgi 
veya tahkikat sonucu alacağın miktarı veya değerinin tam ve kesin olarak 
belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda davacı, iddianın genişletilmesi 
yasağına tabi olmaksızın davanın başında belirtmiş olduğu talebini artıra-
bilir.” hükümlerine yer verilmiştir.

Belirsiz alacak davasında davacı alacağını dava açtığı sırada belirle-
yememektedir. Ancak dava sırasında alacağın tespiti, yani belirlenebilir 
hale gelmesi üzerine yeni bir dava açmasına gerek kalmaksızın, aynı da-
vada alacağının tamamını talep edebilmektedir. Başlangıçta belirsiz olan 
alacak en geç ispat aşamasında; delillerin toplanması ya da bilirkişi ince-
lemesi yaptırılması ya da hakimin takdiri ile belirlenebilir hale gelmekte-
dir. Talep sonucu belirlendikten sonra belirsiz alacak davası eda davası-
na dönüşmekte ve eda davasından bir farkı kalmamaktadır.

Her ne kadar davacı dava dilekçesinde talep sonucunu açık bir şekilde 
yazmak zorunda ise de, bu talebini dava açarken tam olarak belirleye-
mediği hallerde davacının bu durumda zarar görmemesi ve hak arama 
hürriyetinin olumsuz etkilenmemesi gerekir. (Prof.Dr.Hakan Pekcanıtez, 
Belirsiz Alacak Davası, Ankara-2011 baskı, sayfa 33).

Bu çerçevede; eğer talep sonucunun belirlenebilmesi için bilirkişi in-
celemesi gerekiyorsa ve hakimin takdiri söz konusuysa belirsiz alacak 
davası açılabilecektir.
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Bu açıklamaların ışığında somut olaya baktığımızda; destekten yoksun 
kalma istemine ilişkin eldeki davanın belirsiz alacak davası olduğu açık-
tır. Davalı G.. H.., azami poliçe limitine kadar gerçek zararın tazmininden 
sorumlu olup, davanın taraflarının ya da hakimin davanın başında gerçek 
zararı hesap etmesi mümkün değildir. Yani alacak belirlenebilir değildir. 
Gerçek alacak, tazminat bilirkişi raporu ile belirlenebilir hale gelecektir.

Bu durumda, davacının kısmi dava açmakta hukuki yararının olduğu-
nun kabulü ile, işin esasına girilerek sonucuna göre bir karar verilmesi 
gerekirken, yazılı olduğu biçimde davanın usulden reddine karar verilme-
si doğru görülmemiştir. 

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazının 
kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde 
temyiz eden davacılara geri verilmesine, 17.11.2015 gününde oybirliğiyle 
karar verildi.

ARAÇ ONARIM BEDELİ
•

KATMA DEĞER VERGİSİ 

ÖZET : 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 1.maddesine 
göre Türkiye’de yapılan sınai, ticari, zirai faaliyet 
ve serbest meslek faaliyet çerçevesinde yapılan 
teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabi-
dir. Davacının verilen zararı gidermek için aracın 
onarımını yaptıracağı onarım için parça gereke-
ceği yine işçilik hizmeti de anılan yasa gereğince 
KDV’ne tabidir. Kesinleşen hasar miktarına ilişkin 
fatura ibraz edilmemesi davacının KDV dahil edi-
lerek hasar bedeline hükmedilmesi gerekirken 
yazılı olduğu gibi hüküm kurulamsı doğru görül-
memiştir.* 
Y. 17 HD. E:2015/864 K:2015/9408 T:02.07.2015

 
DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması so-

nunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair 

* Gönderen: Av. Ali YAŞAR
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verilen hükmün süresi içinde asıl dosya davalısı-birleşen dosya davacısı 
İ. A. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği dü-
şünüldü: 

KARAR : Davacı vekili, davalı tarafa ait aracın sebebiyet verdiği kazada 
müvekkiline ait ticari taksinin hasarlandığını, davalı sürücünün olayda 
tamamen kusurlu olduğunu, aracın pert olduğunu, sovtaj bedelinin ten-
zilinden sonra 12.250,00 TL zarar bulunduğunu, günlük 100,00 TL’den 
çalışılamayan 30 gün için 3.000,0 TL kazanç kaybı zararı ve çekici gideri, 
aracın satış masrafı, otopark ücreti vs.için 1.156,57 TL harcama yapıldı-
ğını belirterek toplam 16.406,57 TL’nin kaza tarihinden işleyecek yasal 
faiziyle (davalı sigortacı araç hasarından poliçe limitiyle sorumlu olmak 
üzere) davalılardan tahsilini talep etmiş; 16.09.2009 tarihli oturumda da-
valı N. G. hakkındaki davayı atiye terk ettiğini beyan etmiştir. Davalı Axa 
Sigorta AŞ vekili, sigortalının kusuru oranında azami poliçe limitine ka-
dar (10.000,00 TL) sorumlu olduklarını davacının ihbarı üzerine yapılan 
inceleme sonucu, kusura isabet eden 3.250,00 TL’nin davacıya ödendiği-
ni, sorumluluklarının kalmadığını, temerrüde düşmediklerini belirterek 
davanın reddini savunmuştur. 

Davalı İ. A. vekili davacıya ait araç sürücüsünün olayda tamamen 
kusurlu olduğunu, davacının müvekkilinin hasarını karşılayacağını ifa-
de ettiğini, davacının aracının Z... şirketince ( R.Sigorta AŞ ) müvekki-
line 4.000,00 TL civarında ödeme yapıldığını, müvekkilinin aracında 
11.200,00 TL zarar olduğunu, davacının bakiye zararı ödememek için bu 
davayı açtığını, müvekkillerince davacı aleyhinde bakiye zararının tazmini 
için 7.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2009/347 esas sayılı dosyasında dava 
açıldığını belirterek davanın reddini savunmuştur. 

21.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2010/225-182 sayılı, eldeki dosya 
üzerinde birleştirilen dava dosyasında, davacı İ. A. vekili, davalılar N. Ç., 
V. E. ve Ray Sigorta AŞ aleyhinde açtığı davada, davalı tarafın aracının 
sebebiyet verdiği kazada müvekkilinin aracının hasarlandığını, zararın 
4.395,00 TL’sının R. Sigorta AŞ tarafından ödendiğini, bakiye 6.805,00 
TL zarar bulunduğunu, davalı sürücünün kusurlu olduğunu, müvekkili-
nin aracının ticari taksi olması sebebiyle kazanç kaybı oluştuğunu belirte-
rek 6.805,00 TL araç hasarı ile şimdilik 500,00 TL kazanç kaybı toplamı 
7.305,00 TL’nin kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle (davalı sigortacı 
araç hasarından poliçe limitiyle sorumlu olmak üzere) davalılardan müş-
tereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir. 

Davalı R. Sigorta AŞ vekili ekspertiz raporuna ve sigortalının kusuruna 
göre belirlenen 4.395,00 TL tazminatın davacıya ödendiğini, sorumlulu-
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ğunun kalmadığını, temerrüde düşmediklerini belirterek davanın reddini 
savunmuştur. 

Mahkemece, asıl dosyada davalı N. G. hakkında dava atiye bırakıldığın-
dan bu hususta karar verilmesine yer olmadığına, diğer davalılar hakkın-
daki davanın kısmen kabulü ile 3.546,87 TL tazminatın kaza tarihinden 
işleyecek yasal faiziyle (davalı sigortacı poliçe limitiyle ve dava tarihinden 
işleyecek faizle sorumlu olmak üzere) davalılar İ. A. ve Axa Sigorta AŞ’den 
tahsiline birleşen davanın kısmen kabulü ile 2.739,37 TL tazminatın kaza 
tarihinden işleyecek (davalı sigorta şirketi poliçe limiti ve dava tarihinden 
işleyecek yasal faiziyle sorumlu olmak üzere) yasal faiziyle davalılardan 
tahsiline karar verilmiş; hüküm, asıl dosya davalısı-birleşen dosya dava-
cısı İ. A. vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

1-) Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçe-
sinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa 
uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur ora-
nının ve maddi tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında 
bir usulsüzlük bulunmamasına göre asıl dosya davalısı-birleşen dosya da-
vacısı İ. A. vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz 
itirazlarının reddine karara vermek gerekmiştir. 

2-) Dava, karşılıklı olarak açılan, trafik kazasından kaynaklanan mad-
di tazminat istemine ilişkindir. 

Birleşen dosyada davacı İ. vekili kaza sonucu müvekkiline ait araçta 
meydana gelen bakiye onarım gideri ile kazanç kaybının davalılardan tah-
silini talep etmiştir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacı ara-
cında KDV hariç 7.888,83 TL tutarında onarım masrafı tespit edilmiş, 
aracın onarıldığına dair fatura olmadığından bahisle KDV ilave edilme-
miştir. Mahkemece KDV hariç bakiye 2.739,37 TL tazminat yönünden 
dava kısmen kabul edilmiştir. 

3065 sayılı KDV Kanunu’nun 1.maddesine göre Türkiye’de yapılan sı-
nai, ticari, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyet çerçevesinde yapılan 
teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir. Davacının verilen zararı 
gidermek için aracın onarımını yaptıracağı onarım için parça gerekeceği 
yine işçilik hizmeti de anılan yasa gereğince KDV’ne tabidir. Kesinleşen 
hasar miktarına ilişkin fatura ibraz edilmemesi davacının KDV dahil edi-
lerek hasar bedeline hükmedilmesi gerekirken yazılı olduğu gibi hüküm 
kurulamsı doğru görülmemiştir. 

SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı birleşen 
dosya davacısı İ. A. vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bent-
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te açıklanan nedenlerle asıl dosya davalısı, birleşen dosya davacısı İ. A. 
vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün (birleşen dava yönünden 
verilen) davacı İ. A. lehine BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek ha-
linde temyiz eden asıl dosya davalısı-birleşen dosya davacısı İ. A.’ya geri 
verilmesine, 02.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

YARALANMALARDA, MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI 
BELİRLENEREK ZARARIN TAZMİNİ GEREKTİĞİ 

•
MALULİYET ORANI TESPİTİNİN YÖNTEMİ

ÖZET: Haksız fiil sonucu çalışma gücü kaybının 
olduğu iddiası ve buna yönelik bir talebinin bu-
lunması halinde, zararın kapsamının belirlenmesi 
açısından maluliyetin varlığı ve oranının belirlen-
mesi gerekmektedir. Sözkosu belirlemenin ise 
Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi veya Üniversite 
Hastanelerinin Adli Tıp Anabilim Dalı bölümleri 
gibi kuruluşların çalışma gücü kaybı olduğu id-
dia edilen kişide bulunan şikayetler dikkate alı-
narak oluşturulacak uzman doktor heyetinden, 
haksız fiilin gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan 
Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü veya 
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı 
Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümleri dik-
kate alınarak yapılması gerekmektedir.
Y.17. HD E:2014/6823 K: 2015/14353 T.17.12.2015

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; 
kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün 
süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, 
gereği düşünüldü:

KARAR

Davacı vekili, davacının trafik sigortacısı, davalının işleteni olduğu 
motorsikletin ehliyetsiz sürücü sevk ve idaresinde iken karışmış olduğu 
kaza neticesinde motorsikletteki yolcunun yaralanması nedeni ile ödenen 
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12.328,16 TL maluliyet tazminatının ödeme tarihinden işleyecek yasal 
faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı, duruşmadaki beyanında davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak; da-
vanın kabulü ile 12.328,16 TL’nin ödeme tarihinden işleyecek yasal faizi 
ile davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz 
edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçe-
sinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya 
aykırı bir yön bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı 
dışında kalan ve yerinde yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının red-
dine karar verilmiştir.

2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan maluliyet tazminatının poliçe 
ilişkisine dayanarak sigortalısından rücuen tahsili istemine ilişkindir. 
Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda Devlet hastanesinden 
alınan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık 
Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ölçütleri dikkate alınarak hazır-
lanan özürlü sağlık kurulu raporuna dayanarak hesaplama yapılmıştır.

“Cismani Zarar Halinde Lazım Gelen Zarar ve Ziyan” başlığı altında 
düzenlenen 818 sayılı Borçlar Kanununun 46. maddesinde (6098 sayılı 
TBK. Bedensel Zarar madde 54), bedensel zarara uğranılması nedeni ile 
talep edilebilecek zarar türleri belirtilmekte olup çalışma gücü kaybı da 
bu zarar türleri arasında yer almaktadır. Haksız fiil sonucu çalışma gücü 
kaybının olduğu iddiası ve buna yönelik bir talebinin bulunması halinde, 
zararın kapsamının belirlenmesi açısından maluliyetin varlığı ve oranının 
belirlenmesi gerekmektedir. Sözkosu belirlemenin ise Adli Tıp Kurumu 
İhtisas Dairesi veya Üniversite Hastanelerinin Adli Tıp Anabilim Dalı bö-
lümleri gibi kuruluşların çalışma gücü kaybı olduğu iddia edilen kişide 
bulunan şikayetler dikkate alınarak oluşturulacak uzman doktor heye-
tinden, haksız fiilin gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan Sosyal Sigortalar 
Sağlık İşlemleri Tüzüğü veya Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü 
Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak ya-
pılması gerekmektedir. O halde mahkemece, rücuen ödemeye konu olan 
dava dışı kişinin yaralanmasına ilişkin hastane evrakları ve diğer bilgi ve 
belgeler toplanarak usulüne uygun maluliyet raporu alınıp, bu oran dik-
kate alınarak maddi tazminatın hesaplanması amacıyla ek rapor alınıp 
sonucuna göre karar vermek gerekmektedir.

SONUÇ
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Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz iti-
razlarının REDDİNE, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalının tem-
yiz itirazlarının kabulü ile verilen hükmün BOZULMASINA, peşin alınan 
harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 17.12.2015 gü-
nünde oybirliğiyle karar verildi.

TAZMİNAT HUKUKU • KAZANÇ UNSURU

ÖZET Tazminat hesabında uygulanan asgari üc-
ret rakamlarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından yayımlanan asgari ücret ra-
kamlarına uygun olması gerekir.
Y 17 HD E2015/15495 K2015/14341 T.17.12.2015

Davacılar G.. Z.. ile davalılar A.. A..T..Sigorta A.Ş. arasındaki tazminat 
davası hakkında Mardin 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 27.06.2013 gün 
ve 2012/470-2013/342 esas-karar sayılı hükmün Dairenin 26.02.2015 
gün ve 2013/14779 - 2015/3488 esas-karar sayılı kararı ile onanmasına 
karar verilmiş olup, süresi içinde davalı vekili tarafından kararın düzeltil-
mesi istenilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR

Davacı vekili; davalının Trafik sigortacısı olduğu aracın karıştığı tek 
taraflı trafik kazasında araçta yolcu olarak bulunan H..Y..’un vefat ettiğini, 
müvekkilinin eşi olan H..Y..’un desteğinden yoksun kaldığını ve cenaze gi-
derleri yaptığını, davalı tarafından davadan önce yapılan kısmi ödemenin 
yetersiz olduğunu belirterek fazlaya ilişkin haklan saklı kalmak kaydıyla 
1.000,00 TL maddi tazminatının temerrüt tarihinden itibaren işleyecek 
yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir. Davacılar vekili 
daha sonra verdiği ıslah dilekçesi ile talebini 44.388,35 TL olarak ıslah 
etmiştir.

Davalı A.. Ş.. vekili; davadan önce davacıya 47.766,00 TL ödeme yap-
tıklarını, yapılan ödemenin yetersiz olmadığını, davacının kısmi dava aç-
makta hukuki yararının bulunmadığını, kazada hatır taşıması olduğunu 
belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece; iddia, savunma, toplanan kanıtlara ve benimsenen bi-
lirkişi raporuna göre; davanın kabulü ile 44.388,35 TL tazminatın 
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13.07.2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan 
tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı A.. Ş.. tarafından temyiz edilmiş, 
verilen karar dairemizce onanmış ve davalı vekili bu defa karar düzeltme 
isteminde bulunmuştur.

1-Dosya içeriğine mahkeme kararında belirtilip, Yargıtay ilamında be-
nimsenen geciktirici sebeplere göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kap-
samı dışındaki 6100 sayılı HMK’nın geçici 3. Maddesinin 2. Fıkrası dela-
leti ile 1086 sayılı HUMK.440.maddesinde sayılan hallerden hiç birisine 
uygun olamayan karar düzeltme isteklerinin reddine karar verilmiştir.

2-Hükme esas alınan bilirkişi raporunda dikkate alınan aylık ve gün-
lük asgari ücret tutarlarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel 
Müdürlüğü tarafından yayımlanan yıllar itibari ile net ve brüt asgari üc-
retleri gösteren tablo ile uyumlu olmadığı görülmüş olup, davalı vekilinin 
bilirkişi  raporundaki bu yöne ilişkin yapmış olduğu itirazları hakkında 
değerlendirme yapılmak sureti ile denetime olanak sağlayacak biçimde ek 
rapor alınıp sonucuna göre karar vermek gerektiğinden onama ilamında-
ki davalı vekilinin tüm itirazlarının reddi doğru görülmemiş, dairemizin 
26.02.2015 gün ve 2013/14779-2015/3488 esas-karar sayılı onama ilamı-
na ilişkin kısmın aşağıdaki şekilde düzeltilmesi gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair karar 
düzeltme isteminin reddine, 2 nolu bentte açıklanan  nedenlerle davalı 
vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile dairemizin 26.02.2015 gün 
ve 2013/14779 - 2015/3488 esas-karar sayılı onama ilamının ortadan kal-
dırılmasına, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına 
BOZULMASINA, temyiz peşin harcın ve tashihi karar harcının karar dü-
zeltme isteyen davalıya geri verilmesine 17.12.2015 tarihinde oybirliğiyle 
karar verildi.



YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
 

MUHTESATIN ORTAKLARA DAĞITILMASI

ÖZET: ÖZET: Satış yoluyla ortaklığın giderilme-
si istenilen taşınmaz üzerinde yapı ve eklentileri 
mülkiyet hakkı kapsamında olup, Türk Medeni 
Kanunun 684 ve 686. (Türk Kanuni Medeninin 
619, 621) maddeleri uyarınca bütünleyici par-
çaları ve eklentileri sayıldığından, arzla birlikte 
satışına karar verilir ve bedeli tüm paydaşlara 
tapudaki payları oranında dağıtılır. Ancak ortak 
taşınmaz üzerindeki muhtesatın tüm paydaşlara 
değil de bir kısmına ait olduğuna ilişkin tapuda 
şerh varsa veya bu olguyu tüm paydaşlar oy-
birliği ile kabul etmekte ise arzın ve muhtesatın 
değerleri esas alınarak oran kurulması ve sa-
tış parasının bu orana göre dağıtılması gerekir. 
Oran kurulurken arzın ve üzerindeki muhtesatın 
dava tarihi itibariyle ayrı ayrı değeri saptanma-
lı, bu değerler toplanarak taşınmazın tüm değeri 
bulunmalı, bu toplam değer arzın ve muhtesatın 
değerine ayrı ayrı oranlanarak yüzde olarak ne 
kadarının arza ve ne kadarının muhtesata isabet 
ettiği belirlenmelidir. 
Y.18. HD., E.2014/22041, 2015/2971, T.02.03.2015

Dava dilekçesinde, ortaklığın giderilmesi istenilmiştir. Mahkemece 
davanın kabulüne kaar verilmiş, hüküm bir kısım davalılar tarafından 
temyiz edilmiştir.

YARGITAY KARARI

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki 
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacılar vekili dava dilekçesinde ve aşamalarda özetle, İstanbul İli 
Bağcılar İlçesinde bulunan dava konusu 44 ve 45 numaralı parsellerdeki 
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hissedarların binadaki bağımsız bölüm sayısından fazla olması nedeni ile 
her bir hissedara bağmısız bölüm düşmediğini, ortaklığın satış suretiyle 
giderilmesine karar verilmesini talep etmiş, mahkemece davanın kabulü-
ne karar verilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici ne-
denlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine 
göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak; 

Satış yoluyla ortaklığın giderilmesi istenilen taşınmaz üzerinde yapı ve 
eklentileri mülkiyet hakkı kapsamında olup, Türk Medeni Kanunun 684 
ve 686. (Türk Kanuni Medeninin 619, 621) maddeleri uyarınca bütünleyi-
ci parçaları ve eklentileri sayıldığından, arzla birlikte satışına karar verilir 
ve bedeli tüm paydaşlara tapudaki payları oranında dağıtılır. Ancak ortak 
taşınmaz üzerindeki muhtesatın tüm paydaşlara değil de bir kısmına ait 
olduğuna ilişkin tapuda şerh varsa veya bu olguyu tüm paydaşlar oybirli-
ği ile kabul etmekte ise arzın ve muhtesatın değerleri esas alınarak oran 
kurulması ve satış parasının bu orana göre dağıtılması gerekir. Oran ku-
rulurken arzın ve üzerindeki muhtesatın dava tarihi itibariyle ayrı ayrı 
değeri saptanmalı, bu değerler toplanarak taşınmazın tüm değeri bulun-
malı, bu toplam değer arzın ve muhtesatın değerine ayrı ayrı oranlanarak 
yüzde olarak ne kadarının arza ve ne kadarının muhtesata isabet ettiği 
belirlenmelidir. Böylece satış parasınan muhtesata isabet eden kısım salt 
muhtesat sahibine ve arza isabet eden kısımda tapudaki payları oranında 
tüm paydaşlara verilmelidir.

Somut olayda, dava konusu 44 ve 45. parseller üzerinde bulunan ya-
pıdaki bazı dairelerin davalı A.A., Y.A., H.Ş., A.O., Y.U., F.E., M.S. ve S.D. 
tarafından yapıldığı Bağcılar 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2005/149 
Esas ve 2005/512 Karar sayılı kesinleşmiş kararı ile saptandığından -yu-
karıda açıklanan esaslar doğrultusunda- dava tarihi itibariyle ayrı ayrı 
değerleri saptanmalı, bu değerler toplanarak taşınmaın tüm değeri bulun-
malı, bu toplam değer arzın ve muhtesatın değerine ayrı ayrı oranlanarak 
yüzrde olarak ne kadarının arza ne kadarının muhtesata isabet ettiği be-
lirlenmelidir. Böylece satış sonucunda elde edilecek bedelin bölüştürül-
mesinde bu oranlar esas alınarak yapılması gerekir.

Mahkemece yukarıdaki açıklamalara uymayan bilirkişi raporu esas 
alınarak yetersiz araştırma ve eksik inceleme sonucu karar verilmesi doğ-
ru görülmemiştir. 



523Yargıtay Kararları

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı 
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde ol-
duğundan kabulü ile hükmün HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZUL-
MASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene, 02.03.2015 
gününde oybirliğiyle karar verildi.

VASİ TAYİNİ 

ÖZET: Türk Medeni Kanunu'nun 406. maddesin-
de, savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde 
bağımlılığı, kötü yaşama tarzı veya malvarlığını 
kötü yönetmesi sebebiyle kendisini veya ailesini 
darlık veya yoksulluğa düşürme tehlikesine yol 
açan ve bu yüzden devamlı korunmaya ve ba-
kıma muhtaç olan veya başkalarının güvenliğini 
tehdit eden her erginin kısıtlanacağı hükme bağ-
lanmıştır.
Y18. HD., E.2015/15662, K.2015/13065, T.05.10.2015

Dava dilekçesinde, vasi tayini istenilmiştir. Mahkeme davanın reddine 
karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

YARGITAY KARARI

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki 
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici ne-
denlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine 
göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak; 

Davacı dava dilekçesinde; annesi K.Ö.’ün Türk Medeni Kanununun 
405. maddesi gereğince akıl zayıflığı ve 406. maddesi uyarınca da malvar-
lığını kötü yönetimi sebebiyle kısıtlanarak vasi atanmasını istemiş; mah-
kemece, davanın reddine karar verilmiştir.

Türk Medeni Kanunu'nun 406. maddesinde, savurganlığı, alkol veya 
uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı veya malvarlığını kötü 
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yönetmesi sebebiyle kendisini veya ailesini darlık veya yoksulluğa düşür-
me tehlikesine yol açan ve bu yüzden devamlı korunmaya ve bakıma muh-
taç olan veya başkalarının güvenliğini tehdit eden her erginin kısıtlanacağı 
hükme bağlanmıştır.

Hükme esas alınan raporda, şahsa vasi tayini gerekmediği sadece 
TMK'nın 405. maddesi bakımından değerlendirme yapılacağı bildirildiği 
ve dava dilekçesinde kısıtlı adayının malvarlığını kötü yönetmesi iddiası 
da mevcut olduğu halde; mahkemece, TMK’nın 5q406. maddesi uyarın-
ca bir araştırmaya gidilmemiştir. Vesayet hakkındaki hükümlerin kamu 
düzenine ilişkin olduğundan, mahkemece re’sen araştırma yapılabileceği 
de gözetilerek, tarafların gösterecekleri delillerin toplanması ve sonucuna 
göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile davanın reddi doğ-
ru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı 
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde ol-
duğundan kabulü ile hükmün HUMK’un 428. maddesi gereğince BOZUL-
MASINA, 05.10.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ

SATIŞ YOLUYLA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ 
•

FATURANIN DAVALI ÇALIŞANINA TESLİM EDİLMİŞ OLMASI 

ÖZET: Faturanın davalı çalışanına teslim edilmiş 
olması, tek başına alacağın varolduğunu ispatla-
maz.
Y.19. HD., E.2014/8816, K.2014/11360, T.17.06.2014

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonun-
da ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen 
reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince tem-
yiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Dava, ticari satış ilişkisinden kaynaklanan alacağın tahsili amacıyla 
başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.

Davalı vekili, davacının tek taraflı taleplerine göre karar verilemeeyece-
ğini, ticari defterlerinin incelenmesi gerektiğini belirterek davanın reddini 
savunmuştur.

Mahkemece, usulüne uygun tutulan davacı defterlerine göre davacının 
alacağının 5.385 Tl olduğu, ancak davalı şirket yetkilisinin isticvabı sıra-
sında 20.916 TL’lik faturanın çalışanları tarafından alındığını kabul ettiği 
gerekçesiyle 16169 TL üzerinden itirazın iptaline karar verilmiş, hükmü 
davalı vekili temyiz etmiştir.

HMK’nın 222. maddesinin 3’üncü fıkrasına göre, “İkinci fıkrada be-
lirtilen şartlara uygun olarak tutulan ticari defter kayıtlarının sahibi ve 
halefleri lehine delil olarak kabul edilebilmesi için, diğer tarafın aynı şart-
lara uygun olarak tutulmuş ticari defterlerindeki kayıtların bunlara aykırı 
olmaması veya ilgili hususta hiç bir kayıt içermemesi yahut defter ka-
yıtlarının aksinin senet veya diğer kesin delillerle ispatlanmamış olması 
gerekir. Bu şartlara uygun olarak tutulan defterlerdeki sahibi lehine ve 
aleyhine olan kayıtlar birbirinden ayrılamaz.”
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Bilirkişi raporunda, tarafların ticari defterlerinin usulüne uygun tutul-
duğu, ancak aralarında paralellik (uyum) bulunmadığı, davacı defterleri-
ne göre davacının 5.385 TL davalıdan alacaklı olduğu, davalı defterlerine 
göre ise davalının davacıdan 5.630 TL alacaklı göründüğü belirtilmiştir. 
Usulüne uygun tutulmuş ticari defterler sahibi lehine ve aleyhine delil teş-
kil eder. Tarafların ticari deefterleri arasında bir uyum bulunmaması ve 
HMK’nın 222’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında usulüne uygun tutulan 
defterlerdeki kayıtların sahibinin lehine ve aleyhine olacak şekilde ayrıl-
mayacağının belirtilmiş olması karşısında bir kısım faturaların davalı ça-
lışanlarına teslim edilmiş olmasının tek başına alacağın varlığını kanıtla-
maya yeterli olmadığı gözetilmelidir.

O halde mahkemece yapılacak iş, yukarıda yapılan açıklamalar çer-
çevesinde konusunda uzman bilirkişiden yeniden rapor alınıp, HMK’nın 
222’nci maddesi hükmü de gözetilerek ve tüm deliller birlikte değerlen-
dirilmek suretiyle bir karar vermekten ibaret olup, eksik inceleme ve ya-
nılgılı hukuki değerlendirme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi usul ve 
yasaya aykırıdır.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenle davalı vekilinin temyiz itirazlarının ka-
bulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iaedisine, 
17.06.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ

YABANCI BAYRAKLI GEMİ • İŞ SÖZLEŞMESİ 
• 

DAVADA GÖREV

ÖZET: Gemi yabancı ülke bayrağı taşıyor veya 
gemi Türk bayraklı olsa bile yüz grostonilatoluk 
değil ise, bu gemide çalışanlar hakkında Deniz İş 
Kanunu uygulanmayacağından Borçlar Kanunu 
uygulanacak ve dava genel mahkemede açıla-
caktır.
Y.20. HD., E.2015/6176, K.2015/8786, T.08.10.2015

Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir.

İstanbul 1. İş Mahkemesince, davacının gemide ikinci kaptan sıfatı ile 
çalıştığı, geminin yabancı bayrak taşıdığı, geminin ticaret gemisi olduğu 
yabancı bayrak taşıması nedeni ile deniz taıma işinde çalışan davacının 
Deniz İş Kanunu hükümlerinden yararlanmadığı, özel ihtisas mahkeme-
lerinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurulmuş-
tur. 

İstanbul 51. Asliye Ticaret Mahkemesi ise, taraflar arasındaki temel 
ilişkinin hizmet sözleşmesinden kaynaklandığı, Türk Borçlar Kanunu hü-
kümlerinin uygulanması gerektiği, deniz ticaretine ilişkin bir uyuşmazlı-
ğın bulunmadığı davanın da ticari bir dava olmadığı, genel mahkemelerin 
görevli olduğu gerekçesi ile görevsizlik yönünde hüküm kurmuştur.

İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından ise, davalının işletme-
cisi olduğu geminin yabancı bayraklı olması nedeni ile 854 sayılı Deniz İş 
Kanunu 1/1. maddesi uyarınca uyuşmazlığın bu kanun hükümlerine tabi 
olmadığı, karar tarihinde yürürlükte olan 6762 sayılı TTK’nın 1320/1-
a maddesi uyarınca gemi adamlarının iş sözleşmesinden kaynaklanan 
alacaklarına ilişkin davaların ticari niteliğinin bulunduğu, görevli mah-
kemenin Deniz İhtisas Mahkemesi olduğu gerekçesi ile görevsizlik kararı 
verilmiştir.
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854 sayılı Deniz İş Kanununun 1. maddesine göre “Bu kanun denizler-
de, göllerde ve akarsularda Türk Bayrağını taşıyan ve yüz ve daha yuka-
rı grostanilatoluk gemilerde bir hizmet akti ile çalışan gemi adamları ve 
bunların işverenleri hakkında uygulanır” denilerek, Deniş İş Kanunu’nun 
kapsamı belirlenmiştir. Gemiler aracılığı ile yapılan deniz taşıma işleri 
ayrı bir kanuna tabi olduğundan 4857 sayılı İş Kanunu’nun kapsamı dı-
şında bırakılmıştır. Gemi yabancı ülke bayragı taşıyor veya gemi Türk 
bayraklı olsa bile yüz grostonilatoluk değil ise, bu gemide çalışanlar hak-
kında Deniz İş Kanunu uygulanmayacaktır. İş ilişkisine dayalı bir uyuş-
mazlıkda işçi deniz taşıma işinde çalışır, ancak çalıştığı gemi Deniz İş Ka-
nunu kapsamında kalmaz ise uyuşmazlığın Borçlar Kanunu hükümlerine 
göre genel mahkemede çözümleneceği açıktır.

Somut olayda; davacı davalı şirkete ait gemide gemi adamı olarak ça-
lıştığını iddia ederek icra takibi yapmış, ancak davalının itirazı nedeni 
ile, icra takibi durmuştur. Davacı itirazın iptali için bu davayı açmıştır. 
Dosya kapsamından geminin yabancı bayrak taşıdığı, bu nedenle Deniz 
İş Kanunu hükümlerinin uygulanamayacaeğı, davacının talebi hakkında 
uyuşmazlığın genel hükümlere göre çözümleneceği anlaşıldığından buna 
göre uyuşmazlığın asliye hukuk mahkemesinde görülüp, sonuçlandırıl-
ması gerekmektedir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21. ve 22. madde-
leri gereğince İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLA-
RAK BELİRLENMESİNE 08/10/2015 gününde oy birliğiyle karar verildi.

,



YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ

DAVA DEVAM EDERKEN İSTENİLEN MANEVİ TAZMİNAT
 •

 BAŞVURU HARCI

ÖZET: Dava devam ederken istenilen manevi taz-
minat. Başvuru harcı yatırılmazsa dinlenmez.
Y.21. HD., E.2015/1190, K.2015/14163, T.18.06.2015

Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazmi-
natın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar 
vermiştir.

Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz iste-
ğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tekkik Hakimi MFK tarafından 
düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği dü-
şünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

KARAR

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerekti-
rici nedenlerlerle temyiz edenin sıfatına, temyiz kapsam ve nedenlerine 
göre; davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz iti-
razlarının reddine,

2- Dava, zararlandırıcı sigorta olayı sonucu sürekli iş göremezliğe uğ-
rayan sigortalının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine iliş-
kindir.

Mahkemece, maddi tazminat isteminin kabulüne, manevi tazminat is-
teminin ise kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Dosya kapsamından manevi tazminat isteminin ıslah dilekçesi ile dile 
getirildiği, ıslah harcının yatırıldığı, başvuru harcının ise yatırılmadığı an-
laşılmaktadır.

6100 sayılı HMK’nın 176 ve devam maddelerinde düzenlenmiş olan 
ıslah müessesesi, mahkemeye yöneltilmesi gereken tek taraflı ve açık bir 
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irade beyanı ile tarafların dilekçelerinde belirttikleri vakıaları, dava ko-
nusunu veya istem sonucunun değiştirebilmesi imkanını sağlamaktadır. 
Usule ilişkin işlemlerin tamamen ya da kısmen ıslahı mümkündür. An-
cak, 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, yargı-
laması 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 davalarda her dava açılırken davalıdan başvur-
ma harcı ile nispi harca tabi davalarda nispi rara 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. Ancak, davacı peşin harç (nispi harç) ya-
nında başvuru harcını da yatırarak yeni bir talepte bulunur ise bu durum 
yeni bir ek dava olarak nitelendirilmelidir.

Somut olayda manevi tazminata ilişkin ıslah dilekçesinin, nispi harç 
yatırılmak suretiyle mahkemeye verilmesi ve fakat başvuru harcının yatı-
rılmaması nedenleriyle bir ek dava dilekçesi olarak kabulü dahi mümkün 
değildir.

Bu açıklamalardan olarak, davacının ayrıca manevi tazminat davası 
açma hakkı saklı kalmak üzere manevi tazminata ilişkin ıslah isteminin 
reddine karar verilmesi gerekirken davacının söz konusu ıslahına değer 
verilerek manevi tazminat isteminin kısmen kabulüne dair yazılı şekilde 
hüküm kurulması doğru olmamıştır.

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın yazılı 
şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli 
ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ

Hükmü yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcı-
nın istek halinde temyiz edene iadesine 18/06/2015 gününde oybirliğiyle 
karar verildi.



531Yargıtay Kararları

HİZMET TESPİTİ DAVASI
•

ÇALIŞILAN DÖNEMLE İLGİLİ BORDRO TANIĞI  
DİNLENMESİ GEREKTİĞİ

ÖZET: Davacının hak düşürücü süreye uğrama-
yan 31.10.2001-01.06.2003 tarihler arası dönem 
yönünden kesintisiz bordro tanığı dinlenmesi 
belirtilmiş ise de mahkemece dinlenilen bordro 
tanıklarının çalışmasının kısmi olması yazılı şe-
kilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup 
bozma nedenidir.
Y 21. HD E:2015/18685 K:2016/523 T. 21/01/2016

Davacı, davalılardan işverenlere ait işyerinde geçen ve Kuruma bildiril-
meyen çalışmalarının tespitine kaar verilmesini istemiştir.

Mahkeme bozmaya uyarak ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabu-
lüne karar vermiştir.

Hükmün, davalılardan Kurum ile Şti. vekili tarafından temyiz edilmesi 
üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi 
tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin 
gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

KARAR

Dava, davacının Kuruma bildirilmeyen 08.03.1997-01.06.2003 tarih-
leri arasında davalı işyerinde geçen ve Kuruma kayıt ve tescil edilmeyen 
çalışmalarının tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, bozma ilamına uyulmasına rağmen bozma gereği yerine 
getirilmeden hizmet tespiti davasının kabulü ile alacak davasının tefrikine 
karar verilmiştir.

Davanın yasal dayanağını oluşturan 506 sayılı Yasa’nın 79/10. ve 5510 
sayılıYasa’nın 86/8. maddelerine göre Yönetmelikle tespit edilen belgeleri 
işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen 
sigortalılar, çalıştıkları hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 
5 yıl içerisinde mahkemeye başvurarak alacakları ilam ile ispatlayabilir-
lerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile 
prim ödeme gün sayıları nazara alınır.
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Dosyadaki kayıt ve belgelerden; davacının davalı iş verene ait iş ye-
rinden hiç bildiriminin bulunmadığı, hizmet cetvelinin incelenmesinden 
ihtilaflı dönem içinde 11024990 sigorta sicil sayılı dava dışı Şirketi yanın-
da 16.5.2001-31.10.2001 tarihleri arasında 166 günlük bildirimin bulun-
duğu 26.8.1999-25.2.2001 tarihleri arasında askerlik görevinin yaptığı 
askerlik dönüşü dava dışı firmada çalışması nedeniyle 31.10.2001 tarihi 
öncesinin 506 sayılı Yasa’nın 79/10. maddesi uyarınca hak düşürücü sü-
reye uğradığı açıktır. Nitekim mahkemece 31.10.2001 tarihi öncesi dö-
nem hak düşürücü süre nedeniyle reddedilmiştir. Kabul edilen dönem 
yönünden ise 506 sayılı Yasa’nın 79. maddesinde öngörülen şekli ile araş-
tırma yapılmıştır.

Dairemizin bozma ilamında davacının hak düşürücü süreye uğrama-
yan 31.10.2001-01.06.2003 tarihleri arası dönem yönünden kesintisiz 
bordro tanığı dinlenmesi belirtilmiş ise de mahkemece dinlenilen bordro 
tanıklarının çalışmasının kısmi olması nedeniyle yazılı şekilde karar ve-
rilmesi usul ve yakaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde davalıların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edil-
meli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ

Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz har-
cının istek halinde temyiz eden davalılardan G.İnşaat Taah. Tic. Ltd. 
Şti.’ye iadesine 21/01/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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MADDİ TAZMİNAT HESABINDA GERÇEK ÜCRETİN 
BELİRLENMESİ

ÖZET esaplamaya esas ücretin imzalı bordrolara 
göre belirlenmesi isabetli ise de, davacı sigorta-
lıya kaza tarihinden önce ve sonra her ay düzenli 
şekilde değişen miktarlarda ödendiği anlaşılan 
prim ödemesinin kazanç miktarının saptanma-
sında hesaba dahil edilmemesi doğru olmamıştır.
Y. 21 HD E: 20015/181 K: 2015/16043 T. 08.09.2015

Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi tazminat ile te-
davi giderinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar 
vermiştir.

Hükmün, davacı ve davalı vekillerince temyiz edilmesi üzerine temyiz 
isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından dü-
zenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşü-
nüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

KARAR

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillere ve kanuni gerektirici 
nedenlere göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışın-
da kalan sair temyiz itirazlarının reddine,

2- Dava, sigortalının iş kazası sonucu sürekli iş göremezliği nedeniyle 
maddi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece, 48.703,13 TL maddi tazminatın kaza tarihinden itibaren 
işleyecek yazal faizi ile davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar ve-
rilmiştir.

Dosyadaki kayıt ve belgelerin incelenmesinden; zararlandırıcı olayın 
SGK Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından iş kazası olduğunun tespit edil-
diği, davacı sigortalının sürekli iş göremezlik deerecesinin %32.2 olduğu, 
bilirkişi hesap raporunda imzalı bordrolara göre asgari ücrete yemek ve 
servis yardımı eklenerek asgari ücretin 1.35 katı üzerinden hesaplama 
yapıldığı anlaşılmaktadır.
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Kusurun aidiyet ve oranı uyuşmazlık konusu değildir.

Uyuşmazlık maddi zararın belirlenmesi noktasında toplanmaktadır. 
Zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan sigortalının veya hak sahiple-
rinin maddi zararının hesabında, gerçek ücretin esas alınması koşuldur. 
Gerçek ücretin ise sigortalının imzası bulunan iş yeri kayıtlarından sap-
tanacağı, iş yeri kayıtlarının bulunmaması veya gerçek durumu yansıt-
madığının anlaşılması halinde ise işçinin yaşı, kıdemi, mesleki durumu 
dikkate alınarak, emsal işi yapan işçilerin aldığı ücret gözönünde tutu-
larak belirlenmesi gerektiği, Dairemizin ve giderek Yargıtay’ın yerleşmiş 
görüşlerindendir.

Somut olayda, hesaplamaya esas ücretin imzalı bordrolara göre be-
lirlenmesi isabetli ise de, davacı sigortalıya kaza tarihinden önce ve son-
ra her ay düzenli şekilde değişen miktarlarda ödendiği anlaşılan prim 
ödemesinin kazanç miktarının saptanmasında hesaba dahil edilmemesi 
doğru olmamıştır.

Yapılacak iş; imzalı bordrolara göre davacıya her ay ödendiği anlaşı-
lan prim ödemelerinin ortalaması esas alınarak hesaplamaya esas ücret 
miktarına dahil edilmesi ile yaptırılacak tazminat hesabı sonucu çıkacak 
sonuca göre bir karar verilmesinden ibarettir. Mahkemece bu maddi ve 
hukuki olgular dikkate alınmaksızın hüküm kurulması usul ve yasaya 
aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edil-
meli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ

Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz har-
cının istek halinde temyiz edenlerden davacıya iadesine, aşağıdaki yazılı 
temyiz harcının temyiz edenlerden davalıya yükletilmesine,08.09.2015 
gününde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

EMEKLİLİK HAKKI • KIDEM TAZMİNATI

ÖZET: 15 yıl sigortalılık + 3600 gün primi ödeme 
koşulunu tamamlayan işçi hizmet akdini feshe-
der ve kıdem tazminatına hak kazanır.
İşçinin kısa bir süre sonra başka bir işyerinde ça-
lışmaya başlaması sonucu etkilemez.
Zira, işçinin hangi amaçla fesih hakkını kullandı-
ğı, kıdem tazminatına hak kazanılması bakımın-
dan önem arz etmez.*
Y.22 HDE, E.2015/6303, K.2015/34351, T.14.12.2015

Davacı vekili, müvekkilinin başvurusu üzerine düzenlenen Sosyal Gü-
venlik Kurumu'nun 27.12.2013 tarihli yazısı ile müvekkilinin 15 yıl sigor-
talılık ve 3600 prim ödeme gün sayısını doldurduğunu ve kıdem tazmina-
tını almaya hak kazandığının tespit edildiğini, bunun üzerine müvekkilin 
iş akdini feshettiğini acan kıdem tazminatının ödenmediğini ileri sürerek 
kıdem tazminatı alacağının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davacının işyerinden ayrılma sebebinin koşullarının daha 
iyi olduğunu düşündüğü başka bir işverenle anlaşmak olduğu, yaşlılık 
aylığının sadece görünen bir sebep olarak ileri sürüldüğü gerekçeleriyle 
davanın reddine karar verilmiştir.

Temyiz:

Kararı davacı temyiz etmiştir.

Gerekçe:

4857 sayılı İş Kanunu’nun 120. maddesi yollamasıyla, halen yürür-
lükte olan mülga 1475 sayılı Kanun’un 14. maddesinin birinci fıkrasının 

* Gönderen: Av. Nalan KAHRAMAN
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dördüncü bendinde, işçinin bağlı bulunduğu kurum veya kandıktan yaş-
lılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla 
ayrılması halinde, kıdem tazminatına hak kazanılabileceği hükme bağ-
lanmıştır. O halde anılan hüküm uyarınca, fesih bildiriinde bulunabilme-
si için işçinin bağlı bulunduğu kurum veya sandıktan yaşlılık, emeklilik, 
malüllük ya da toptan ödemeye hak kazanmış olması şarttır . 4447 sayılı 
Kanun’un 45. maddesi ile mülga 1475 sayılı Kanun’un 14. maddesinin bi-
rinci fıkrasına (5) numaralı bent eklenmiştir. Anılan hükme göre, işçinin 
emeklilik konusunda yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde 
kendi isteği ile işten ayrılması imkanı tanınmıştır. Başka bir anlatımla, si-
gortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan işçi, yaş koşu-
lu sebebiyle emeklilik hakkını kazanamamış olsa da, anılan bent gerekçe 
gösterilmek suretiyle işyerinden ayrılabilecek ve kıdem tazminatına hak 
kazanabilecektir. Ancak, işçinin işyerinden ayrılmasının yaş hariç emek-
liliğe dair diğer tamamlaması üzerine çalışmasını sonlandırması şeklinde 
gelişmesi ve bu durumu işverene bildirmesi gerekir.

Dosya içeriğinden, davacının, iş sözleşmesini yaş dışında yaşlılık aylığı 
bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayı-
sını tamamladığı gerekçesiyle feshettiği anlaşılmaktadır. Sosyal Güvenlik 
Kurumunun 27.12.2013 tarihli yazısı ile de davacının 15 yıl ve 3600 gün 
sigortalılık süresini doldurduğu sabittir.

İşçinin, iş sözleşmesini emeklilik nedenine dayalı olarak feshetmesine 
rağmen, başka bir işte çalışmaya başlamasının yasal hakkın kötüye kul-
lanımı olup olmadığı uyuşmazlığın çözümü açısından tartışılması gereken 
noktayı oluşturmaktadır.

İşçinin emeklilik nedeni ile iş sözleşmesini feshetmesinden kısa bir 
süre sonra, yeniden çalışmasını gerektirecek durumlar ortaya çıkabileceği 
gibi işçinin hu hakkını kendisi için daha olumlu sonuçlar doğurabileceğini 
düşündüğü bir başka işyerinde çalışmak amacı ile de kullanılması müm-
kündür. Sosyal Güvenlik Hukuku alanında, yaş koşulunu da gerçekleştir-
mek sureti ile emekli olan işçilere sigorta destek primi ödeyerek çalışma 
imkanı tanındığı da dikkate alındığında, 1475 sayılı İş Kanunun 14/1-5. 
maddesindeki düzenleme açısından, kanun koyucunun amacının işçinin 
çalışma yaşamını aktif olarak sonlandırması olduğundan bahsedilemez. 
Çalışmakta olduğu iş yerinde yıpranmış olan ve bu arada sigortalılık yılı 
ile prim ödeme süresine ilişkin yükümmülüklerin tamamlayan işçinin, 
kendisi için çalışma koşullarının daha olumlu olduğunu düşündüğü bir 
işyerinde çalışma amacı ile bu hakkını kullanması halinde Medeni Kanu-
nun 2. maddesinde öngörülen dürüstlük kuralına aykırı davrandığı kabul 
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edilemez. Yasa ile tanınmış emeklilik nedeni ile fesih hakkının kullanması 
ile birlikte kıdem tazminatına hak kazanılacağının kabulü gerekir.İşçinin 
hangi amaçla bu hakkı kullandığı, kıdem tazminatına hak kazanması açı-
sından önem arz etmemektedir.

Yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular karşısında, kıdem taz-
minatı isteminin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlen-
dirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, 
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 14.12.2015 ta-
rihinde oy birliğiyle karar verildi.

BAHŞİŞLE ÇALIŞMA • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

ÖZET: Giydirilmiş brüt ücret tespit edilirken, brüt 
asgari ücrete (sabit ücrete) net bahşiş miktarı ila-
ve edilmelidir.
Fazla mesai hesaplanırken asıl süreye ait ücre-
tin içinde bahşiş de bulunduğundan, zamlı kısım 
bahşiş eklenmemiş ücretten hesaplanmalıdır.
İzin ücreti alacağı da bahşiş ilavesi yapılmamış 
olan ücretten hesaplanmalıdır.*
Y. 22 HD. E. 2012/7608, K. 2012/26699, T. 29.11.2012

Davacı vekili, davacının davalıya ait işyerinde garson olarak çalıştığını, 
sözleşmesinin feshinde kıdem ve ihbar tazminatı için eksik ödeme yapıl-
dığını, ücretinin 3.500,00 TL olduğunu, ücretin bahşişler ve hizmet sun-
duğu masa hesabının %3,5’undan oluştuğunu, haftanın altı günü, genel 
tatil günleri de dahil olmak üzere çalıştığını, yıllık izinleri kullanmadığını 
belirterek müvekkilinin kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla mesai 
ücreti ile genel tatil ücreti alacaklarının tahsiline karar verilmesini iste-
miştir.

Davalı vekili, davacının bahşiş vermeyen müşteriye davacının tartış-
tığını, ardından savunma istenmesine rağmen vermeyerek iş yerini terk 

* Dergimizin bu sayısında yayımlanan 2.12.2014 tarihli Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kara-
rına bakınız.
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ettiğini, işyerinde asgari ücretle çalışıldığını, üçlü vardiye sistemi uygulan-
dığını, fazla mesai yapılmadığını, davacının yıllık izinlerini kullandığını 
savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, davacının asgari ücret+bahşisi sistemi ile çalıştığı, iş söz-
leşmesinin kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamayacak şekilde sona 
erdiğinin davalı tarafından ispat edilemediği, davalı işveren tarafından iş 
sözleşmesinin feshinden sonra davacıya bir miktar kıdem ve ihbar tazmi-
natı ödemesi yapıldığı, davacının haftalık yasal kırkbeş saat olan çalışma 
süresini onsekiz saat aşacak şekilde genel tatil günleri de dahil olmak 
üzere çalıştığı, yıllık ücretli izinlerinin kullandırıldığının davalı işveren ta-
rafından yazılı ve eşdeğer belge ile ispatlanamadığı gerekeçesiyle bilirkişi 
raporuna göre talepler hüküm altına alınmıştır.

Karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- Davalı vekilinin, tanıkları dinlenmeden dosyanın bilirkişiye tevdi 
edildiği yönünde itirazı bulunmakta ise de, gösterdiği tanıklara ait masraf 
miktarını kalem personeline veren vekilin bu masrafın yatırıldığına dair 
bir belge alması ya da masrafın alındığı hususunu dava dosyasına kay-
dettirmesi gereklidir. Davalı vekili, dosya içeriğine göre tanıklarına dair 
masrafı yatırdığını ispatlayamadığından, bu itiraz bozma sebebi yapılma-
mıştır.

2- Taraflar arasında ücret miktarı uyuşmazlık konusudur. Davacı, 
asgari ücret kısmı bankaya yatırılmak üzere, bahşiş ve masa hesabının 
%3,5’i toplamı aylık 3.500,00 TL aldığını iddia etmiş davalı işçinin asgari 
ücret, prim ve bahşiş aldığını, miktarlarının belli olmadığını savunmuş-
tur. Davacı tanıkları 2.00-3.000 Tl arası aldığını beyan etmiştir. Hüküm 
esas alınan bilirkişi raporunda, emsal ücret araştırması, tanık beyanları 
ve işin niteliğine göre, asgari ücret+bahşiş sistemi ile çalıştığının kabulü 
ile bahşiş miktarı 2.000 TL olarak eklenerek, yemek yardımının da giydi-
rilmesiyle brüt giydirilmiş son ücret 3.655,00 TL esas alınmıştır. Dosyada 
yer alan bilgi ve belgelere göre, asgari ücrete eklenen aylık 2.000,00 TL 
miktar olarak doğru tespit edilmiştir. Ancak giydirilmiş, brüt ücret tespit 
edilirken bu bahşiş miktarının da brüte çevrilmesi hatalı olmuştur. Yasal 
kesintilerin bahşiş miktarından yapılacağı unutulmamalıdır. Mahkemece 
yapılacak iş, asgari ücretin brüt miktarına 2.000,00 TL bahşiş ve yemek 
yardımının da eklenmesiyle tespit edilecek ücret seviyesinden hüküm altı-
na alınacak, alacakların yeniden hesaplatılmasıdır. Yazılı şekilde, işçinin 
almakta olduğu bahşiş miktarı brüte çevrilerek yapılan hesaplamaya iti-
bar edilerek hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
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3- Fazla mesai ücreti hesaplanırken, asıl süreye ait ücretin içinde bah-
şiş bir kez yer aldığından, zamlı kısmı bahşiş eklenmemiş brüt ücretten 
hesaplanmalıdır.

Ayrıca kullandırılmayan yıllık izin ücretlerinin hesaplanmasında da, 
bu dönemde işçinin fiilen çalışmamış olduğu değerlendirilerek bahşiş ila-
vesi yapılmamış son brüt ücretten alacak hesaplaması yapılmalıdır.

4- Davacı vekili, duruşmada yıllık izinlerinin iki haftasının davacı tara-
fından kullanıldığı, yönünde beyan bulunmuş, ücretlerinin ödenmediğini 
ifade etmiştir. Davacı vekilinin bu beyanına göre, davacının her yıl iki haf-
ta izin kullandığı sabittir. Davacı vekili, işçinin her yıl iki hafta izin kullan-
dığını kabul etmekle birlikte, ücretinin ödenmediğini ileri sürmektedir. 
Davada, ödenmeyen ücret bulunduğu iddia ve talep edilmediğine göre, iş-
yerinde kabul edilmiş olan ücret sistemi gereğince, davacının asgari ücret 
üzerinden ücretini alarak serbest zaman kullandığının kabulü gerekir. Bu 
takdirde davalının ilk rapordan sonra sunduğu on günlük izin kullanım 
belgesi de dikkate alındığında, yıllık izin ücreti talebinin reddi gerekir.

5- Davalı delilleri arasında sunulan ve yargılama sırasında değerlendi-
rilmeyen 30.12.2010 tarihli ve 5.620,00 TL tutarındaki ödemenin niteliği 
anlaşılmamaktadır. Davacının fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak tahsil 
ettiği bu miktarın hangi alacak kalemlerine ilişkin olduğu her iki tarafa da 
açıkça sorulup açıklatılmalı, diğer delillerle birlikte bir değerlendirmeye 
tabi tutulmalıdır.

SONUÇ

Açıklanan sebeplerhe hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın 
istek halinde ilgiliye iadesine, 29.11.2012 günü oybirliğiyle karar verildi.
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FAZLA ÇALIŞMA • TANIK ANLATIMLARI • ZAMAN SINIRI

ÖZET: Davalı işyerinde belirli bir tarih aralığında 
çalışmış olan davacı tanığının beyanına dayanı-
larak davacı işçinin tüm çalışma dönemini kapa-
yacak şekilde fazla çalışma ücreti hesaplanması 
hatalıdır.
Davacı tanığının işyerinde çalıştığı dönemle sı-
nırlı olarak fazla çalışmalar belirlenmelidir.
Y. 22 HD., E. 2013/7066, K. 2014/6390, T. 18.3.2014

Davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı hususu taraflar arasında 
uyuşmazlık konusudur.

Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlü-
dür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin 
delil niteliğindedir. Bir başka anlatımmla bordronun sahteliğini ileri sü-
rülüp ispatlanmadıkça, 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. An-
cak, fazla çalışmanın bu tür yazılı belgelerle ispatlanamaması durumun-
da tarafların dinletmiş oldukları şahit beyanları ile sonuca gidilmesi ge-
rekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel ması vakıalar da bu noktada 
gözönüne alınabilir. İşçinin fiilen yapytığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre 
de fazla çalışma olup olmadığı araştırılmalıdır.

İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyor-
sa, işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülme-
si mümkün değildir. Ancak, işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla 
olduğu yönündeki ihtirazi kaydının bulunması halinde, bordroda görü-
nenden daha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille sözkonusu olabilir. 
Buna karşın, bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda 
dahi, işçinin geçerli bir yazılı belge ile bordroda yazılı olandan daha fazla 
çalışmayı yazılı delille ispatlaması gerekir. İşçiye bordro imzalatılmadığı 
halde, fazla çalışma ücreti tahakkuklarını da içeren her ay değiniş mik-
tarlarda ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılması durumunda da 
ihtirazi kayıt ileri sürülmemiş olması, ödenenin üzerinde fazla çalışma 
yapıldığının yazılı delille ispatlanması gerektiği sonucunu doğurmaktadır.
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Somut olayda, hükme esas alınan bilirkişi raporunda fazla mesai ko-
nusunda hesap yapılırken sadece davacı şahit anlatımları dikkate alın-
mıştır. Ancak davalı işyerinde belirli tarih aralılığında çalıştığı anlaşılan 
davacı şahidinin anlatımı davacının tüm dönemleri için varsayıma dayalı 
değer verilerek fazla çalışma yapıldığının kabul edilmesi hatalıdır. Bu yön 
gözetilerek davacı şahidinin işyerinde çalıştığı dönemle sınırlı olarak fazla 
çalışma alacağı belirlenmelidir. Mahkemece yazılı şekilde eksik inceleme 
ile karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, pe-
şin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18.03.2013 gü-
nünde oybirliğiyle karar verildi.

BEBEK BAKICISI İLE BEBEĞİN AİLESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
 •

HİZMET AKDİ İLİŞKİSİ

ÖZET: Bebek bakıcısı ile bebeğin ailesi arasın-
daki ilişki 4857 sayılı İş Yasası kapsamındadır.  
Yargılaması 5521 sayılı yasaya göre yapılmalı ve 
dava İş Mahkemesinde görülmelidir. 
Y. 22. HD E 2013/35095, K:2015/9308 T:09.03.2015 

Davacı, davalı tarafından torunlarına bakmak üzere bebek bakıcısı 
olarak işe alındığını, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız olarak 
feshedildiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret ala-
cağı, fazla çalışma ücreti, genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti ve izin ücreti 
alacaklarını istemiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davacının davalıların hissedarı oldukları şirketin çalışanı oldu-
ğunu, burayı da ibra ederek ayrıldığını savunarak, davanın reddini iste-
miştir.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davacının dava dışı H..Ç..T..l E.. Tur. Tek. İnş. Org. San. 
Tic. Ltd. Şti.’inde 17.06.2009-08.10.2010 tarihleri arasında çalıştığı, ta-
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lep edilen çalışma sürenin de aynı tarihler olduğu, bilindiği üzere çocuk 
bakıcılığının sigortalı işler kapsamında olmadığı, davacının sigortalı ola-
rak bahsi geçen işyerinde çalışırken aynı zamanda buranın ortaklarından 
olan davalı T.. A..’ın çocuğuna baktığını ileriye sürdüğü, davalı T.. A.. tara-
fından çocuk bakıcısının şirket elemanı gibi gösterilmiş olabileceği, ancak 
Sosyal Güvenlik Kurumu primlerini yatıran ve iş sözleşmesi düzenleyen 
şirket aleyhine davanın açılması gerektiği, davalılar T.. ve N.. A..’ın bu 
davada hasım sıfatlarının bulunmadığı anlaşıldığından davanın husumet 
nedeni ile reddine karar verilmiştir.

Temyiz: Kararı davacı temyiz etmiştir. 

Gerekçe:

Uyuşmazlık, taraflar arasındaki ilişkinin 4857 sayılı İş Kanunu kapsa-
mında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve bu bağlamda işin esası-
nın incelenip incelenmeyeceği noktasında toplanmaktadır.

4857 sayılı Kanun’un 1. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, 4. mad-
dedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, işverenler ile işveren 
vekillerine ve işçilerine, çalışma konularına bakılmaksızın bu Kanunun 
uygulanacağı belirtilmiştir. 

Davanın, 4857 sayılı Kanun kapsamı dışında kalması halinde, mah-
kemenin görevsizliğine ve dosyanın görevli hukuk mahkemesine gönde-
rilmesine karar verilmesi gerekir. Davanın esastan reddi usule aykırıdır.

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca, 4857 
sayılı Kanun’a göre işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri 
arasında, iş sözleşmesinden veya 4857 sayılı Kanun’a dayanan her türlü 
hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözüm yeri iş mahke-
meleridir. 

4857 sayılı Kanun’un 4 . maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uya-
rınca, “ev hizmetlerinde çalışanlar” hakkında bu kanun hükümleri uygu-
lanmaz. Ev hizmetlerinde aşçı, uşak, temizlikçi gibi işlerde çalışan işçi 
ile ev sahibi işveren ararındaki uyuşmazlığın iş mahkemesi yerine genel 
mahkemelerde çözümlenmesi gerekir. İş Kanunu kapsamı dışında bı-
rakılan bu hizmetleri gören kimselerle bunları çalıştıranlar arasındaki 
hukukî ilişkilerde Borçlar Kanununun hizmet sözleşmesine ilişkin hü-
kümleri uygulanır. Aile bireylerini evden alarak alışverişe, şehir içinde 
gezmeye götüren, boş zamanında ev ve eklentilerinde zamanını geçiren 
şoföründe ev hizmeti yaptığı ve iş kanunu kapsamında olmadığı kabul 
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edilmelidir. Buna karşın evde hastaya bakan hemşire ve çocuk eğiticisi 
4857 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmelidir.

Somut olayda, tanık beyanlarından ve tüm dosya kapsamından dava-
lının davacıyı devamlı olarak çocuklarına bakması için işe aldığı, davacı-
nın bu çocukların bakımı ile uğraştığı, bunun yanında ise arızi olarak ev 
işlerinde ev sahibine yardım ettiği bu nedenle davacı ile davalı arasındaki  
ilişkinin İş Kanunu’nun düzenlediği anlamda hizmet ilişkisi olarak de-
ğerlendirilmesi gerektiği, bu anlamda her ne kadar iş ilişkisinin resmi 
belgeler üzerinde dava dışı şirket ile kurulduğu görülmekteyse de dava-
cının fiilen davalıların ev hizmeti ve çocuk bakımında görevli olması iş 
ilişkisinden doğan sorumluluğun davalılara ait oluşunu etkilemeyecektir. 
Mahkemece işin esasına girilerek dava hakkında bir karar verilmesi ge-
rekirken yazılı şekilde husumetten red kararı verilmiş olması hatalı olup 
bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASI-
NA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 09.03.2015 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANMASI 
•

İŞYERİ BORDROLARININ DELİL GÜCÜ

ÖZET: Davacının çalıştığı döneme ilişkin olarak 
çalışma gün ve saatlerini gösterir puantaj kayıt 
davalı işverence sunulmamıştır. Bu durumda faz-
la mesai ücreti talebinin tanık anlatımlarına göre 
belirlenmesi gerekir.
Y 22 HD E.2013/32473 K 2015/8259 T26.02.2015

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının, davalıya ait işyerinde aşçı olarak çalıştığını, 
iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı neden olmaksızın feshedildiğini 
belirterek, müvekkilinin ihbar ve kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, asgari 
geçim indirimi, fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil ücreti alacaklarının 
tahsiline karar verilmesini istemiştir. 
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Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, istekler kısmen hüküm altına alınmıştır.

Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir. 

Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni ge-
rektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında ka-
lan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-İhbar ve kıdem tazminatına esas ücretin tespiti hususunda hükme 
esas bilirkişi raporunda açıklık bulunmadığından, ücrete ilave edilen ye-
mek yardımı miktarı, piyasa rayici araştırılarak tespit edilmek üzere hük-
mün bozulması gerekmiştir. 

3-Davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı hususu taraflar arasın-
da uyuşmazlık konusudur.

Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlü-
dür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin 
delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp 
ispatlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının öden-
diği varsayılır.

Fazla çalışmanın ispatı konusunda iş yeri kayıtları, özellikle işyerine 
giriş çıkışı gösteren belgeler, iş yeri iç yazışmaları, delil niteliğindedir. 
Ancak, fazla çalışmanın bu tür yazılı belgelerle ispatlanamaması duru-
munda tarafların dinletmiş oldukları şahit beyanları ile sonuca gidilmesi 
gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu nokta-
da gözönüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna 
göre de fazla çalışma olup olmadığı araştırılmalıdır.

İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyor-
sa, işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesi 
mümkün değildir. Ancak, işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla oldu-
ğu yönündeki ihtirazi kaydının bulunması halinde, bordroda görünenden 
daha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille söz konusu olabilir. Buna 
karşın, bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda dahi, 
işçinin geçerli bir yazılı belge ile bordroda yazılı olandan daha fazla çalış-
mayı yazılı delille ispatlaması gerekir.
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Somut olayda, davacının çalıştığı döneme ilişkin olarak çalışma gün ve 
saatlerini gösterir puantaj kayıt davalı işverence sunulmamıştır. Bu du-
rumda fazla mesai ücreti talebinin tanık anlatımlarına göre belirlenmesi 
gerekir. Yargılama sırasında dinlenen davacı tanıklarının bir tanesi dava-
cının komşusu olup işyerinde çalışmadığından, davacının çalışma saatle-
rini bilebilecek durumda değildir. Diğer tanık ise işyerinde bekçi olarak 
2007-2009 yılları arasında çalıştığını beyan etmiştir. Davacının bu tarih-
ler dışındaki çalışma saatlerine ilişkin delili bulunmamaktadır. Diğer bir 
deyişle sadece bu dönem için çalışma düzenini kanıtlayabilmiştir. Bu ne-
denle dava konusu fazla çalışma ücreti, sadece ispatlanabilen dönem için 
yapılan hesaplamaya göre hüküm altına alınmalıdır. Yazılı şekilde hatalı 
bilirkişi raporuna göre hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir. 

Sonuç

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASI-
NA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 26.02.2015 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

AZAMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİ,  BELİRLİ SÜRELİ 
SAYILMAYI, BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ 

HÜKÜMLERİNE TABİDİR
•

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN İŞ AKDİ AZAMİ SÜRELİ 
SÖZLEŞMEDİR

ÖZET: Eldeki iş sözleşmesi, belirli süreli olmayıp 
“azami süreli” iş sözleşmesi niteliğindedir. Bu 
türden sözleşmelerin belirsiz süreli iş sözleşmesi 
hükümlerine tabi olması sebebiyle diğer şartların 
da varlığı halinde, işe iade davası açılabileceğin-
den, mahkemenin ret gerekçesi yerinde değildir.
Y 22 HD E2015/1536,  K2015/1572, T. 29.01.2015

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini 
istemiştir.

Mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.

Hüküm duruşmalı olarak süresi içinde davacı avukatı tarafından tem-
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yiz edilmiş ise de; işin mahiyeti itibarıyla duruşma isteminin reddine, in-
celemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verilmiş olmakla dava dos-
yası için Tetkik Hakimi D. P.. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten 
sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan işverence feshedil-
diğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, 
işe başlatılmama halinde, ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre 
ücretinin belirlenmesini istemiştir.

Davalı vekili, sözleşmenin belirli süreli olması sebebiyle davacının işe 
iade hükümlerinden yararlanamayacağım, işin esasına girilmesi halinde 
ise, sözleşme hükümleri uyarınca davacının süresinde doktora eğitimini 
tamamlayamaması sebebiyle iş sözleşmesinin sona erdiğini belirterek da-
vanın reddinin gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, iş sözleşmesinin belirli süreli olması sebebiyle davacının 
iş güvencesi hükümlerinden faydalanmasının mümkün olmadığı gerek-
çesi ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından 
temyiz edilmiştir.

Uyuşmazlık, taraflar arasında yapılan iş sözleşmesinin belirli süreli 
olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Belirli süreli iş sözleşmesinden söz edilebilmesi için sözleşmenin açık 
veya örtülü olarak süreye bağlanması ve yapılması için objektif nedenlerin 
varlığı gerekir.

Borçlar Kanunu’nun 338. maddesinde, “Hizmet akdi, muayyen bir 
müddet için yapılmış yahut böyle bir müddet işin maksut olan gayesin-
den anlaşılmakta bulunmuş ise, hilafı mukavele edilmiş olmadıkça feshi 
ihbara hacet olmaksızın bu müddetin müruriyle, akit nihayet bulur” ku-
ralı mevcuttur. Anılan hükme göre tarafların belirli süreli iş sözleşmesi 
yapma konusunda iradelerinin birleşmesi yeterli görüldüğü halde, mülga 
1475 sayılı İş Kanunu uygulamasında da Yargıtay kararları ile belirli süre-
li iş sözleşmelerine sınırlama getirilmiş ve sürekli yenilenen sözleşmeler 
bakımından ikiden fazla yenilenme halinde sözleşmenin belirsiz süreli 
hale dönüşeceği kabul edilmiştir

İş güvencesi hükümlerinin yürürlüğe girmesiyle belirli - belirsiz süreli 
iş sözleşmesi ayrımının önemi artmış durumdadır. 4857 sayılı İş Kanu-
nu’nun 11. maddesinde, “İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı 
halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir 
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işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif 
şartlara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş söz-
leşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı 
bir sebep olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi 
halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Esas-
lı sebebe dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini ko-
rurlar” şeklinde düzenleme ile bu konudaki esaslar belirlenmiştir. Borç-
lar Kanunundaki düzenlemenin aksine iş ilişkisinin süreye bağlı olarak 
yapılmadığı hallerde sözleşmenin belirsiz süreli sayılacağı vurgulanarak 
ana kural ortaya konulmuştur.

Somut olayda, taraflar arasında yapılan hizmet sözleşmesinin 5. mad-
desinde araştırma görevlisinin en çok üç yıl süre ile atanacağı belirtilmiş 
olup, bu hüküm taraflar arasındaki iş sözleşmesinin üç yılı aşmayaca-
ğı, ancak daha az süre de devam edebileceği anlamına gelmektedir. Aynı 
maddenin 2 ve 3. fıkralarında ise sözleşmenin sona erme halleri belirtil-
miş olup, azami süre içersinde hangi şartlarda sözleşmenin sonlanacağı 
tespit edilmiştir.

Bu bilgi ışığında yapılan değerlendirmeye göre eldeki iş sözleşmesi, be-
lirli süreli olmayıp “azami süreli” iş sözleşmesi niteliğindedir. Bu türden 
sözleşmelerin belirsiz süreli iş sözleşmesi hükümlerine tabi olması sebe-
biyle diğer şartların da varlığı halinde, işe iade davası açılabileceğinden, 
mahkemenin ret gerekçesi yerinde değildir.

Bu durumda işin esasına girilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar 
verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi 
hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, 
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 29.01.2015 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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YARGITAY BOZMASI SONRASI KARAR
 

ÖZET: Yargıtay bozmasından sonra yerel mahke-
mece bozmaya uyulması kararı verilirken, Yargı-
tay’ın bozmaya konu ettiği hususlar konusunda-
ki hüküm ortadan kalkar, ancak bozmaya konu 
edilmeyen durumlara dair yerel mahkeme kararı 
korunur.
Y. 22. HD. E. 2014/34282, K: 2016/5615 T: 22.02.2016

 

Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin haklı bir sebep olmaksızın 
davalı işveren tarafından feshedildiğini belirterek davalıdan kıdem-ihbar 
tazminatı ile birkısım işçilik alacaklarının tahsilini istemiştir.

Davalı vekili, iş sözleşmesinin bir başka işçiyle kavga ettiği ve olayda 
daha ağır kusurlu olduğu gerekçesiyle haklı sebeple feshedildiğini belir-
terek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davacının diğer çalışana sataşmasının söz konusu ol-
madığı, kendini savunma amaçlı hareket ettiği, feshin haksız olduğu ge-
rekçesiyle ve bilirkişi raporundaki hesaplamalar doğrultusunda davanın 
kısmen kabulüne karar verilmiştir. Karar dairemizin 20.01.2015 tarih-
li, 2014/esas ve 2015/ karar sayılı kararı ile kıdem ve ihbar tazminatı 
taleplerinin reddine karar verilmesi gerektiği belirtilerek bozulmuştur. 
Hükmüne uyulan bozma ilamı doğrultusunda kıdem ve ihbar tazminatı 
talepleri reddedilmiş bozma kapsamı dışında kalan alacak kalemleri 
yönünden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içeriğine göre sorun, bozma üzerine verilen kararda, bozma 
kapsamı dışında kalan hususlar hakkında yeni bir hüküm kurulup ku-
rulmayacağıdır.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 297. maddesi uyarınca, 
mahkeme kararlarının; hükmü veren mahkeme ile hâkim veya hâkimler-
in ve zabıt kâtibinin ad ve soyadları ile sicil numaraları, mahkeme çeşitli 
sıfatlarla görev yapıyorsa hükmün hangi sıfatla verildiğini, tarafların ve 
davaya katılanların kimlikleri ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, 
varsa kanuni temsilci ve vekillerinin ad ve soyadları ile adreslerini, tara-
fların iddia ve savunmalarının özetini, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hu-
susları, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delilleri, delillerin tartışıl-
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ması ve değerlendirilmesini, sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan 
sonuç ve hukuki sebepleri, hüküm sonucu, yargılama giderleri ile tara-
flardan alınan avansın harcanmayan kısmının iadesi, varsa kanun yolları 
ve süresini, hükmün verildiği tarih ve hâkim veya hâkimlerin ve zabıt 
kâtibinin imzalarını, gerekçeli kararın yazıldığı tarihi, içermesi, hükmün 
sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, tale-
plerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve 
tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandır-
mayacak şekilde gösterilmesi zorunludur. Bu biçim yargıda açıklık ve 
netlik prensibinin gereğidir. Aksi hal, hükmün infazında zorluklara ve 
tereddütlere, yargılamanın ve davaların gereksiz yere uzamasına, davanın 
tarafı bulunan kişi ve kurumların mağduriyetlerine sebebiyet verecek ve 
Kamu düzeni ve barışını olumsuz yönde etkileyecektir.

Hükmün bir kısmının bozma kapsamı dışında bırakılması bu kısım-
ların bağımsız bir şekilde onandığını göstermez, hükmün bir kısmının 
bozma kapsamı dışında bırakılmasının amacı bu kısımların doğru old-
uğunu belirlemek, bozmanın sınırlarını çizmek ve bu şekilde usulü ka-
zanılmış hakları oluşturup, korumaktır.

Bozma kararı üzerine önceki hüküm tamamen ortadan kalkar. Bu se-
beple bozma kararından sonra mahkemece 6100 sayılı Kanun'un 297. 
maddesinde belirtilen unsurları içeren yeni bir karar verilmek zorun-
dadır.

Somut olayda, mahkeme tarafından, hükmüne uyulan bozma kararı 
doğrultusunda, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar ver-
ilmesi doğru olmakla birlikte, bozma kapsamı dışında bırakılan alacak 
kalemleri hakkında, bozma öncesi olduğu gibi ve açıkça hüküm kurul-
ması gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerek-
tirmiştir.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZU-
LMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 
22.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.



 YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT • GEÇERSİZ SÖZLEŞME
 • 

GEÇİKME TAZMİNATI

ÖZET: Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin 
geçersiz olması halinde böyle bir sözleşmeye 
dayalı geçikme tazminatı istenemeyeceği gibi, 
imar durumu olmayan ve konusu imkansız olan 
bir sözleşme bakımından da gecikme tazminatı 
istenemez.
Yapım ruhatı alınmadan başlanılan ve yıkım ka-
rarı verilen inşaatı iyi niyetli arsa sahibi kabule 
zorlanamaz.
İnşaatın yasal hale getirilmesi mümkün değilse 
arsa sahibi gecikme tazminatı isteyebilir.*
Y. 23 HD, E. 2015/4087, K. 2015/5375, T. 9.7.2015

Davacı vekili, müvekkilinin de müşterek paydaşı bulunduğu, Geb-
ze-Osman Yılmaz Mahallesi , ......... parselde kayıtlı arsanın 6/32 hisse-
ni /Diğer hissarlarla beraber 32/32 hisseli arsayı) Kartal 5. Noterliğinin 
24.01.1997 tarih ve 02535 sayılı arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesiyle 
davalılardan S.S. D.Kent Konut Yapı Kooperatifi’ne devrettiğini, dava ko-
nusu sözleşmeye göre inşaatın, bınanin temel ruhsatı alındıktan sonraki 
36 ayın sonunda sözleşmeye ve teknik şartlarına tamamen uygun anahtar 
teslimi olarak, 18.07.2000 tarihinde teslim edilmesi gerektiği, gecikme 
halinde her bir daire için her ay çevreeki rayiç kira bedeli tutarında ce-
zai şart ödenmesinin kararlaştırıldığını, sözleşme gereği arsa hissedarları 
arasında  kur’a çekiltiğini ve buna göre A Blokta ... numaralı daire ve B 
Blokta  ..... daireler olmak üzere 3 dairenin noterlikte çekilen kur’a so-
nucu müvekkilinin olduğunu, sözleşmeye ve belirtilen şartlara rağmen 
davalı kooperatif yöneticilerinin daha bina yapılmaktayken ruhsata ve 
eklerine aykırı yapılmalarına sebebiyet verdiklerini ve bundan şahsen 
sorumlu oldukları için her iki blokun (A ve B) inşaatının Gebze Bele-
diyesi’nce 05.07.1998 tarihinde durdurulduğundan tazminatla sorumlu 
olduklarını, o tarihten bu yana aykırılıkların düzetlilmediğini, binanın is-

* Gönderen: Av. Faruk CANKAT
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kan alamaz durumda olduğunu ve kat irtifakı kurulamadığını, Gebze 2. 
Asliye Hukuk Mahkemesi4nin 2008/94 D.İş. sayılı dosyasıyla delil tespiti 
yapıldığını, bu raporda bilirkişilerin olayları, yüklenici kooperatifin so-
rumluluklarını, imar dosyası ve eklerini, ilgili genelgeleri de zikrederek 
emsal rayiç kira tazminatının esaslarının belirlendiğini, ayrıca nefaset 
farkının (işçilik ve malzeme v.s. açısından) da belirtildiğini ileri sürerek, 
fazlaya ilişkin hakları saklı olmak üzere davalı S.S. D.Kent Konut Yapı 
Kooperatifi’nden 60.000,00 TL kira tazminatı ve 30.000,00 TL bina ve 
dairelerin emek ve malzeme, nefaset farkı ve eksiklikler bedelinin, diğer 
davalılardan ağır kusurları nedeniyle bu tazminat miktarının %50’sinin 
müştereken ve tüteselsilen faizi ile birlikte tahsilini talep ve dava etmiş, 
ıslah dilekçesiyle kira tazminatını 34.268,00 TL, ayıplı yapı ve imalatın 
nefaset farkını 63,750,00 TL ve eksik iş bedelini 600,00 TL olmak üzere 
talebini toplamda 98.5818,00 TL’ye artırmış ve bu meblağın müştereken 
ve müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalılardan A.E.C. vekili, görevli mahkemenin Tüketici Mahkemesi 
olduğunu, davanın müvekkili açısından zamanaşımına uğradığını, 2005 
yılında genel kurulda ibra edilerek görevlerini yeni üyelere bıraktığını, bu 
sebeple davanın müvekkiline yöneltilmesinin yanlı olduğunu savunarak, 
davanın reddini istemiştir.

Davalı B.C. vekili, müvekkiline usulsüz tebligat yapıldığını, müvekkili 
aleyhine yürüyen davadan 07.06.2013 tarihinde haberdar olduğunu, ala-
cağın zamanaşımına uğradıığını, müvekkilinin 25.06.2005 tarihli genel 
kurulda ibra edilidğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Davalı D.T.G. vekili, davanın haksız oludunu savunarak, davanın red-
dini istemiştir.

Davalı kooperatif vekili, davacının dairesini teslim aldığını, kira kaybı-
nın olmadığını, çünkü dairenin kiraya verilebilecek durumda olduğunu, 
ruhsat işlemlerinin tamamlanabilmesi için kendilerine süre verilmesini 
gerektiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dos-
ya kapsamına göre; gerçek kişi olan davalıların yapının belediye tarafın-
dan yapı durdurma zaptı düzenlendiği tarihte ve sonrasında davalı S.S. 
D. Konut Yapı Kooperatifi’nin yönetimde olduğu, davanın davalı koopera-
tif yönünden arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayandığı, diğer dava-
lılar yönünden ise davacının kooperatif üyesi sıfatıyla dava açtığı ve 1163 
sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 62. maddesine ve 98. madde yollanma-
sıyla TTK’nın 336/5. maddesine dayandığı ve önce kooperatife başvur-
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madan doğrudan yöneticilere husumet yöneltilebileceği, inşaatın teknik 
uygulama sorumlusu ve yüklenicisi S.K.’nın projeye aykırı yapı yaptığı, 
davalıların bu kişiye karşı herhangi bir hukuki girişimde bulunmadığı, 
inşaat hakkında yıkım kararının mevcut olduğu ve ilgili belediye tarafın-
dan her an yıkılma tehdidi altında bulunduğu, davalıların inşaatın imara 
ve projeye aykırı yapılmasına göz yummaları sebebiyle oluşan zarardan 
sorumlu olduklarının bilirkişi heyet raporu ile anlaşıldığı, davalılar hak-
kındaki istem on yıllık zamanaşımı süresince tabi olduğundan zamanaşı-
mı savunmalarının yerinde görülmediği, kira tazminatından kaynaklanan 
bedelin ek bilirkişi raporuda 34.268,70 TL olarak tespit edildiği, davaya 
konu taşınmazın onaylı projesine aykırı olarak yapıldığı ve bu hali ile ruh-
sata bağlanamayacağı inşaatın hukuki ayıplı olduğu, bir dairenin ayıplı 
bir işin bedelle yansıması sonucu 21.250,00 TL nefaset farkı tespit edil-
diği, 3 daire bedelinin ise 63,750,00 TL olduğu, davacı tarafın davalılar 
hakkında farklı sorumluluk oranında dava ve talepte bulunsa da ıslah 
dilekçesiyle hüküm altına alınan miktarın tüm davalılardan müştereken 
ve müteselsilen tahsilini talep ettiği, davada iki ıslah yapıldığı itirazlarının 
yerinde görülmediği gereçesiyle, ıslah edilen davanın kabulü ile 98.518,70 
TL alacağın dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalılardan 
müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davalılar B.C., A.E.C. ve D.T.G. vekilleri ile davalı kooperatif 
vekili temyiz etmiştir.

Dairemizin 15.12.2014 tarihli geri çevirme kararı ile davalı koopera-
tif vekili tarafından temyiz başvurusu ve temyiz karar harcı yatırılmışsa 
buna ilişkin belgenin eklenmesi, yatırılmamış ise yatırılması için muhtıra 
çıkarılması ve sonucuna göre karar verilmesi için dosya geri çevrilmiş, 
usulüne uygun muhtıra tebliğine rağmen anılan harçların davalı koopera-
tif vekili tarafından yatırılmaması üzerine mahkemece 30.03.2015 tarihli 
ek kararı ile kararın temyiz edilmemiş sayılmasına karar verilmiş, anılan 
ek kararın davalı kooperatif vekiline usulüne uygun olarak tebliğine rağ-
men kararın temyiz edilmediği anlaşılmıştır.

1-a) Davalılar B.C. ve A.E.C. vekillerinin temyiz itirazları yönünden; 

Dava, kooperatifin önceki yöneticilerinin sorumluluğuna dayalı ola-
rak tazminatın tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, davalı yönetici-
ler yönünden davanın davacının kooperatif üyesi sıfatıyla açılmış olduğu 
hükmün gerekçe bölümünde açıklanmış olup üyeler dolaylı zararlarının 
tazminini isterken tazminatın TTK’nın 340. madde yollamasıyla 309/1. 
maddesi uyarınca kooperatife verilmesini talep etmeleri gerekmektedir. 
Tazminatın kendisine ödenmesini isteyen davacı, doğrudan zararını ala-
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caklı 3. kişi sıfatıyla talep etmiş olup, 1163 sayılı Kooperatifler Kanu-
nu’nun 98. maddesi yollamasıyla dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 
6762 sayılı TTK’nın 336. maddesinde, yöneticilerin kooperatif alacakları-
na karşı da sorumluluğunun düzenlemiş olması ve mahkemece de yöne-
ticilerin sorumluluğunun 336. madde kapsamında tartışılmış olduğunun 
anlaşılmış olması karşısında bu yanlışlığın sonuca etkisi olmamıştır.

Bu davalılarca, dava sırasında dava konusu alacağın zamanaşımına 
uğradığı yönünde zamanaşımı def’inde ulunulmuş olup, mahkemece, bi-
lirkişi kurulunun 06.05.2011 havale tarihli bilirkişi raporunda, yükleni-
cinin tasten ve ağır kusuru ile gizli ayıplı malzeme kullanarak, ayıplı bir 
iş meydana getirilmesi halinde zamanaşımının BK’nın 126/4. maddesi-
ne göre teslim tarihinden itibaren 10 yıl olduğu yönünde bildirdiği görüş 
benimsenerek, zamaaşımı def’i reddedilmiştir. Oysaki, davalı yöneticiler 
yönünden dava, mahkemenin kabulünde oduğu üzere 1163 sayılı Koo-
peratifler Kanunu’nun 98. maddesi yollaması ile TTK’nın 336. maddesi 
hükmüne dayalı olduğundan, diğer anlatımla davalı yöneticiler ile davacı 
arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi bulunmadağından, TTK’nın 
340. maddesi yollamasıyla aynı Kanun’un 309/son maddesindeki 2 ve 5 
yıllık zamanaşımı sürelerinin uygulanması gerekmektedir.

Bu durumda mahkemece, dava konusu edilen gecikme tazminatı, 
eksik ve ayıplı imalat bedeli yönünden uğranıldığı iddia edilen tazminat 
istemi bakımından TTK’nın 309/son maddelerindeki süreler gözetilerek 
zamanaşımı def’i hakkında bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde 
yanılgılı gerekçeye dayalı olarak zamanaşımı defe’inin reddi doğru olma-
mıştır.

b) Bozma nedenine göre, davalılar B.C. ve A.E.C. vekillerinin diğer 
temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

2- Davalı D.T.G. vekilinin temyiz itirazlarına gelince; 

a) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeple-
re, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle zama-
naşımı savunmasının temyize getirilmemiş olmasına göre, davalı D.T.g. 
vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları 
yerinde görülmemiştir.

b) Davacı ile davalı yüklenici kooperatif arasındaki arsa payı karşılı-
ğı inşaat sözleşmesinde anahtar teslimi şartı öngörülmüş olup, sözleşme 
kapsamından; davalı yüklenicinin dava tarihi itibariyle yürürlükte bulu-
nan projeye, imara ve sözleşmeye, fen ve sanat kurallarına uygun yaparak, 
kullanım izin belgesi alınmış olarak binayı teslimi ütlendiğinin kabulü 



554 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 90 • Sayı: 2 • Yıl: 2016

gerekir. Arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesi gereğince yüklenici-
nin bedele, başka bir anlatımla sözleşmede kararlaştırılan arsa payı veya 
bağımsız bölümlere hak kazanabilmesi için inşaatı özleşme ve ekleri ile 
tasdikli proje ve inşaat ruhsatı ile kamu düzeninden olan imar mevzuatı e 
bu doğrultuda çıkartılan Deprem yönetmeliği hükümlerine uygun olarak 
tamamlayıp, arsa sahiplerine teslim etmesi gerekir

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 26. maddesi hükmünde öngörülen istis-
nalar dışında kalan ve bu Kanunun kapsamına giren bütün yapılar için, 
ilgilisine göre elediye ve valiliklerden yapı ruhsatı alınması zorunludur. 
Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da kural ola-
rak, yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır. İmar Kanunu’nun 32. maddesi 
gereğince, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan ina hakkında ilgili idarece 
“yapı tatil tutanağı” düzenlenir; ruhsata aykırılık olan yapıda aykırılığın 
giderilmemiş olması durumunda ise, belediye encümeni veya ilgili idare 
kurulunca yıkım kararı verilir ve masrafı yapı sahibinden tahsil olunarak 
belediye ya da ilgili idarece ruhsata aykırı olan kısımlar ya da ruhsatsız 
yapılan bina yıktırılır. Ayrıca, İmar Kanunu’nun 42. maddesi uygulanarak 
ilgili idarece ceza yaptırımı uygulanır. İmar Yasası kamu düzenine ilişkin 
olup, mahkemenin re’sen gözönünde bulundurması gerekir.

Mahkemece dava konusu inşaata ilişkin ne gibi işlemler yapıldığı ko-
nusunda Gebze Belediye Başkanlığı ile yaztışmalar yapılmış olup, ilgili 
Belediye’nin 04.11.2009 tarihli yazısında, inşaatın proje ve eklerine aykırı 
kısımları için 05.07.1999 tarihinde yapı durdurma zaptı düzenlendiği, 
düzenlenen zapta istinaden Belediye Encümeni’nce yıkım kararı ve para 
cezası verildiği, ekipmanın yetersizliği nedeniyle yıkım kararının henüz 
uygulamadığının bildirildiği, aynı Belediye’nin 15.01.2010 tarihli yazısın-
da, inşaatın 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planında konut alanında kal-
dığı, ayrık nizam 5 kat olan parselde imar durumu ve 181/997 dosya no 
ile ruhsatlı onay projesine aykırı olarak yapılan, tadiat projesi yapılmak 
süretiyle düzeltilmesi mümkün olmayan 5. normal katın mevcut haliy-
le ruhsata bağlanamayacağının bildirildiği, 13.09.2012 tarihli yazıda ise, 
taşınmaza ilişkin 16.11.2011 tarih ve 9737 kayıt nolu talep ile tadilat 
ruhsat başvurusu yapıldığı ancak, yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği 
eksikliklerin ilgililerce tamamlanmaması nedeniyle başvurunun olumlu 
değerlendirilmediği bildirilmiştir.

Belediye Başkanlığı’nın cevabi yazılarından, inşaata iskan verilmeme-
sinin sebebi, kaçak katların yıkıı ve tadilat projesi yapılması halinde is-
kan verilip verilemeyeceği ya da binanın mevcut haliyle bir kısmının mı, 
yoksa tamamının mı yıkılmasının gerektiği hususları anlaşılamamakta-
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dır. Bu durumda mahkemece ilgili Belediye Başkanlığına yazı yazılarak 
binanın iskan almaya hazır hale getirilebilmesi için inşai ve mimari yön-
den yapılması gereken işlemler ile projeye aykırılıkların tadilat projesiyle 
gedirilip giderilimeyeceği, giderilmesi mümkün ise iskan ruhsatı verilip 
verilemeyeceği, verilebilecek ise, ruhsata aykırılığın giderilmesi için ya-
pılması gereken işlemler ile bunun giderim bedellerinin sorulması, keşif 
yapılarak ve bilirkişi kurulundan rapor alınarak bu hususarın denetlen-
mesi, davalı D.T.G.’a binayı iskana hazır hale getirmek üzere talep ederse 
uygun süre ve yetki verilerek sonucunun eklenmesi, projeye aykırılıkların 
giderildiğinin bildirilmesi halinde uzman bilirkişilerle mahalli keşif yapı-
larak projeye aykırılıkların giderilip giderilmediğinin mahkemece denet-
lenmesi, eksikliklerin giderilip giderilmediğinin tespiti gerekir.

Öte yandan, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin şeklen geçersiz 
olması, geçersizliğin ileri sürülmesinin TMK’nın 2. maddesine aykırı olan 
hallerin sonradan gerçekleşmediği durumlarda böyle bir sözleşmeye da-
yalı gecikme tazminatı istenemeyeceği gibi, imar duruu kesinleşmeyen bir 
yer için arsa payı karşılığı inşaat yapımına ilişkin sözleşmelerde olduğu 
gibi konusu imkansız olan böyle bir sözleşmeye dayalı gecikme tazminatı 
istenemez. İmar mevzuatına uygun bir bina yapılmasını öngören ve şeklen 
de geçerli bir sözleşme sonrasında inşaat ruhsatı alınması gerekirken, ya-
pım ruhsatı alınmadan başlanılan ve yıkım kararı verilen inşaatı, iyiniyetli 
arsa sahibi, teslime ve kabule zorlanamaz. İnşaatın yasal hale getirilmesi 
mümkün değilse, arsa sahibi, tescil, teslim ile eksik ve ayıplı iş bedeli iste-
yemez ise de, aksine bir sözleşme hükmü yok ise sözleşmeden dönmediği 
sürece gecikme tazminatı isteyebilir. Yargıtay 15. HD’nin 02.07.2011 ta-
rih ve 1601 E., 3598 K; 15.04.2002 tarih ve 5904 E., 1828 K; 21.10.2002 
tarih ve 4195 E., 4758 K. sayılı imalları ile Dairemizin 04.06.2014 tarih 
ve 3645 E., 4312 K; 06.11.2014 tarih ve 6691 E., 7009 K. sayılı ilamları 
bu yöndedir.

Diğer yandan, gecikme tazminatı kural olarak sözleşmede kararlaştırı-
lan teslim tarihinden, eserin eksiksiz ve ayıpsız olarak sözleşmeye uygun 
biçimde teslim edildiği tarihe kadar ya da iş sahibinin teslimden önce 
bağımsız bölümü fiilen kullanmaya başladığı veya üçüncü kişiye kiraya 
verdiği ya da sattığı tarihe kadar istenebilir.

Adı geçen davalı taraf, davacıya isabet eden bağımsız bölümlerin daha 
önceden davacı tarafından teslim alındığını, iki tanesinin bir süre kiraya 
verdiğini savunup, tanık deliline de başvurmuştur. Mahkeme tarafından 
ise davacıya ait dairelerin elektirik ve su aboneliklerinin kurulduğu tarih, 
dairelerin teslim tarihi olarak esas alınmıştır. Mahkemece, davalıdan, da-
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vacıya ait dairelerin teslimi hususunda ek delilleri ile dinletmek istediği 
tanıklarının isimleri sorularak, dinlenmeleri ve davacının kendiine isabet 
eden daireleri fiilen teslim aldığı ya da kiraya verdiği tarihlerin deliller bü-
tün olarak değerlendirilmek suretiyle tam olarak belirlenmesi gerekirken, 
buh hususun gözetilmemesi doğru görülmemiştir.

Bu durumda mahkemece, yukarıda açıklandığı şekilde, ilgili Belediye 
Başkanlığı ile yazışmalar yapılarak, inşaatın hukuki durumunun belir-
lenmesi, imara aykırılıklarının giderilemeyeceğinin tespiti halinde, davacı 
arsa sahibinin sadece gecikme tazminatı kadar tazminat isteyebileceği-
nin, hukuki ayıptan kaynaklanan değer kaybını ve eksik iş bedelini talep 
edemeyeceğinin gözetilmesi, imara aykırılıkların giderilebileceğinin belir-
lenmesi halinde, yukarıda açıklandığı şekilde belirlenecek gecikme tazmi-
natını ve eksik iş bedelini talep edebileceği, hukuki ayıptan kaynaklanan 
diğer kaybını talep edemeyeceğinin gözetilmesi gerekirken yazılı şekilde 
eksik incelemeye ve yanılgılı gerekçeye dayalı olarak karar verilmesi doğ-
ru olmamıştır.

Ayrıca, gerekçeli karar başlığında davalılardan D.T.G.’un isminin 
Dr.D.T.G. olarak yazılması da HMK’nın 297/1-b maddesi hükmüne aykırı 
lomuştur.

3- Kabule göre, davacı tarafça, dava dilekçesinde, 60.000,00 TL kira 
tazminatının tahsili istenmiş olup, 28.02.2013 havale tarihli ıslah dilekçe-
sinde, kira tazminatı 34.268,00 TL’ye indirilmiştir. Davacı vekilinin kira 
tazminatı yönünden talebini daraltması feragat niteliğinde olup, feragat 
yetkisinin bulunduğu vekaletnamesinden anlaşılmaktadır. Bu durumda 
mahkemece, kira tazminatının feragat edilen kısmı yönünden nispi veka-
let ücretinin (kararı temyiz eden davalılar yararına) hükmedilmesi gerek-
tiği hususunun gözardı edilmesi doğru olmamıştır.

Bunun yanında, mahkemece, davalıların davadan önce temerrüde dü-
şürülmedikleri gözetilerek, ıslahtan önceki talebe dava tarihinden, ıslah-
tan sonra artırılan kısma ise ıslah tarihi itibariyle faize hükmedilmesi 
gerekirken, hükmedilen alacağın tamamına dava tarihinden itibaren faiz 
yürütülmesine karar verilmesi de doğru görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda (2-a) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı D.T.G. 
vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (1-a) numaralı bentte açıkla-
nan nedenlerle davalılar B.C. ve A.E.C. vekillerinin, (2-b) numaralı bentte 
açıklanan nedenlerle davalı D.T.G. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü 
ile hükmün, davalılar B.C., A.E.C. ve D.T.G. yararına BOZULMASINA, 
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(1-b) numaralı bente açıklanan nedenlerle, davalılar B.C. ve A.E.C. vekil-
lerinin diğer temyiz iddialarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, 
peşin alınan harçların istek halinde iadelerine, kararın tebliğinden itiba-
ren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 09.07.2015 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY CEZA GEnEL KURULU KARARLARI

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ 
•

UYUŞTURUCU KULLANIMI VE SATMA AYIRIMI 
Y.CGK. E: 2014/7 K: 2014/322  

Uyuşturucu madde ticareti suçundan sanık F.. B..'in beraatine ilişkin, 
Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 31.05.2007 gün ve 84-138 sayı-
lı hükmün Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı 
inceleyen Yargıtay 10. Ceza Dairesince 15.10.2012 gün ve 11616-15291 
sayı ile;

“Olay tutanağı, sanık savunması ve dosya kapsamına göre, montunun 
cebinden 9 paket halinde kağıda sarılı halde esrar elde edilen sanığın 
eyleminin uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu oluşturduğu gözetil-
meden, sanık hakkında yazılı gerekçe ile beraat kararı verilmesi” isabet-
sizliğinden bozulmasına karar verilmiştir. 

Yerel mahkeme ise 21.02.2013 gün ve 385-109 sayı ile;

“Sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti ile cezalandırılması iste-
miyle kamu davası açılmış, sanık savunmasında atılı suçu işlemediğini, 
uyuşturucu madde ticareti yapmadığını, uyuşturucu madde kullandığını 
belirtmiştir.

Mahkememizin 31.05.2007 tarih ve 2007/138 karar numaralı ilamı ile 
sanığın savunmasına itibar edilerek uyuşturucu madde ticareti suçundan 
dolayı beraat kararı verilmiş, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 
dolayı da Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. 

Dosya içerisinde sanığın savunmasının aksine maddi bir delil bulun-
mamaktadır. Sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair 
önceden yapılmış bir ihbar, Narkotik görevlilerce yapılmış teknik takip ya 
da fiziki takip bulunmamaktadır. Sanık Asayiş görevlilerince yakalanmış, 
bilahare Narkotik görevlilerine teslim edilmiştir. Evinde yapılan aramada 
uyuşturucu madde ele geçmemiştir.

Ceza hukukunun temel amacı maddi gerçeği hiçbir duraksamaya yer bı-
rakmayacak şekilde ortaya çıkarmaktır. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması 
soyut iddiadan öte maddi ve denetlenebilir delillerle desteklenmelidir. 
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Dosya kapsamında yukarıda belirtildiği üzere sanığın uyuşturucu 
madde ticareti yaptığına dair Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarıyla da belirle-
nen kriterler çerçevesinde maddi bir delil bulunmamaktadır. Bu itibarla 
sanığın savunmasına itibar etmek gerekmiştir.

Şüpheden sanık yararlanır ilkesi ceza hukukunun temel ilkelerinden 
birisidir. Sanığın uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair şüpheden uzak 
kesin ve inandırıcı maddi bir delil elde edilemediğinden beraatine karar 
verilerek mahkememizin 31.05.2007 tarih ve 2007/84-138 esas karar sa-
yılı ilamıyla kurulan hükümde direnilmesine karar vermek gerekmiştir” 
gerekçesiyle önceki hükümde direnmiştir. 

Bu hükmün de Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmesi üzerine 
Yargıtay C. Başsavcılığının 02.01.2014 gün ve 111909 sayılı “bozma” is-
tekli tebliğnamesi ile Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilen dosya, Ceza 
Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağ-
lanmıştır.

Özel Daire ile yerel mahkeme arasında oluşan ve Ceza Genel Kurulun-
ca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; sanığa isnat olunan uyuşturucu 
madde ticareti suçunun sabit olup olmadığının belirlenmesine ilişkindir.

İncelenen dosya kapsamından;

18.03.2007 tarihinde düzenlenen tutanağa göre; görevli polislerin asa-
yiş ekibi olarak ring görevi ifa ettikleri sırada, Sinanpaşa Mahallesi köylü 
garajında daha önceden uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak-
tan kaydı bulunan sanığı gördükleri, yapılan üst yoklamasında montunun 
altında kabarıklık görüldüğü ve ne olduğu sorulduğunda sanığın cebin-
den çıkarıp polislere vermiş olduğu poşette dokuz adet beyaz kağıtlara 
sarılı içinde esrar maddesi bulunan paketler görülerek muhafaza altına 
alındığı,

Adana Kriminal Polis Laboratuvarının 09.04.2007 gün ve 1225 sayılı 
raporuna göre; ele geçen 27 gram kenevir bitki parçalarından 9,5 gram 
esrar elde edilebileceğinin tespit edildiği, 

Sanığın incelemeye konu eylemden yaklaşık 6 ay kadar önce de üze-
rinde beş ayrı kağıt parçasına sarılmış, brüt 7, net 2.5 gram esrarla ya-
kalandığı, 

İncelemeye konu uyuşturucu ticareti suçundan açılan davada, yerel 
mahkemenin tensip tutanağıyla sanık hakkında kullanmak amacıyla 
uyuşturucu bulundurma suçundan suç duyurusunda bulunduğu,

Anlaşılmaktadır.
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Sanık aşamalarda; üzerinde yakalanan esrar maddesinin kendisine ait 
olduğunu, haftada bir esrar kullandığını, olay günü tanımadığı kişilerden 
esrar aldığını, eve giderken polislerin yakaladığını beyan etmiştir. 

5237 sayılı TCK'nun “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” 
başlıklı 188. maddesinin 3. fıkrası; “Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri 
ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, 
başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul 
eden, bulunduran kişi, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis ve yirmibin güne 
kadar adlî para cezası ile cezalandırılır” biçiminde olup, madde gerekçe-
sinde de vurgulandığı gibi üçüncü fıkrada, uyuşturucu ve uyarıcı madde 
ticaretine ilişkin çeşitli fiiller, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. Buna 
göre; uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı 
olarak ülke içinde satışı, satışa arzı, başkalarına verilmesi, nakli, depo-
lanması ya da kazanç amacıyla satın alınması, kabul edilmesi veya bulun-
durulması, bir ve ikinci fıkralara göre ayrı bir suç oluşturmaktadır. 

Aynı Kanunun “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde sa-
tın almak, kabul etmek veya bulundurmak” başlıklı 191/1. maddesi ise; 
“Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden 
veya bulunduran kişi, bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırı-
lır” şeklinde düzenlenmiş olup, gerekçesinde de belirtildiği üzere, madde 
metninde, izlenen suç politikası gereği olarak, uyuşturucu veya uyarıcı 
madde kullanmak değil, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde 
satın almak, kabul etmek veya bulundurmak fiilleri suç olarak tanımlan-
mıştır. 

Uyuşturucu madde bulundurma eyleminin, kullanmak için uyuşturu-
cu madde bulundurmak suçunu mu, yoksa uyuşturucu madde ticareti 
suçunu mu oluşturduğunun tespitinde belirgin rol oynayan husus, bu-
lundurmanın amacıdır. Ceza Genel Kurulunun 15.06.2004 gün ve 107-
136 ile 06.03.2012 gün ve 387-75 sayılı kararları başta olmak üzere bir 
çok kararında da belirtildiği üzere, uyuşturucu madde bulundurmanın, 
kullanma maksadına matuf olduğunun belirlenmesinde dikkate alınması 
gereken ve öğreti ile uygulamada da kabul görmüş olan bazı kriterler bu-
lunmaktadır.

Bunlardan ilki; failin bulundurduğu uyuşturucu maddeyi başkasına 
satma, devir veya tedarik etmek hususunda herhangi bir davranış içine 
girip girmediğidir. 

İkinci kriter, uyuşturucu maddenin bulundurulduğu yer ve bulunduru-
luş biçimidir. Kişisel kullanım için uyuşturucu madde bulunduran kim-
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se, bunu her zaman kolaylıkla erişebileceği bir yerde, örneğin genellikle 
evinde veya işyerinde bulundurmaktadır. Buna karşın uyuşturucunun ev 
veya işyerine uzakta, çıkarılıp alınması güç ve zaman gerektiren depo, 
mağara, samanlık gibi bir yere gizlemesi kullanma dışında bir amaçla 
bulundurulduğunu gösterebilir. Yine, uyuşturucunun çok sayıda özen-
li olarak hazırlanmış küçük paketçikler halinde olması, her paketçiğin 
içine hassas biçimde yapılan tartım sonucu aynı miktarda uyuşturucu 
madde konulmuş olması, uyuşturucu maddenin ele geçirildiği yerde veya 
yakınında, hassas terazi ve paketlemede kullanılan ambalaj malzemeleri-
nin bulunması, kullanım dışında bir amaçla bulundurulduğu hususunda 
önemli bir belirtidir.

Üçüncü kriter de, bulundurulan uyuşturucu maddenin çeşit ve mik-
tardır. Uyuşturucu madde kullanan kimse genelde bir ya da benzer etki 
gösteren iki değişik uyuşturucu maddeyi bulundurur. Bu nedenle değişik 
nitelikte ve farklı etkileri olan eroin, kokain, esrar ve amfetamin içeren 
tabletleri birlikte bulunduran sanığın bunları satmak amacıyla bulun-
durduğu kabul edilebilir. Kişisel kullanım için kabul edilebilecek miktar, 
kişinin fiziksel ve ruhsal yapısı ile uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ni-
teliğine, cinsine ve kalitesine göre değişiklik göstermekle birlikte, Adli Tıp 
Kurumunun mütalaalarında esrar kullananların her defasında 1-1,5 gram 
olmak üzere günde üç kez esrar tüketebildikleri bildirilmektedir. Esrar 
kullanma alışkanlığı olanların bunları gözönüne alarak, birkaç aylık ih-
tiyaçlarını karşılayacak miktarda esrar maddesini ihtiyaten yanlarında 
veya ulaşabilecekleri bir yerde bulundurabildikleri de adli dosyalara yan-
sıyan ve bilinen bir husustur. Buna göre, esrar kullanan faillerin olağan 
sayılan bu süre içinde kişisel olarak kullanıp tüketebilecekleri miktarın 
üzerinde esrar maddesi bulundurmaları halinde, bulundurmanın kişisel 
kullanım amacına yönelik olmadığı kabul edilmelidir.

Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde;

Emniyet görevlilerince daha önce hakkında uyuşturucu bulundurmak-
tan işlem yapıldığı için bilinen ve tanınan sanığın, olay tarihinde uyuşturu-
cu maddeyi kolaylıkla satabileceği köylü garajında yakalanması, yapılan 
üst aramasında montunun cebinde satışa hazır dokuz ayrı pakete sarılı 
esrar maddesinin bulunması, sanığın yaklaşık altı ay önce de yakalandığı 
yerin yakınlarında benzer şekilde satışa hazır beş ayrı pakete sarılı esrar 
maddesiyle yakalanmış olması göz önüne alındığında, ele geçen net olarak 
9,5 gram esrar elde edilebilecek toplam 27 gram uyuşturucu maddeyi 
uyuşturucu madde ticareti yapma amacıyla bulundurduğu kabul olunma-
lıdır.
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Bu itibarla, Özel Daire bozma kararı yerinde olup, yerel mahkeme di-
renme hükmünün bozulmasına karar verilmelidir. 

Çoğunluk görüşüne katılmayan Genel Kurul Başkanı ve dokuz Genel 
Kurul üyesi ise; "Sanık tüm aşamalarda içmek için kimliğini bilmediği 
kişilerden aldığı esrarla eve giderken yakalandığını savunmuş, savunması 
doğrultusunda esrar kullanmadan hüküm giymiştir. Bu durumda ayrıca 
uyuşturucu madde ticaretinden de sanık aleyhine hüküm kurmak hak 
ve nesafet kurallarına uygun olmadığından, sanık savunmasına ve yaka-
lanma yerine, şüpheden sanık yararlanır ilkesine göre isabetli olan yerel 
mahkeme hükmünün onanması gerektiği" düşüncesiyle karşı oy kullan-
mışlardır.

SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle;

1- Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 21.02.2013 gün ve 385-109 sayılı 
direnme hükmünün, sanığın eyleminin uyuşturucu madde ticareti suçu-
nu oluşturduğunun gözetilmemesi isabetsizliğinden BOZULMASINA, 

2- Dosyanın, mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Baş-
savcılığına TEvDİİNE, 10.06.2014 günü yapılan müzakerede oyçokluğuy-
la karar verildi.

GİZLİ SORUŞTURMA
•

UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇU •MADDİ UNSUR
Y.CGK. E2015/337, K.2015/197 

Uyuşturucu madde ticareti suçundan sanık T.. Ç..'nun TCK'nun 188/3, 
43/1, 62/1, 52/2, 53/1, 54 ve 63. maddeleri uyarınca beş yıl altı ay yirmi 
gün hapis ve 100 TL adli para, G.. Ç..'ın beş yıl iki ay onbeş gün hapis 
ve 100 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve 
mahsuba ilişkin, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesince verilen 09.07.2014 gün 
ve 116-113 sayılı hükmün, sanıklar müdafii tarafından temyiz edilmesi 
üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Ceza Dairesince 22.12.2014 gün ve 
9094 - 13787 sayı ile onanmasına karar verilmiş;

"... 1- Gizli soruşturmacı hangi suçlar için görevlendirilebilir.

CMK'nun 139. maddesinin dört ve beşinci fıkralarındaki açık hüküm-
ler karşısında gizli soruşturmacı;
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a) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar 
hariç, TCK'nın 220. maddesinde tanımlanan suç),

b) Suç işlemek için kurulan bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlen-
meleri şartıyla, sadece aynı maddenin yedinci fıkrasında sayılan suçlar 
için görevlendirilebilir. Başka bir anlatımla, örgüt faaliyeti çerçevesinde 
işlenmeyen suçlar için gizli soruşturmacı görevlendirilemez.

2- Adlî kolluk görevlisinin, Cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda, 
suçu ve failini belirleme, suçla ilgili delilleri elde etme amacıyla ve genel 
görevi kapsamında, kimliğini gizleyip kendisini uyuşturucu madde kulla-
nıcısı olarak tanıtarak, uyuşturucu madde sattığına ilişkin bilgi edindiği 
şüpheliden para verip uyuşturucu madde alması hukuka uygun mudur.

Kolluk görevlisinin, Cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda ve ge-
nel görevi kapsamında, kimliğini gizleyerek, alıcı rolüne girip, kışkırtma 
yoluna gitmeden (suça azmettirmeden veya teşvik etmeden), şüpheliden 
uyuşturucu madde alması mümkün olup bu şekilde elde edilen delil hu-
kuka uygundur.

3- Somut olaydaki kolluk görevlilerinin hukuksal konumları nedir.

Sanıklar, uyuşturucu madde satma suçunu, suç işlemek için kurul-
muş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemiş olmadığından, bu suçla il-
gili olarak gizli soruşturmacı görevlendirilmesi CMK'nun 139. maddesine 
aykırıdır.

Ancak, Cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda ve genel görevleri 
kapsamında kolluk görevlilerinin, kimliklerini gizleyip alıcı rolüne gire-
rek sanıklardan eroin almaları mümkün olduğundan, somut olaydaki iki 
kolluk görevlisini, gizli soruşturmacı değil kimliğini gizleyen kolluk görev-
lisi olarak kabul etmek gerekir.

4- Gizli soruşturmacı veya kimliğini gizleyen adlî kolluk görevlisinin, 
değişik tarihlerde sanıklardan üç kez esrar alması durumunda, sanık-
lar hakkında zincirleme suçla ilgili TCK'nın 43. maddesinin uygulanması 
mümkün müdür.

Devletin temel görevlerinden biri suç işlenmesini önlemektir. Kolluk 
görevlilerinin, daha fazla ceza almalarını sağlamak için şüphelileri suç 
işlemeye yönlendirmesi kabul edilemez. Aksi halde gerek Anayasanın 2. 
maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesi gerekse Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesinin 6. maddesinde öngörülen adil yargılama hakkı ihlâl edil-
miş olur.

Adlî kolluk görevlilerinin 16.03.2014 günü sanık Tefik'ten esrar alma-
ları üzerine bu sanık satmak için uyuşturucu madde bulundurma suçu 
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belirlenmiş ve bu suçun delilleri elde edilmiştir. 04.04.2014 günü aynı 
sanıktan esrar almaları sırasında sanık Gülseren'in suça iştirak ettiği be-
lirlenmiştir. Kolluk görevlilerinin, belirtilen tarihlerden sonra sanıklar-
dan tekrar esrar almaları hem gereksiz, hem de görevleri kapsamında 
değildir. Öte yandan, görevlilerin asıl amacı uyuşturucu veya uyarıcı mad-
de satın almak değil, suçu ve failini belirlemek, suçla ilgili delilleri elde 
etmekten ibaret olduğundan, olayda hukukî anlamda bir alım satım da 
söz konusu değildir.

Sanıkların suçları belirlenip delilleri elde edildikten sonra, görevlilerin 
tekrar esrar alması, açıkladığım nedenlerden dolayı ayrıca suç oluşturma-
yacağından, sanıklar hakkında zincirleme suç hükümleri uygulanamaz.

Sanıklar hakkında zincirleme suçla ilgili TCK'nın 43. maddesinin uy-
gulanmasının yasaya aykırı olması nedeniyle, diğer aykırılıklardan dolayı 
hükümlerin bozulması gerektiği kanısını taşıdığımdan, çoğunluğun dü-
zeltilerek onama görüşüne katılmıyorum" düşüncesiyle karşı oy kullan-
mıştır.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise 05.02.2015 gün ve 303887 sayı 
ile;

"TCK'nın 43. maddesinin uygulanmasına ilişkin yerel mahkemenin ka-
bulü yerinde değildir. Gizli soruşturmacı, faaliyetlerini izlemekle görev-
lendirildiği örgüte ilişkin her türlü araştırmada bulunmak, bu örgütün 
faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili delilleri toplamakla yüküm-
lüdür. Görevi, soruşturma konusu suçun işlenip işlenmediğini, işlenmiş 
ise işleyenin kim olduğunu belirlemek ve bu konudaki delilleri toplamak-
tır. Bu görevini yerine getirirken suç işleyemez, başkasını suç işlemeye 
azmettiremez. ...

Somut olayda gizli soruşturmacılar 16.03.2014 tarihinde sanık Te-
fik'in evine gidip 50 TL karşılığı esrar almıştır. Böylece sanığın satmak 
için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma suçu belirlenmiş ve delili 
elde edilmiştir. 04.04.2014 tarihinde aynı sanıktan esrar almaları sırasın-
da sanık Gülseren'in suça iştirak ettiği anlaşılmıştır. Bu tarihlerden sonra 
kısa bir süre sonra gizli soruşturmacılar tarafından sanıklardan tekrar 
esrar alınması hem gereksiz, hem de görevleri kapsamında değildir. Öte 
yandan, gizli soruşturmacının asıl amacı uyuşturucu veya uyarıcı madde 
satın almak değil, suçu ve failini belirlemek, suçla ilgili delilleri elde et-
mekten ibarettir. Bir an gizli soruşturmacının bir örgütün yapılanması-
nı, hiyerarşik yapısını, devamlılığını ve organizasyonlarını tespite ilişkin 
deliller elde etmek için bu çalışmaları sürdürdüğü varsayılsa bile somut 
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olayda bir örgütün olmadığı ve örgütten açılmış bir kamu davasının da 
bulunmadığı dosya kapsamından anlaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, sanıkların suçları belirlenip delilleri de elde 
edildikten sonra görevlilerin tekrar esrar alması ayrıca suç oluşturmaya-
cağından, zincirleme suç hükümleri uygulanarak ceza verilmesi yerinde 
değildir" görüşüyle itiraz kanun yoluna müracaat ederek, Özel Dairenin 
onama kararının kaldırılması ve yerel mahkeme hükmünün bozulmasına 
karar verilmesi isteminde bulunmuştur.

CMK'nun 308/1. maddesi uyarınca inceleme yapan Özel Dairece, 
12.03.2015 gün, 668-29112 sayı ve oyçokluğuyla, itirazın yerinde görül-
mediğinden bahisle Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilen dosya, Ceza 
Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçe ile karara bağlan-
mıştır.

CEZA GENEL KURULU KARARI

Özel Daireyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında oluşan ve çö-
zümlenmesi gereken uyuşmazlık; uyuşturucu madde ticareti suçundan 
sanıklar hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanıp uygulanmaya-
cağının tespitine ilişkindir.

İncelenen dosya kapsamından;

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığınca, uyuşturucu madde ticareti yaptık-
ları bilgisine ulaşılan sanıklar hakkında başlatılan soruşturma kapsamın-
da, ağır ceza mahkemesi ve sulh ceza hakimliğinden alınan kararlar doğ-
rultusunda gizli soruşturmacı olarak görevlendirilen kamu görevlilerinin 
yirmi gün içerisinde sanıklardan farklı günlerde altı kez toplam ağırlığı 
52,1 gram olan esrar maddesi satın aldıkları anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlığın esasına geçmeden önce, somut olayda sanıklardan uyuş-
turucu madde satın alan kolluk görevlilerinin statülerinin belirlenmesi 
gerekmektedir.

Ceza Muhakemesi Kanununun "Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi" 
başlıklı 139. maddesinin suç tarihinde yürürlükte bulunan hali;

"1) Soruşturma konusu suçun işlendiği hususunda kuvvetli şüphe se-
beplerinin bulunması ve başka surette delil elde edilememesi halinde, 
hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı 
kararı ile kamu görevlileri gizli soruşturmacı olarak görevlendirilebilir.

2) Soruşturmacının kimliği değiştirilebilir. Bu kimlikle hukukî işlem-
ler yapılabilir. Kimliğin oluşturulması ve devam ettirilmesi için zorunlu 
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olması durumunda gerekli belgeler hazırlanabilir, değiştirilebilir ve kul-
lanılabilir.

3) Soruşturmacı görevlendirilmesine ilişkin karar ve diğer belgeler ilgi-
li Cumhuriyet Başsavcılığında muhafaza edilir. Soruşturmacının kimliği, 
görevinin sona ermesinden sonra da gizli tutulur.

4) Soruşturmacı, faaliyetlerini izlemekle görevlendirildiği örgüte ilişkin 
her türlü araştırmada bulunmak ve bu örgütün faaliyetleri çerçevesinde 
işlenen suçlarla ilgili delilleri toplamakla yükümlüdür.

5) Soruşturmacı, görevini yerine getirirken suç işleyemez ve görevlen-
dirildiği örgütün işlemekte olduğu suçlardan sorumlu tutulamaz.

6) Soruşturmacı görevlendirilmesi suretiyle elde edilen kişisel bilgiler, 
görevlendirildiği ceza soruşturması ve kovuşturması dışında kullanıla-
maz.

7) Bu madde hükümleri ancak aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak 
uygulanabilir:

a) Türk Ceza Kanununda yer alan;

1. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),

2. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar 
hariç, madde 220),

3. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 
315).

b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda ta-
nımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları.

c) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü 
maddelerinde tanımlanan suçlar" şeklindedir.

06.03.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren 6526 
sayılı Kanunun 13. maddesi ile CMK'nun 139. maddesinin birinci fıkrası 
"soruşturma konusu suçun işlendiği hususunda somut delillere dayanan 
kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması ve başka surette delil elde edileme-
mesi hâlinde kamu görevlileri gizli soruşturmacı olarak görevlendirilebi-
lir. Bu madde uyarınca yapılacak görevlendirmeye ağır ceza mahkemesin-
ce oy birliğiyle karar verilir. İtiraz üzerine bu tedbire karar verilebilmesi 
için de oybirliği aranır" şeklinde değiştirilmiş, altıncı fıkrasına ise "suçla 
bağlantılı olmayan kişisel bilgiler derhâl yok edilir" cümlesi eklenmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu tarafından kanuna ek-
lenen madde gerekçesinde "Kışkırtıcı ajan kullanılmasının hukuk devleti 
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ilkesi bakımından büyük sorunlar yaratması karşısında, batı ülkelerinde 
giderek artan ve buna paralel olarak da toplum hayatında tamiri kabil 
olmayan yaralar açan organize suçlulukla mücadelede gizli soruşturma 
yapan bir görevliden yararlanma düşüncesi ortaya çıkmıştır. Gizli soruş-
turmacı, kışkırtıcı ajan değildir. Bunun kışkırtıcı ajandan en önemli farkı, 
gizli soruşturmacının hiç bir zaman azmettiren durumunda bulunama-
masıdır.

Gizli soruşturmacı, görevi sırasında suç işlemeyecektir.

Gizli soruşturmacının, içine girdiği örgüt içerisinde uzun süre kala-
bilmesi, onun 'uydurma kimlik' sahibi olması ve bu kimlik altında bazı 
işlemlerde bulunabilmesine de bağlıdır.

Karşılaştırmalı hukukta, bu tedbirler vasıtasıyla bireyin temel hak ve 
özgürlüklerine ağır biçimde müdahale edilmesi nedeniyle, tedbire karar 
verme yetkisi konusunda özel yetki kuralları öngörülmüştür" denilmek-
tedir.

Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla 
Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla 
İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin "Tanımlar" baş-
lıklı 4. maddesinin (ç) bendinde gizli soruşturmacının; "gerektiğinde ör-
güt içine sızmak, gözetlemek, izlemek, örgüte ilişkin her türlü araştırma-
da bulunmak ve örgütün işlediği suçlarla ilgili  iz, eser, emare ve delilleri 
toplamak ve muhafaza altına almakla görevlendirilen kamu görevlisini" 
ifade ettiği belirtilmiştir.

CMK'nun 139. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları ile Ceza Mu-
hakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İle-
tişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Ted-
birlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 4. maddesinin (ç) bendi 
içeriği birlikte değerlendirildiğinde gizli soruşturmacının sadece CMK'nun 
139. maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen suçların, örgüt faaliyeti çer-
çevesinde işlenmeleri şartıyla görevlendirilebileceği kabul edilmelidir. Ör-
güt faaliyeti çerçevesinde işlenmeyen suçlar için gizli soruşturmacı görev-
lendirilemez.

Nitekim öğretideki hakim görüş de CMK'nun 139/7. maddesinde belir-
tilen suçların ancak bir örgüt faaliyeti kapsamında işlenmesi halinde gizli 
soruşturmacı kullanılabileceği yönündedir. (Necati Meran, İletişimin De-
netlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Takibin Hukuki Boyutu, Adalet 
Yayınevi, Ankara 2013, 2. Bası, s. 362-364; Ersan Şen, Türk Hukukunda 
Telefon Dinleme-Gizli Soruşturmacı-X Muhbir, SeçkinYayınevi, Ankara, 



568 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 90 • Sayı: 2 • Yıl: 2016

2013, 6. Bası, s. 236; Bahri Öztürk-Behiye Eker Kazancı-Sesim Soyer Gü-
leç, Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri, Seçkin Yayınevi, 
Ankara, 2013, 1. Bası, s. 244; Veli Özer Özbek, Türk Hukukunda Gizli 
Soruşturmacının Ceza Sorumluluğu, Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergi-
si, Adalet Yayınevi, Ankara, 2014, Cilt. 2, Sayı.1-2, s. 147-148)

Ancak kolluk görevlisinin 5271 sayılı CMK'nun 160 ve devamı madde-
leri uyarınca Cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda ve genel yetkileri 
ile görevleri kapsamında, suç ve failini belirlemek ve suçla ilgili delil top-
lamak için alıcı rolüne girerek, suça azmettirmeden veya teşvik etmeden 
şüpheliden uyuşturucu madde satın alması mümkündür.

Bu durumlarda adli kolluk görevlisinin CMK'nun 139. maddesi gere-
ğince değil, aynı kanunun 160 ve devamı maddeleri uyarınca görevlendi-
rilmesi yeterlidir. (Yener Ünver- Hakan Hakeri, Ceza Muhakemesi Huku-
ku Ders Kitabı, 9. Bası, Adalet Yayınevi, Ankara, 2014, s. 474,)

Gizli görevlinin işlenen veya işlenmek üzere olan suçu ortaya çıkarabil-
mek amacıyla şüpheliyle temas kurup suçüstü yakalanmalarını sağlama-
sı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesine uygun bulunmuştur. (AİHM Ludi/İsviçre, 15.06.1992 gün 
ve 12433/1986 sayılı kararı) Ancak görevlinin suç işlemeye niyeti olmayan 
kişileri suç işlemeye teşvik ve azmettirmesi Avrupa İnsan Hakları Söz-
leşmesinin ihlali olarak kabul edilmiştir. (AİHM’nin Teixeira de Castro/
Portekiz, 09.06.1998 gün ve 25829/94 sayılı kararı)

Somut olayda; sanıklara isnat olunan uyuşturucu madde ticareti su-
çunun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmemiş olması nedeniyle, mahke-
mece 5271 sayılı CMK'nun 139. maddesi uyarınca "gizli soruşturmacı" 
görevlendirilmesine karar verilmesi isabetli olmayıp, alıcı rolüne girerek 
sanıklardan uyuşturucu madde satın alan görevlilerin gizli soruşturmacı 
değil "gizli soruşturma yapan adli kolluk görevlileri" olarak kabul edilme-
leri gerekmektedir. Bu görevlilerin ancak suça azmettirmeden veya teşvik 
etmeden elde ettikleri deliller hukuka uygun olacaktır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununa hakim olan ilke gerçek içtimadır. 
Bunun sonucu olarak, "kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar 
ceza" söz konusu olacaktır. Nitekim bu husus Adalet Komisyonu rapo-
runda da; "Ceza hukukunun temel kurallarından birisi, 'kaç fiil varsa o 
kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza vardır' şeklinde ifade edilmektedir. 
Bunun istisnaları, suçların içtimaı bölümünde belirlenmiştir. Bu istisna-
lar dışında, işlenen her bir suçla ilgili olarak ayrı ayrı cezaya hükmedile-
cektir. Böylece verilen her bir ceza, bağımsızlığını koruyacaktır" şeklinde 



569Yargıtay Kararları

ifade edilmiştir. Bu kuralın istisnalarına 5237 sayılı TCK'nun "suçların 
içtimaı" bölümünde, 42 (bileşik suç), 43 (zincirleme suç) ve 44. (fikri içti-
ma) maddelerinde yer verilmiştir.

Zincirleme suç, 765 sayılı Kanunun 80. maddesinde; "Bir suç işle-
mek kararının icrası cümlesinden olarak kanunun aynı hükmünün bir 
kaç defa ihlal edilmesi, muhtelif zamanlarda vaki olsa bile bir suç sayı-
lır. Fakat bundan dolayı terettüp edecek ceza altıda birden yarıya kadar 
artırılır" şeklinde düzenlenmiştir. Buna karşın 5237 sayılı TCK'nun 43. 
maddesinin ilk fıkrasında; "Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, 
değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi du-
rumunda, bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza, dörtte birinden dörtte 
üçüne kadar artırılır. Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az 
cezayı gerektiren nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır. Mağduru belli bir kişi 
olmayan suçlarda da bu fıkra hükmü uygulanır" biçiminde zincirleme 
suç hükümlerine yer verilmiş, ikinci fıkrasında; "Aynı suçun birden fazla 
kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi durumunda da, birinci fıkra hükmü 
uygulanır" denilmek suretiyle aynı neviden fikri içtima kurumu hüküm 
altına alınmış, üçüncü fıkrasında ise; "Kasten öldürme, kasten yaralama, 
işkence, ... ve yağma suçlarında bu madde hükümleri uygulanmaz" dü-
zenlemesi ile zincirleme suç ve aynı neviden fikri içtima hükümlerinin 
uygulanamayacağı suçlar belirtilmiştir.

TCK'nun 43/1. maddesi uyarınca zincirleme suç hükümlerinin uygula-
nabilmesi için;

a- Aynı suçun değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi,

b- İşlenen suçların mağdurlarının aynı kişi olması,

c- Bu suçların aynı suç işleme kararı altında işlenmesi gerekmektedir.

43/1. maddenin düzenlemesinden anlaşılacağı üzere zincirleme suç 
hükümlerinin uygulandığı hallerde aslında işlenmiş birden fazla suç ol-
masına karşın, fail bu suçların her birinden ayrı ayrı cezalandırılmamak-
ta, buna karşın bir suçtan verilen ceza belirli miktarda arttırılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2. maddesinde, "Türkiye Cumhu-
riyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan 
haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen te-
mel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir" 
hükmü yer almakta olup, hukuk devleti; insan haklarına dayanan, bu hak 
ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, eylem ve işlemleri hukuka uygun 
olan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa ve kanun-
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larla kendini bağlı sayan, bağımsız yargı denetimine açık olan devlettir. 
Yargı organları da yargılama yaparken hukuk devleti ilkelerine dolayısıyla 
anayasa ve kanunlara uygun olarak hareket etmelidirler.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin altıncı maddesinde hüküm altına 
alınan "adil yargılanma hakkı" kişilerin hukuk devleti kuralları içinde yar-
gılanmasını öngörür. Bu kurala aykırılık, işlemin adil olmasını engeller.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen kararlarda da; 
ajan veya polis memurlarınca, uyuşturucu madde ticareti yapma suçuna 
ilişkin olarak kişiyi suça azmettirme veya teşvik etme yoluyla elde edilen 
delillerin kullanılması "adil yargılama hakkının ihlali" olarak kabul edil-
miştir. (Burak Hun/Türkiye, 15.12.2009 gün ve 17570/04; Sepil/Türkiye, 
12.11.2013 gün ve 17711/07 sayılı kararları)

Bu açıklamalar ışığında uyuşmazlık konusu değerlendirildiğinde;

16.03.2014 tarihinde adli kolluk görevlilerince sanıklardan uyuşturu-
cu madde satın alınmasından sonra, yirmi gün içerisinde toplam altı kez 
daha uyuşturucu satın alınmıştır.

Adli kolluk görevlilerinin amacı, uyuşturucu veya uyarıcı madde sa-
tın almak değil sanıkların bulundukları mahalde uyuşturucu veya uyarıcı 
madde ticareti yapan kişileri tespit ederek, bu suça ilişkin delilleri topla-
mak olup, aldıkları uyuşturucu maddeyi devralma ve mal edinme irade-
leri bulunmadığından, somut olayda gerçek bir alım satım sözkonusu ol-
mayıp, gerçekleştirilen eylem sanıkların suçlarını delillendirme işlemidir.

Kolluk görevlilerince, öncelikle suç işlenmesinin önlenmesi için gerekli 
tedbirlerin alınması, suç işlenmesinden sonra işlenmiş olan suçun tespit 
edilerek, bu konudaki delillerin toplanması ve suç işlediği belirlenen ki-
şilerin başka bir suç işlemeye yönlendirilmeden yakalanıp adalet önüne 
çıkarılması gerekirken, şüphelilerin ceza sorumluluğunu arttıracak şekil-
de davranışlarda bulunmaları halinde gerek Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasasının ikinci maddesinde düzenlenen "hukuk devleti" ilkesi, gerekse 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesinde hüküm altına alınan 
"adil yargılanma" hakkı ihlal edilmiş olacaktır.

Adli kolluk görevlilerince şüphelinin suç ortağı ya da ortaklarının olup 
olmadığı veya başka bir yerde gizlediği uyuşturucu veya uyarıcı madde 
bulunup bulunmadığını tespit etmek gibi nedenlerle, şüphelinin ilk alım-
dan sonra yakalanmayarak görevlilerce birden fazla alım yapılması duru-
munda da, esasen tek bir alım olayı ile şüphelinin satmak için uyuşturucu 
veya uyarıcı madde bulundurma suçu ve bu suçun delilleri ortaya çıktığın-
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dan, şüphelinin sonraki alımlara konu uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi 
önceki alımlardan sonra temin ettiğine ilişkin delil bulunmadığı ahvalde, 
satmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmanın temadi 
ettiği kabul edilip, hareketin en ağırına göre ceza verilecek, birden fazla 
alım bulunduğundan bahisle TCK'nun 43. maddesi gereğince ayrıca zin-
cirleme suç hükümleri uygulanmayacaktır.

16.03.2014 tarihinde adli kolluk görevlilerince sanıklardan uyuşturu-
cu madde satın alınması üzerine, sanıkların "satmak için uyuşturucu veya 
uyarıcı madde bulundurma" suçu ve bu suça ilişkin deliller tamamen or-
taya çıkmıştır. Adli kolluk görevlilerinin ikinci kez aldıkları uyuşturucu 
maddeyi, sanıkların ilk satıştan sonra temin ettiklerine ilişkin bir delil 
de bulunmamaktadır. Olayda adli kolluk görevlileri ile sanıklar arasın-
da gerçek anlamda alım satım sözkonusu olmadığından ve adli kolluk 
görevlilerince sanıklardan yapılan ilk alımlarla sanıkların "satmak için 
uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma" suçuna ilişkin olarak delil-
lendirme işlemi yapıldığından, sonraki alımların TCK'nun 43. maddesi 
kapsamında ayrı suç oluşturduğunun kabulü mümkün değildir.

Nitekim Ceza Genel Kurulunun 28.04.2015 gün ve 848-136 sayılı ka-
rarında da aynı sonuca ulaşılmıştır.

Bu itibarla, sanıklar hakkında zincirleme suç hükümlerini uygulayan 
yerel mahkeme mahkûmiyet hükmü, kanuna, usule ve dosya içeriğine 
uygun olmadığından itirazın kabulüne, Özel Dairenin onama kararının 
kaldırılmasına, yerel mahkeme hükmünün, uyuşturucu madde ticareti 
suçundan sanıklar hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanama-
yacağının gözetilmemesi isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmelidir.

SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle;

1- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının KABULÜNE,

2- Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 22.12.2014 gün ve 9094-13787 sayılı 
kararının KALDIRILMASINA,

3- İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinin 09.07.2014 gün ve 116-113 sayı-
lı mahkûmiyet kararının uyuşturucu madde ticareti suçundan sanıklar 
hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanamayacağının gözetilme-
mesi isabetsizliğinden BOZULMASINA,

4- Dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Baş-
savcılığına TEVDİİNE, 09.06.2015 tarihinde yapılan müzakerede oybirli-
ğiyle karar verildi.
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UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇU 
•

MASUMİYET KARİNESİ

Y.CGK. E.2014/613 K,2015/35 

Uyuşturucu madde ticareti suçundan sanıklar M.. A.., N.. C.. ve H.. 
T..'ın 5237 sayılı TCK’nın 188/3, 62, 52 ve 53. maddeleri uyarınca 7 yıl 
6 ay hapis ve 40.000 Lira adli para cezası ile cezalandırılmalarına ve 
hak yoksunluğuna ilişkin, Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 
11.06.2013 gün ve 147-280 sayılı hükmün sanıklar müdafii tarafından 
temyiz edilmesi üzerine, dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Ceza Dairesince 
03.04.2014 gün ve 12972-2325 sayı ile onanmasına karar verilmiştir. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise 25.06.2014 gün ve 214253 sayı 
ile; 

"14.03.2013 tarihinde 02.00 sıralarında kimlik ve adres bilgilerini 
vermek istemeyen bir şahsın verdiği bilgilere göre polis memurlarının 
tuttuğu tutanakta 'N..Mahallesi 2 nolu cadde üzerinde 105-107-109 ve 
yanında nosu olmayan bila sayılı ikametlerde esrar maddesi alım-satımı 
ve sevkiyatının yapıldığı, ayrıca ...... plaka sayılı Jetta marka siyah otonun 
bu adresten 6 kg. esrar maddesini numune olarak aldığını beyan etmesi 
üzerine söz konusu tutanağın tutulduğu,

14.03.2013 tarihinde saat 07.00 de nöbetçi Cumhuriyet savcısından 
alınan izinle belirtilen adreslerde arama yapılmış, 105 ve 109 nolu evler-
de suç unsuruna rastlanılmamış, yine 107 nolu ikamette suç unsuruna 
rastlanılmamış ancak ikamet sahibi ile evin damına çıkıldığında duvar 
dibinde gizlenmiş olarak sanıklar N.. C.. ve H.. T.. bulunmuş, 109 nolu 
ikametin bitişiğinde bila sayılı ikamette yapılan aramada sanık M.. A..'in 
olduğu, bu şahsın Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı ile uyuş-
turucu madde ticareti suçundan arandığı, ihbarda belirtilen ..... plaka 
sayılı arac üzerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlan-
madığı, devam eden aramada bila sayılı ikametin karşı tarafındaki boş 
arazide bir adet siyah market poşeti içinde bir kısmı yerlere dökülmüş 
esrar maddesi ve yakınında üç adet telhis çuvalı içinde esrar maddesi 
bulunarak 14.03.2013 tarihli tutanak tutulmuştur. 

Dosya kapsamı ile; olay tarihinde kimliği belirsiz bir kişinin ihbarı 
ile belirtilen ikametlerde ve araç üzerinde arama yapılmış, herhangi bir 
suç unsuruna rastlanılmamış, polis tarafından çizilen krokide görüldüğü 
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üzere ikametlere yakın dere yatağının 20 metre uzağında suça konu uyuş-
turucu maddeler bulunmuştur.

Ekspertiz raporunda belirtildiği üzere çuvallar üzerinde vücut izi bu-
lunmamıştır. Sanıklar olayın başından beri ve ısrarla taziye için geldik-
lerini belirterek damda yakalanmadıklarını söylemişler, müşteki olarak 
ifadesi alınan M.. Y.. polislerin isteği üzerine imza attığını söylediği ifade-
sinden mahkemede dönmüştür. Sanıklar akrabalarına ait ölüm kaydını 
ibraz etmişlerdir.

Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; sanıkların 
üzerlerine atılı uyuşturucu madde ticaret yapmak suçunu işledikleri ko-
nusunda kesin, somut ve mahkûmiyetlerine yeterli deliller olmadığı” gö-
rüşüyle itiraz kanun yoluna başvurmuştur.

CMK'nun 308/1. maddesi uyarınca inceleme yapan Özel Dairece 
10.07.2014 gün ve 5713-5347 sayı ile, itiraz nedenlerinin yerinde görül-
mediğinden bahisle Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilen dosya, Ceza 
Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağ-
lanmıştır.

CEZA GENEL KURULU KARARI

Özel Daire ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında oluşan ve 
Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; sanıklara yük-
lenen uyuşturucu madde ticareti suçunun sabit olup olmadığının belirlen-
mesine ilişkindir. 

İncelenen dosya kapsamından;

14.03.2013 günü saat 02.00 sıralarında devriye görevi yapan polis ara-
cına gelen isim ve adresini vermeyen bir kişinin N.... Mahallesi 2. Cadde 
üzerinde bulunan 105-107-109 ve 109 nolu ikametin yanında numarası 
bulunmayan evde esrar ticareti yapıldığı, ayrıca ..... plakalı aracın bu ad-
resten 6 kg. esrar numunesi aldığı yönünde ihbarda bulunması üzerine 
tutanak düzenlenerek Cumhuriyet savcılığına bildirildiği ve alınan arama 
kararına istinaden ihbarda belirtilen adreslerde arama yapıldığı, 105 ve 
109 nolu evlerde ve 107 nolu evin içinde herhangi bir suç unsuruna rast-
lanmadığı, ancak 107 nolu evin damına çıkıldığında duvar kenarında giz-
lenmiş olarak H.. T.. ve N.. C..’ın yakalandığı, 109 nolu evin bitişiğindeki 
numarasız evde yapılan aramada oturma odasındaki çekyatın altında bir 
adet ruhsatsız av tüfeği bulunduğu, üst katındaki yatak odasının kilitli 
olması nedeniyle zorlanarak açıldığında içeride M.. A..’in olduğunun, ya-
pılan GBT sorgulamasında uyuşturucu madde ticareti suçundan arandı-
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ğının tespit edildiği, ihbarda belirtilen ... plakalı aracın ise N... mahallesi 
64. sokakta park halinde olduğu, yapılan araştırmada aracın N.. C.. adına 
kayıtlı bulunduğunun belirlendiği araçta, diğer sanıkların üzerinde ve ika-
metlerde yapılan aramada herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanma-
dığı, ancak sanık M..R..’e ait numarasız eve 20-25 metre mesafedeki boş 
arazide 1 adet siyah poşet içerisinde ve bunun 5 metre kuzeyinde 3 adet 
telhis çuval içerisinde poşetlenmiş toplam 55 paket esrar ele geçirilerek 
sanıkların gözaltına alındığı,

Ekspertiz raporlarından, incelenen bitkilerin esrar elde edilen kenevir 
bitkisi olduğu, ele geçirilen kenevirden 26.022,5 gram esrar elde edilebi-
leceği, kenevir bitkilerin sarılı olduğu poşetlerde yapılan incelemede vücut 
izine rastlanmadığı,

Anlaşılmaktadır.

Tanık kolluk görevlileri A..F.. Z..Ç.. T.. K..ve A..A..; ismini vermeyen 
bir kişinin ihbarı üzerine arama kararı alarak ihbara konu evlerde ve 
araçta arama yaptıklarını, Nazif ve Hasan'ı 107 nolu evin damında sakla-
nırken, Muhammed'i de evinin kilitli olan yatak odasında yakaladıklarını, 
araçta ve şahısların üzerinde suç konusu ile ilgili bir şey bulmadıklarını, 
ancak gün aydınlanırken M.. R..'in evine yaklaşık 20 metre uzaktaki alan-
da 2-3 çuval esrar bulduklarını, ihbarı yapan kişiyi tanımadıklarını beyan 
etmişler,

Tanık M.. Y.. kollukta; 14.03.2013 günü 04.30 sıralarında polislerin 
evinde arama yaptığını, evin içinde suç unsuru bir şey bulunmadığını, 
ancak beraber evin damına çıktıklarında iki şahsı duvar dibinde sakla-
nırken bulduklarını söylemiş, mahkemede ise polislerin evde arama yap-
tıktan sonra dışarı çıktıklarını, evin damında kimsenin yakalanmadığı, 
sanıkları daha önce hiç görmediğini ifade etmiş,

Sanık M..R.. ağabeyinin eşinin vefatı nedeniyle on gündür köyde oldu-
ğunu, arama yapıldığı günden bir gün önce evine geldiğini, kayınbiraderi 
Nazif ile onun akrabası Hasan’ın da taziye için olay günü geldiklerini, geç 
olduğu için eşinin gitmelerine izin vermediğini, alt katta Nazif ve Hasan'ın, 
üst katta ise kendisinin yattığını, gece polisler geldiğinde çok yorgun ol-
duğu için kapı sesini geç duyduğunu, kalkıp kapıyı açtığını, kapının kilitli 
olmadığını, herhangi bir şekilde gizlenmediğini, suçlamayı kabul etmedi-
ğini, ele geçen uyuşturucuyla ilgisinin olmadığını,

Sanıklar Nazif ve Hasan; sanık M.. R..'in evine taziye için geldiklerini, 
gece geç olunca ev sahibi izin vermediği için gitmeyip evde kaldıklarını, 
gece alt katta yatarken polislerin gelerek kendilerini yakaladığını, başka 
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evin damında yakalanmadıklarını, ele geçen uyuşturucuyla ilgilerinin ol-
madığını savunmuşlardır.

5237 sayılı TCK’nın “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” 
başlıklı 188. maddesinin 3. fıkrası; “Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri 
ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, 
başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul 
eden, bulunduran kişi, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis ve yirmibin güne 
kadar adlî para cezası ile cezalandırılır” şeklinde iken 28.06.2014 tarihli 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanununun 66. 
maddesiyle; "Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata 
aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk 
eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on 
yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile 
cezalandırılır. Ancak, uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan 
kişinin çocuk olması hâlinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis ce-
zası on beş yıldan az olamaz" biçiminde değiştirilmiş olup, anılan madde 
uyarınca bir mahkumiyet hükmü kurulabilmesi için, her türlü şüpheden 
uzak, kesin ve yeterli kanıt elde edilmiş olması gerekmektedir.

Amacı, somut olayda maddi gerçeğe ulaşarak adaleti sağlamak, suçu 
işlediği sabit olan faili cezalandırmak, kamu düzeninin bozulmasını ön-
lemek ve bozulan kamu düzenini yeniden tesis etmek olan ceza muhake-
mesinin en önemli ve evrensel nitelikteki ilkelerinden biri de, öğreti ve 
uygulamada; "suçsuzluk" ya da "masumiyet karinesi" olarak adlandırılan 
kuralın bir uzantısı olan ve Latincede; "in dubio pro reo" olarak ifade 
edilen "şüpheden sanık yararlanır" ilkesidir. Bu ilkenin özü, ceza dava-
sında sanığın mahkumiyetine karar verilebilmesi bakımından gözönünde 
bulundurulması gereken herhangi bir soruna ilişkin şüphenin, mutlaka 
sanık yararına değerlendirilmesidir. Oldukça geniş bir uygulama ala-
nı bulunan bu kural dava konusu suçun işlenip işlenmediği, işlenmişse 
sanık tarafından işlenip işlenmediği veya gerçekleştirilme biçimi konu-
sunda bir şüphe belirmesi halinde de geçerlidir. Sanığın bir suçtan ceza-
landırılmasına karar verilebilmesinin temel şartı, suçun hiçbir şüpheye 
mahal bırakmayacak kesinlikle ispat edilebilmesidir. Gerçekleşme şekli 
şüpheli veya tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddialar sanığın aley-
hine yorumlanarak mahkûmiyet hükmü kurulamaz. Ceza mahkûmiyeti; 
herhangi bir ihtimale değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır. Bu is-
pat, toplanan delillerin bir kısmına dayanılıp diğer kısmı gözardı edilerek 
ulaşılan kanaate değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalı ve hiçbir şüphe 
veya başka türlü oluşa imkân vermeyecek açıklıkta olmalıdır. Yüksek de 
olsa bir ihtimale dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza muhakemesinin 
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en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan hüküm vermek anlamına gele-
cektir.

Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde;

Her ne kadar ihbara konu edilen esrar maddesi sanıklardan M..R..'in 
evinin 20 metre yakınında ele geçirilmiş ise de; sanık Muhammed'in evin-
de, sanık Nazif'in aracında ve her iki sanığın üzerinde yapılan aramalar-
da herhangi bir suç unsuruna rastlanılmamış olup, ele geçen uyuşturucu 
maddenin de sanıklara ait olduğunu gösterir somut bilgiler içermeyen ve 
kim tarafından da yapıldığı belli olmayan ihbar dışında, sanıkların yük-
lenen suçu işlemediklerine ilişkin savunmalarının aksine her türlü şüp-
heden uzak somut delil bulunmadığı gözetildiğinde, sanıkların atılı suçu 
işlediği hususu şüphe boyutunda kalmaktadır. Mahkumiyet hükmü ku-
rulabilmesi için suçun her türlü şüpheden uzak bir şekilde sabit olması 
gerekmekte olup, aksi durumda evrensel bir ilke olan şüpheden sanık 
yararlanır ilkesi uyarınca, sanıkların beraatına hükmolunmalıdır. 

Bu itibarla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının kabulüne, Özel 
Daire onama kararının kaldırılmasına, yerel mahkeme hükmünün sa-
nıkların uyuşturucu madde ticareti suçunu işlediklerine dair her türlü 
şüpheden uzak ve mahkumiyete yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden 
mahkûmiyetine karar verilmesi isabetsizliğinden bozulmasına, ayrıca 
bozma nedeni gözönüne alınarak infaza başlanılmış olması halinde sa-
nıkların cezasının infazının durdurulmasına ve tahliyelerine, başka bir 
suçtan hükümlü veya tutuklu olmadıkları takdirde derhal salıverilmeleri 
için yazı yazılmasına karar verilmelidir.

Çoğunluk görüşüne katılmayan üç Genel Kurul Üyesi; itirazın reddi 
gerektiği düşüncesiyle karşı oy kullanmışlardır.

SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle;

1- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının KABULÜNE, 

2- Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 03.04.2014 gün ve 12972-2325 sayılı 
onama kararının KALDIRILMASINA,

3- Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 11.06.2013 gün ve 147-280 
sayılı hükmünün, sanıkların uyuşturucu madde ticareti suçunu işledik-
lerine dair her türlü şüpheden uzak ve mahkumiyete yeterli delil bulun-
madığı gözetilmeden mahkûmiyetlerine karar verilmesi isabetsizliğinden 
BOZULMASINA, 
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4- Bozma nedenine göre infaza başlanılmış olması halinde sanıkların 
cezasının infazının durdurulmasına ve TAHLİYELERİNE, başka bir suç-
tan hükümlü veya tutuklu bulunmadıkları takdirde derhal salıverilmele-
rinin temini için YAZI YAZILMASINA,

5- Dosyanın, mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Baş-
savcılığına TEvDİİNE, 10.03.2015 tarihinde yapılan müzakerede oyçok-
luğuyla karar verildi.





DANIŞTAY KARARLARI





DAnIŞTAY 1. DAİRE
Esas No: 2015/524, KararNo: 2015/1178

ÖZET: Çalışma Bakanlığı yetkililerinin yaşanan iş 
kazasında kusurları bulunup bulunmadığı konu-
sunda gerekli araştırma yapılmalıdır.

 

İtiraz Edilen Karar: Haklarında ön inceleme yapılanların tümü için so-
rusturma izni verilmemesine iliskin Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanı-
nın 29.1.2015 tarih ve 36 sayılı kararı

Karara Itiraz Edenler: 1-Istanbul Cumhuriyet Bassavcılıgı

Sorusturulacak Eylemler:

Y ve M’nin:

1- Istanbul Ili, Dikilitas Mahallesi, … parsel sayılı tasınmazdaki insa-
atta sosyal güvenlik mevzuatı yönünden gerekli denetimleri yaptırmamak 
suretiyle 6.9.2014 tarihinde meydana gelen is kazasında10 isçinin ölümü-
ne neden olmak.

M ve Z:

2- Istanbul Ili, Dikilitas Mahallesi, … sayılı tasınmazdaki insaatta isçi 
saglıgı ve is güvenligi yönünden gerekli denetimleri yaptırmamak suretiyle 
6.9.2014 tarihinde meydana gelen iş kazasında 10 isçinin ölümüne neden 
olmak.

A ve Y :

3- Istanbul Ili, Dikilitas Mahallesi, … parsel sayılı tasınmazdaki insa-
atta isçi saglıgı ve is güvenligi yönünden geregi gibi denetim yapmayarak 
ve yapılan denetimlerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesini saglama-
yarak 6.9.2014 tarihinde meydana gelen is kazasında 10 isçinin ölümüne 
neden olmak.

 Eylem Tarihi : 2014 Yılı.

 Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıgının 14.7.2015tarih ve 4317 sayılı 
yazısı ekinde gönderilen dosya, Dairemizin 9.9.2015 tarih ve E:2015/929, 



582 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 90 • Sayı: 2 • Yıl: 2016

K:2015/1179 sayılı kararı ile birlestirilen dosya, Çalısma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanının sorusturma izni verilmemesine iliskin 29.1.2015 tarih 
ve …sayılı kararı ile bu karara yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi açıklama-
ları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diger Kamu Görevlile-
rinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

Geregi Görüsülüp Düsünüldü :

Dosyanın incelenmesinden, 1 inci maddede isnat edilen eylemle ilgili 
olarak, Istanbul

Ili, Dikilitas Mahallesi, … parsel sayılı tasınmazda yapılmakta olan in-
saatta 6.9.2014 tarihinde meydana gelen is kazası öncesinde sosyal gü-
venlik mevzuatı yönünden gerekli denetimleri yaptırmamak suretiyle 10 
isçinin ölümüne neden olundugu iddiası üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu 
Baskanı Y. ve SGK Istanbul Il Müdürü M. haklarında yapılan ön inceleme-
de, ilgililerin sorumluluklarının sosyal güvenlik mevzuatı yönünden isçi-
lerin sigortalı çalıstırılıp çalıstırılmadıgı, bildirimde bulunulan isçi ücret-
leriyle gerçekte ödenen ücretler arasında fark olup olmadıgı hususlarıyla 
ve sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasıyla sınırlı oldugu, isçi saglıgı 
ve is güvenligine iliskin bir yükümlülüklerinin ve sorumluluklarının bu-
lunmadıgı tespit edilerek, haklarında yapılacak bir islem bulunmadıgının 
belirtildigi, dolayısıyla adı geçenlerin eylemi ile ölüm olayı arasında illiyet 
bagıkurulamadıgından ilgililere isnat edilen eylemin haklarında sorustur-
ma yapılmasını gerektirecek nitelikte olmadıgı anlasıldıgından, Çalısma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanının 29.1.2015 tarih ve 36 sayılı kararının; 1 
inci maddede belirtilen eylemden Y. ve M. hakkında sorusturma izni ve-
rilmemesine iliksin kısmına yapılan itirazların reddine, 2 nci maddede 
isnat edilen eylemle ilgili olarak, Istanbul Ili, Dikilitas Mahallesi, … parsel 
sayılı tasınmazda yapılmakta olan insaatta 6.9.2014 tarihinde meydana 
gelen is kazası öncesinde isçi saglıgı ve is güvenligi yönünden gerekli dene-
timleri yaptırmamak suretiyle 10 isçinin ölümüne neden oldukları iddiası 
üzerine, Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıgı Is Teftis Kurulu Baskanı 
M ve Is Teftis Kurulu Istanbul Grup Baskanı Z. hakkında yapılan ön in-
celemede, is güvenligi ve isçi saglıgı yönünden anılan kisilerin görev ve 
sorumluluklarının düzenlendigi 3146 sayılı Çalısma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlıgının Teskilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 15 inci maddesi, Is 
Teftis Tüzügünün 10uncu , 12 nci maddeleri ile teftis programının hazır-
lanıs ilkelerinin düzenlendigi 17 nci maddesi, Çalısma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlıgı Is Teftis Kurulu Yönetmeliginin 9 uncu ve 10 uncu maddeleri 
kapsamında görevlerini yerine getirip getirmedikleri, bu yönde bir ihmal-
lerinin bulunup bulunmadığı yönünden inceleme yapılması gerekirken bu 



583Danıştay Kararları

yönlerden ön incelemenin eksik yapıldıgı anlasıldıgından, itirazların ka-
bulü ile eksik incelemeye dayalı ön inceleme raporu esas alınarak verilen 
Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanının 29.1.2015 tarih ve 36 sayılı kara-
rının; 2 nci maddede belirtilen eylemden M. ve Z. hakkında sorusturma 
izni verilmemesine iliskin kısmının kaldırılmasına, 3 üncü maddede isnat 
edilen eylemle ilgili olarak, Istanbul Ili, Dikilitas Mahallesi, parsel sayılı 
tasınmazda yapılmakta olan insaatta 6.9.2014 tarihinde meydana gelen is 
kazası öncesinde isçi sağlıgı ve is güvenligi yönünden yaptıkları denetimle-
ri geregi gibi yapmamak ve yaptıkları denetimler sonucunda tespit edilen 
eksiklikler nedeniyle gerekli tedbirlerin alınmasını saglamamak suretiyle 
10 isçinin ölümüne neden oldukları iddiasıüzerine A. ve Y. Haklarında 
yapılan ön incelemede, Istanbul Cumhuriyet Bassavcılıgınca yaptırılan 
bilirkisi incelemesi sonucu düzenlenen 23.9.2014 tarihli bilirkisi rapo-
runda is kazası nedeni olarak tespit edilen eksikliklerin, is yerinin kaza-
dan önce yapılan denetimi kapsamında tespit edilen eksiklikler ile aynı 
olup olmadıgı, aynı nitelikte ise, is kazasına neden olan bu eksikliklerin 
denetimler sonucunda gerçekten giderilip giderilmedigi, bu baglamda ek-
siklikler giderildi ise aradan geçen süre zarfında aynı eksikliklerin tekrar 
ortaya çıkma ihtimalinin bulunup bulunmadıgı, bu kapsamda eylemi is 
güvenligi ve isçi saglıgı yönünden teknik ve uzmanlık gerektiren bir konu 
olması ayrıca tarafsız ve bagımsız bir incelemeyi gerektirmesi nedenle-
riyle anılan hususlara yönelik gerekirse (Istanbul Cumhuriyet Bassavcı-
lıgınca yaptırılan bilirkisi incelemesi soncu düzenlenen 23.9.2014 tarihli 
bilirkisi raporu gönderilmek suretiyle) bilirkisi incelemesi yaptırılması, 
9.4.2014 tarihinde meydana gelen is kazası sonucu bir isçinin ölmesi 
sonrası düzenlenen 30.4.2014 tarihli raporda ve 16.5.2014 tarihli dene-
tim raporunda , isçi saglıgı ve is güvenligi yönünden eksiklikler tespit 
edilmesine ragmen isin durdurulmasının istenilmedigi, ancak 6.9.2014 
tarihinde meydana gelen is kazasından hemen sonra 8.9.2014 tarihinde 
düzenlenen denetim raporu ile isin durdurulmus olması dikkate alındı-
gında, (30.4.2014 ve 16.5.2014 tarihli raporlar ile) is yerinin faaliyetinin 
durdurulmasının istenmemis olmasının, isin durdurulması müeyyidesi-
nin uygulanması açısından incelenmesi /irdelenmesi/ degerlendirilmesi ve 
haklarında ön inceleme yapılan A ve Y'ye bu yönde soru yöneltilmesi, bu 
bağlamda 30.4.2014 tarihli ve 16.5.2014 tarihli denetim raporları üze-
rine isçi saglıgı ve is güvenligi yönünden isin durdurulmasının gerekip 
gerekmedigi hususunda bilirkisi incelemesi yaptırılması gerekirken bu 
yönlerden ön incelemenin eksik yapıldıgı anlasıldıgından, itirazların ka-
bulü ile eksik incelemeye dayalı ön inceleme raporu esas alınarak verilen 
Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanının 29.1.2015 tarih ve 36 sayılı kara-
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rının; 3 üncü maddede belirtilen eylemden A ve Y hakkında sorusturma 
izni verilmemesine iliskin kısmının kaldırılmasına, Dosyanın, 2 nci ve 
3 üncü maddelerde belirtilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla yeniden 
ön inceleme yaptırılması, yapılacak ön inceleme sonucunda elde edilecek 
bilgi ve belgelere göre yetkili merci tarafından yeni bir karar verilmesi, ve-
rilecek kararın türüne göre on günlük itiraz süresini ve yerini de belirten 
gerekli bildirimler yapıldıktan sonra karara karsı itirazda bulunulması 
durumunda haklarında ön inceleme yapılanların ifadelerinin de oldugu 
sayfaların ve ıslak imzalı ifade belgelerinin,isyerinde 6.9.2014 tarihin-
den önce yapılan denetimler sonucu düzenlenen raporların (27.6.2013, 
30.4.2014 ve 16.5.2014 tarihli raporlar) ve bu raporlar sonucu tespit 
edilen eksikliklerin giderildigine yönelik ilgili belgelerinekleri ile birlikte 
eksiksiz olarak Dairemize gönderilmesi için karar ekli olarak Çalısma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlıgına iadesine, kararın birer örneginin Istanbul 
Cumhuriyet Bassavcılıgı ile itiraz edenlere gönderilmesine 9.9.2015 tari-
hinde oy birligiyle karar verildi.
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 DAnIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU

VERGİ ZİYA CEZASI • SUÇUN MANVİ UNSURU

ÖZET: Aracı kişilerin eylemiyle mükellefe ceza 
kesilemez.*
Dnş. V.D.D.K., E. 2015/1037, K. 2015/1042, T. 23.12.2015

Davacı adına, 2005 yılında ithal edilen ondokuz aracın ilk iktisabından 
önce özel tüketim vergisinin eksik beyan edilerek ödenmesi nedeniyle, 
araçların şase numarası bazında nesaplanarak salınan vergi ziyaı cezalı 
özel tüketim vergilerinin kaldırılması istemiyle dava açılmıştır.

İstanbul 3. Vergi Mahkemesi 5.7.2011 gün ve E. 2009/2734, K. 
2011/3179 sayılı kararıyla; 2005 yılında ithal edilen bir kısım araçlara 
ilişkin olarak vergi dairesine verilen özel tüketim vergisi beyannameleriyle 
defter ve belgelerindeki tutarların kıyaslanması sonrası araçların şase nu-
maraları bazında eksik ödenen özel tüketim vergisi tutarlarının vergi ince-
lemesi ile tespit edilidği, davacının bu duruma karşı bir itirazı da ulunma-
dığı, fark tutarlar üzerinden ikmalen tarhiyatların yapıldığı ve vergi ziyaı 
cezalarının kesildiği, beyanları ile ödenen vergi tutarları arasında oluşan 
ve tarhiyata konu edilen tutarların, işlemleri yürüten trafik müşavirlerin-
ce yapılan usulsüz işlemlerden kaynaklandığı ve kendilerinin bir kusuru 
bulunmadığından bahisle vergi ve cezaların kaldırılması istemiyle bakılan 
davanın açıldığının anlaşıldığı, vergisi eksik ödenerek iktisap edilen araç-
ların özel tüketim vergilerine ilişkin olarak; trafik müşavirlerince yapılan 
usulsüzlüklerin vergileme yönünden bir etkisi bulunmadığı, mükellefiye-
tin değiştirilmesine olanak olmadığı, yasal olarak verginin ödenmesinden 
davacı şirketin mükellef olarak sorumluluğu bulunması karşısında araç 
şase numaraları dikkate alınarak tespit edihen vergi farkları üzerinden 
yapılan tarhiyatta hukuka aykırılık bulunmadığı, ara kararı ile davacıdan 
sahte vergi dairesi alındısı kullanımından dolayı vekalet akdinin kötüye 
kullanılması nedeniyle aracı kişilere karşı bir dava açılıp açılmadığının 
sorulduğu, sunulan belgelerden, aracı kişiler ile ilgili olarak benzeri du-
rumda bulunan diğer firmalarca muhtelif mahkemelerce resmi ve özel 
elgede sahtecilik dolandırıcılık suçlarından açılmış davaların bulunduğu, 
konu hakkında yargılamanın devam ettiğinin anlaşıldığı, vergi ziyaı ceza-

* Gönderen: Av. Tarkan ÖNAY



586 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 90 • Sayı: 2 • Yıl: 2016

sı kesilebilmesi için verginin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 341’nci 
maddesinde tanımlanan anlamda ziyaa uğramış olmasının yeterli olma-
dığı ayrıca, vergi ziyaına mükellef veya vergi sorumlusu tarafından neden 
olunması gerektiği, başka bir anlatımla, vergi idaresinin ceza kesme yet-
kisini kullanabilmesinin, vergi ziyaı ile mükelef ya da vergi sorumlusunun 
eylemi arasında illiyet bağının bulunmasına bağlı olduğu, olayda, mezkur 
araçlar ile ilgili olarak vekalet akdini kötüye kullandığı anlaşılan trafik 
müşavirlerince sahte belgeler düzenlemek suretiyle mali idarenin yanıltı-
ğı, suç oluşturan ve cezai müeyyideye bağlanan filin anılan aracı kişilerce 
ifa edildiği görülmekle mükellef tarafından vergilendirme ile ilgili ödevle-
rin zamanında yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesi durumu 
söz konusu olmadığından ve bu durumun da vergi ziyaı ile davacı arasın-
daki illiyet bağının mevcuduyetini kaldırdığının kabulü gerekeceğinden, 
vergi ziyaı cezalarında hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle vergi 
aslı yönünden davayı reddetmiş; vergi ziyaı cezasını kaldırmıştır.

Vergi idaresinin temyiz istemini inceleyen Danıştay Üçüncü Dairesi, 
3.6.2014 gün ve E. 2013/1667, K. 2014/2622 sayılı kararıyla; motorlu 
araç ticareti işi ile iştigal eden davacının  yaptığı işlemlerin, özel tüke-
tim vergisi yönünden vergiyi doğuran olayı gerçekleştirdiği, aynı zaman-
da vergi sorumlusu olduğunu gösterdiği, trafik işlemlerinin aracı kuruluş 
(trafik müşavirleri) elamanlarınca takip edildiği ve sahte belgeler düzen-
lenerek vergilerin eksik yatırılmasından anılan kişilerin sorumlu olduğu 
iddia edilse de 213 sayılı Kanunun 8, 341 ve 344’üncü maddeleri gereği 
vergilendirme ile ilgili ödevlerin eksik yerine getirilmesi yüzünden vergi-
nin eksik tahakkuk ettirilmesi nedeniyle ziyaa uğratılan verginin bir katı 
tutarında kesilen vergi ziyaı cezasında hukuka aykırılık bulunmadığı ge-
rekçesiyle kararı bozmuştur.

İstanbul 3. Vergi Mahkemesi 26.12.2014 gün ve E.2014/2921, K. 
2014/2874 sayılı kararıyla; aynı hukuksal nedenler ve gerekçeyle ilk ka-
rarında ısrar etmiştir

Davalı idare tarafından; trafik müşavirlerince yapılan usulsüz işlemle-
rin dava konusu edilip edilmediği veya bu fiiller hakkında bir ceza soruş-
turması yürütülüp yürütülmediği tespit edilmeden ve bu şahısların vergi 
ziyaının doğnasından doğrudan sorumlu olduklarını hükme bağlayan bir 
ceza mahkemesi kararı olmadan, anılan şahıslar hakkında benzeri du-
rumlar için başka firmalarca yapılan suç duyuruları üzerine kovuşturma 
yürütültüdüğünden hareketle vergi ziyaının bu şahısların fiillerine bağla-
namayacağı ileri sürülerek ısrar kararının bozulması istenmiştir.
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Toplum düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı; çevreyi ve ekonomik düze-
ni korumak; uygulanabilecek olan idari yaptırımların türleri ve sonuçları, 
karar alma süreci, idari yaptırma ilişkin kararlara karşı kanun yolu ve 
idari yaptırım kararlarının yerine getirilmesine ilişkin genel ilke ve esasla-
rın belirlenmeinin amaçlandığı ve çeşitli kaahatlerin tanımlandığı, “Amaç 
ve Kapsam” başlıklı 1’ci maddesinde ifade edilen 5326 sayılı Kabahat-
ler Kanununun 2’nci maddesinde kabahat deyimi; kanunun, karşılığında 
idari yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık olarak tanımlanmıştır.

Kanunun, “Genel Kanun Niteliği” başlıklı 3’üncü maddesinde; idari 
yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümler ile idğer ka-
nunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde, diğer genel hükümlerin, 
idari para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımını gerek-
tiren bütün fiiller hakkında uygulanacağı belirtilmiştir. İzleyen madde-
lerinde de “kanunilik”, “yer ve zaman bakımından uygulama” gibi ceza 
hukukuna ilişkin bazı temel ilkelerin kabahatler bakımından uygulama 
biçimleri belirlenmiş, ek 1’inci maddesinde, 213 sayılı Vergi Usul Kanu-
nunda yer alan vergi mahkemelerinin görevine ilişkin hükümlerin saklı 
olduğu belirtilmek suretiyle göreve ilişkin özel bir hüküm getirilmiştir. 
Düzenlemelerin birlikte değerlendirilmesinden, Kabahatler Kanununun 
görev dışındaki diğer hükümlerinin, özel kanunda aksine bir hüküm ol-
maması halinde, 213 sayılı Kanun uyarınca kesilecek cezalar hakkında 
uygulanması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır

Anayasa Mahkemesinin 5.3.2015 tarih ve E. 2014/120, K. 2015/23 
sayılı kararında; Anayasanın 38’inci maddesinde yer alan “suçta ve ce-
zada kanunilik ilkesi” uyakınca, yasaklanan eylemlerin ve bu eylemlere 
verilecek cezaların, hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde kanunda 
gösterilmesi, kuralın açık, anlaşılır ve sınırlarının belli olması gerektiği; 
idari nitelikli vergi cezalarının da bu maddede öngörülen ilkelere tabi ol-
duğunun ifade edilmiş olması, Kabahatler Kanununun, 213 sayılı Kanun 
kapsamında kesilecek cezalar bakımından uygulanması gerektiği tespitini 
doğrulamaktadır.

5326 sayılı Kanunun “Kabahatten Dolayı Sorumluluğun Esasları” baş-
lıklı İkinci Bölümünün 7’inci maddesinde kabahatin, icrai veya ihmali 
davranışla işlenebileceği, ihmali davranışla işlenmiş kabahatin varlığı için 
kişi açısından belli bir icrai davranışta bulunma hususunda hukuki yü-
kümlülüğünün varlığının gerekli olduğu belirtilmiştir. Kabahatlerin, ka-
nunda açıkça hüküm bulunmayan hallerde, hem kasten hem de taksirle 
işlenebileceğini kurala bağlayan 9’uncu maddesinin gerekçesinde, suçla-
rın kural olarak kasten işlenebileceği ancak, kanunda açıkça belirtilmiş 
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olması halinde, taksirle işlenen filiin de istisna olarak suç oluşturabile-
ceği, buna karşılık, kabahat türünden haksızlıkların, kural olarak hem 
kasten hem de taksirle işlenebileecği ancak, sadece kasten veya taksirle 
işlenebilen fiilin kabahat oluşturabileceği konuskunda kanunda hüküm 
bulunabileceği, kabahatler açısından, idari ceza sorumluluunun kabulü 
yani idari para cezasına karar verilebilmesi için, fiili işleyen gerçek kişi-
nin, en azından taksire dayalı kusurunun varlığının gerekeceği; başka bir 
deyişle, kabahatler bakımından objektif sorumluluğun kabul edilmediği 
açıklamasına yer verilmiştir.

213 sayılı Kanunda, vergi ziyaı cezası bakımından kasıt ya da kusur 
aranması gerektiği yolunda bir düzenleme bulunmadığından, cezayı ge-
rektiren fiilin gerçekleşmesinin yanında manevi unsur olan taksirin var-
lığının da aranması gerekmektedir. 213 sayılı Kanunun, vergi ziyaı ce-
zasına ilişkin maddesinde, düzenleniş içimi itibarıyla manevi unsurun 
varlığının Kanunen karine olarak kabul edilmiş ve idareye, ceza keserken 
söz konusu eylemlerin vergi ziyaına sebebiyet vermek maksadıyla yapıl-
dığını kanıtlama zorunluluğu yüklenmemiş olması; söz konusu karinenin 
aksinin, cezanın muhatabı tarafından işsahtlanması halinde, ceza kesil-
memesi ya da kesilen cezanın kaldırılması gerekliliğini ortadan kaldıran 
bir sebep değildir.

Dosyanın incelenmesinden, mezkur araçlar ile ilgili olarak vekalet ak-
dini kötüye kullandığı anlaşılan trafik müşavirlerince sahte belgeler dü-
zenlenmek suretiyle mali idarenin yanıltıldığı, suç oluşturan ve cezai mü-
eyyideye bağlanan fiilin, anılan aracı kişilerce efa edilidği, davacının bu 
fiilin işlenmesinde kusuru bulunmadığı, başka bir ifadeyle suçun manevi 
unsurunun olayda gerçekleşmediğinin davacı taarfından ispatlandığının 
anlaşılması sarşısında, vergi ziyaı cezasının kaldırılması yolunda verilen 
ısrar rararında sonucu tibarıyle hukuka aykırılık görülmediğinden temyiz 
isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLEDİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca, dosyadaki bel-
geler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

Dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçesi yukarıda açıklanan İstanbul 
3. Vergi Mahkemesinin 26.12.2014 gün ve E. 2014/2921, K. 2014/2874 
sayılı ısrar kararı, aynı hukuksal nedenler ve gerekçe ile Kurulumuzca da 
uygun bulunmuş olup temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, kararın 
bozulmasını gerektirecek durumda görülmemiştir.

Bu nedenle, temyiz isteminin reddine, 23.12.2015 gününde oyçoklu-
ğuyla karar verildi.
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UYGULAMADAN DOSYA I

AÇILIP MÜRACAATA BIRAKILAN; KESİNLEŞTİRİLEN 
MÜRACAAT KARARINDAN SONRA; YENİDEN AÇILAN 

DAVADAKİ MANEVİ TAZMİNAT DAVASINDA, İLK DAVADAKİ 
RAKAMLA BAĞLILIK YOKTUR.

Yargıtay 21. HD. E:2015/8255/K:2015-19909

Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi taz-
minatın ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonucunda; ilamda ya-
zılı nedenlerle 465.780,02 TL maddi ve manevi tazminatın yasal faiziyle 
birlikte davalılardan alınarak davacıya verimesine ilişkin hükmün süresi 
içinde temyizen incelenmesi taraf verillerince istenilmesi ve de davacılar 
vekili tarafından duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin 
duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 10/11/2015 Salı günü 
tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü dava-
cılar vekili Avukat ile karşı taraftarı vekili geldiler. Başka gelen olmadı. 
Duruşmaya başlanarak hazır bulunan Avukatların sözlü açıklamaları 
dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek aynı gün Tetkik tarafından 
düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği konuşulup dü-
şünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

KARAR

Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce benimsenmiş bulunan yasal 
ve hukuksal gerekçeleriyle dayanağı maddi delillere ve özellikle bu de-
lillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine temyiz kapsam ve ne-
denlerine göre, taraf vekillerinin yerinde bulunmayan bütün itirazlarının 
reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıdaki 
yazılı temyiz harcının temyiz edenlere yükletilmesine, 10/11/2015 günün-
de oybirliğiyle karar verildi.

YEREL MAHKEME KARARI
Bakırköy 14. İş Mahkemesi

Davacılar vekili 01/12/2009 harç tarihli dava dilekçesinde özetle, Dava-
cılardan T.G.’ın davalılara ait işyerinde çalışmakta iken bir başka adreste-
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ki işyerinde 30/06/2007 tarihinde iş kazası geçirdiğini ve %100 oranında 
sakat kaldığını, kazanın davalılara ain inşaat işyerinde 3 metre yüksekten 
aşağı düşme sonucu oluştuğunu, kazanın oluşunda davacıyı alınması ge-
reken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almaksızın çalıştıran davalıların 
kusurlu olduğunu, advacının kusurunun bulunmadığını, kaza tarihinde 
davacı T.G.’ın 18 yaşında olduğunu ve kaza sonucu %100 sakat kaldığını, 
3. Şahısların bakım ve gözetimine muhtaç olduğunu ve bu nedenle hem 
kendisinin hem ailesinin büyük bir eza, cefa çektiğini belirterek fazlaya 
ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, 3000 TL maddi tazminat talep et-
miştir.

Davalılar adına usulüne uygun olarak davetiyeler tebliğ edilmiştir.

Davalılar G.Şti. A.K. ve M.T. vekili vermiş olduğu cevap dilekçesinde 
özetle; Davacı tarafşça Bakırköy 11. İş Mahkemesiin 2008/327 Esas sa-
yılı dosyası ile açılmış olan davanın açılmamış sayılmasına karar veril-
diğini, davacının bu dosyada 5000 TL manevi tazminat talep ettiğini, bu 
sebeple ilk talebin aşılmasının mümkün olmadığını, olaya ilişkin Büyük-
çekmece 1. Sulh Ceza Mahkemesinde devam eden 2008/158 Esas sayılı 
dosyanın halen derdest olup sonucunun beklenmesi gerektiğini, olayda 
davacı T.’nun asli kusurlu olduğunu, davalıların kusuru bulunmadığını, 
advalılardan M.T.’nün kaza tarihinde şirket yetkilisi olmadığını belirterek 
davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı A.R.G. vekili dosyaya vekaletname sunmuş ise de davaya ilişkin 
herhangi bir cevap dilekçesi veya delil sunmamıştır.

Bakırköy 11. İş Mahkemesinin 2008/327 Esas sayılı dosyası istenerek 
incelendiğinde davacının T.G., davalının G.İ.G.İ.Paz.Ltd.Şti. olduğu, da-
vanın davacının 30/06/2007 tarihinde geçirmiş oludu iş kazası nedeniy-
le maddi ve manevi tazminat davası olduğu, dava takip edilmediğinden 
01/09/2008 tarihli kararla davanın açılmamış sayılmasına karar verilidği 
anlaşılmıştır.

Mahkememizce davacıya ait SGK sicil dosyası ve kazaya ilişkin sigorta 
müfettişi tahkikat raporu ve ekleri, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, incele-
me raporu, davalı şirkete ait ticaret sicil kaydı getirtilmiş, taraf tanıkları 
dinlenmiş, tarafların sosyal ve ekonomik udrumu araştırılmış, davacıya 
bağlanan gelirlerin Peşin Sermaye Değerlerini gösterir tablo dosyaya celp 
edilmiştir.

Mahkememizce dosya iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından oluşan 3 
kişilik bilirkişi heyetine tevdi edilerek kusur raporu alınmış, bilirkişi he-
yeti vermiş olduğu 28/12/2012 tarihli raporunda davalı işveren şirketin 
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%80 oranında, davalı A.R.G.’in :5 oranında, kazalı T.G.’ın %15 oranında 
kusurlu olduğunu, davalılar A.K. ve M.T.’nün kusursuz olduklarını bil-
dirmiştir.

Belirlenen kusur oranları üzerinden davacı tarafça talep edilebilecek 
maddi tazminat miktarının tespiti için dosya hesap bilirkişisine tevdi edil-
miş, bilirkişi A.M. vermiş olduğu 02/12/2013 tarihli raporunda davacının 
iş kazası tarihi itibarı ile en son net ücretinin 600 TL olduğunu kabul 
etmek suretiyle maddi zararının 358.480,02 TL’ye artırarak, ayrıca dava-
cılar için manevi tazminat talebinde bulunmuştur.

Her ne kadar davacı dava dilekçesinde manevi tazminat talep etmemiş 
ise de, davacının ıslah yoluyla manevi tazminat talebinde bulunduğu, baş-
vuru harcı ve nispi harcı tamamladığı anlaşılmakla talebin değerlendiril-
mesi gerektiği anlaşılmıştır.

Yapılan yargılama, toplanan deliller, dinlenen tanık beyanları, bilirkişi 
raporları hep birlikte değerlendirildiğinde; 

Davacının davalı iş yerinde çalışırken geçirdiği iş kazası sebebiyle 
%100 oranında malul kaldığı, olayda advalı şirketin %80 oranında, diğer 
davalı A.R.G.’in %5 oranında, davacının ise %15 oranında kusurlu olduk-
ları anlaşılmış olmakla, bilirkişi tarafından hesaplanan maddi tazminatın 
davalılardan tahsili ile davacıya ödenmesine karar vermek gerekmiştir.

Davacıların manevi tazminat talepleri ile ilgili ise, olayın oluş şekline 
müterafık kusur oranlarına, husule gelen elem ve ızdırabın derecesine, 
tarafların sosyal ve ekonomik durumuna, paranın alım gücüne, özellikle 
26/06/1966 gün ve 1966/7-7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının içeriğine 
ve ön gördüğü koşulların somut olayda gerçekleşme biçimine, oranına, 
niteliğine, hak ve nesafet kurallarına göre davacı T.G. için 75.000,00 TL, 
kazalı T.’nun babası C. ve annesi D. için 10.000,00’er TL, kardeşleri A. 
ve T. için 5.000,00’er TL manevi tazminatın takdir edilmesi uygun gö-
rülerek, davacıların davasının kısmen kabulü ile aşağıdaki gibi hüküm 
kurmak gerekmiştir.

HÜKÜM:

1- Davalılar G.İ.G.İnş. ve Paz.Ltd. Şti. ve A.R.G.’e karşı açılan davanın 
KISMEN KABULÜ ile,

1- Davacı T.G. için takdir edilen 358.780,02 TL maddi, 75.000 TL ma-
nevi tazminatın, davacı C.G. için takdir edilen 10.000 TL manevi tazmi-
natın, davacı D.G. için takdir edilen 10.000 TL manevi tazminatın, davacı 
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A.G. için takdir edilen 5.000 TL manevi tazminatın ve davacı T.G. için 
takdir edilen 5.000 TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 30/06/2007 
tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müşterek 
ve müteselsilen tahsili ile davacılara ödenmesine

2- Fazlaya ilişkin talebin reddine,

II- Davalılar A.K. ve M.T.’ye karşı açılan davanın REDDİNE,

3- Alınması gereken 31.680,81 TL karar ve ilam harcından peşin yatı-
rılan 40,50 TL nispi harcın ve 2.216,00 TL ıslah harcı olmak üzere top-
lam 2.256,50 TL harcın mahsubu ile bakiye 29.424,31 TL karar ve ilam 
harcının davalılar G.İ.G.İ.Paz.Ltd.Şti. ve A.R.G.’den tahsili hazineye irat 
kaydına

4- Davacı tarafından yeşin yatırılan 40,50 TL nispi harcın ve 2.216,00 
Tl ıslah harcı olmak üzere toplam 2.256,50 TL harcın davalılar G.İ.G.İ.
Paz.Ltd.Şti. ve A.R.G.’ten tahsili ile davacıya ödenmesine,

5- Davacı T.G. kendisine vekille temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T. gere-
ğince maddi tazminat için hesaplanan 26.276,80 TL ve manevi tazminat 
için hesaplanan 10.800,00 TL olmak üzere toplam 37.526,80 TL vekalet 
ücretinin davalılar G.İ.G.İ.Paz.Ltd.Şti. ve A.R.G.’den tahsili ile davacıya 
ödenmesine,

6- Davacı C.G. kendi adına ve davacı A.G. ile davacı T.G.’a velayeten 
kedilerini vekille temsil ettirdiklerinden kabul edilen toplam manevi taz-
minat alacağı üzerinden hesaplanan 2.400,00 TL vekalet ücretinin dava-
lılar G.İ.G.İ.Paz.Ltd.Şti. ve A.R.G.’den tahsili ile davacılara ödenmesine,

7- Davacı D.G. kendisini vekille temsil ettirdiğinden kabul edilen ma-
nevi tazminat alacağı üzerinden hesaplanan 1.500,00 TL vekalet ücretinin 
davalılar G.İ.G.İ.Paz.Ltd.Şti ve A.R.G.’den tahsili ile davacıya ödenmesine,

8- Davalı G.İ.G.İ.ve Paz.Ltd. kedisini vekille tesil ettirdiğinden redde-
dilen manevi tazminat miktarı üzerinden A.A.Ü.T. gereğince hesaplanan 
14.700,00 TL vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalıya ödenme-
sine,

9- Davalı A.R.G. kendisini vekille temsil ettirdiğinden reddedilen ma-
nevi tazminat miktarı üzerinden A.A.Ü.T. gereğince hesaplanan 14.700,00 
TL vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalıya ödenmesine,

10- Davacılar tarafından yapılan ilk masraflar dahil toplam 806,00 TL 
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yargılama giderinin red ve kabul oranına göre takdiren 576,17 TL’sinin 
davalılar G.İ.G.İ.Paz. Ltd.Şti ve A.R.G.’den tahsili ile davacılara ödenme-
sine,

Dair davacılar vekilinin ve davacılar G.İ.Ltd.Şti. A.K. ve M.T. vekili-
nin yüzüne karşı, davalı A.R.G. vekilinmin yokluğunda tebliğ tarilinden 
itibaren 8 gün içerisinde Yargıtay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere 
verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 26/09/2014

YEREL MAHKEME KARARI
Bakırköy 11. İş Mahkemesi

Mahkememizde görülmekte bulunan Alacak davasının yapılan açık 
yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı tarafından davalı aleyhine alacak talebi ile Mahkememize dava 
açmış ise de 

Duruşmanın 09/05/2008 tarihli oturumunda taraflarca takip edilme-
yen davanın HUMK'un 409/1 maddesi uyarınca yenileninceye kadar iş-
lemden kaldırılmasına karar verildiği, bu tarihden itibaren bugüne kadar 
3 aydan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen davanın yenilenmediği, 
anlaşıldığından davanın açılmamış sayılmasına karar vermek gerekmiş, 
aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi Yukarıda açıklandığı üzere,

Davanın HUMK'un 409/5 maddesi uyarınca AÇILMAMIŞ SAYILMASI-
NA,

Davacının yaptığı yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

Red harcın mahsubu ile fazla yatırılan 54,90-YTL peşin harcın istek 
halinde davacıya iadesine.

Davalı vekille temsil edildiğinden A.A.Ü.T.nin 7. ve 12. maddeleri uya-
rınca 500,00 -YTL. maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya 
verilmesine,

Dosya üzerinden tarafların yokluğunda 8 gün içerisinde yargıtaya tem-
yizi kabil olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde karar 
verildi. 01/09/2008
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YEREL MAHKEMEYE DİLEKÇE

1- Müvekkilinin T. yaklaşık 1.5 yıldır davalı fırmada çalışmaktadır.

2- Müvekkil iş yerinde normal şartlarda paketleme yapmaktaydı.

3- Davalı taraf 30.06.2007 tarihinde yine aynı işyerinin bodrum katına 
götürüp inşaat halindeki bu mahalin temizliğini yapmasını istemiştir. Mü-
vekkil bu temizliği yapar iken hiç farkında olmadığı bir çukur tabir edilen 
yere düşmüş ve YATALAK haline gelmiştir. Bu iş kazasının tek kusurluğ-
su davalı iş verendir. Şöyle ki; 

a- Müvekkili daha önce hiç bilmediği bir yerde çalıştırmıştır.

b- Müvekkilin normelde yaptığı iş dışında bir iş yaptırır iken kaza ol-
muştur.

c- Davalı, iş yaptırdığı alanın tehlikeli bir yer olduğunu bildiği halde 
müvekkilinin kendini koruması için hiçbir önlem almamıştır.

d- Davalı iş güvenliğini sağlamamıştır.

4- Davalı tarafın kusurları bu sayılandan oldukça fazla olduğu açıktır.

5- Müvekkil çiçeği burnunda bir delikanlı iken bu kazaya maruz kal-
mıştır. Müvekkil henüz 18’ine yeni girmiştir.

6- Doktorların raporuna göre artık bir daha çalışma ihtimali yoktur.

7- Yukarıda anlatılanlar ışığında müvekkil hayatının baharında bir iş-
verenin kusurundan dolayı bir daha yürümeyecek, çalışamayacak. Bu ne-
denden gerekli bilirkişi tespitleri yapılarak müvekkilinin hayatı boyunca 
gelir kayıbının tespiti ile bu miktarın davalı taraftan alınması için iş bu 
davayı açmak gerekmiştir.

HUKUKİ DELİLLER: İş yeri kayıtları, doktor raporları, tanık beyanla-
rı, bilirkişi incelemesi, yemin vs. her türlü hukuki delil.

HUKUKİ SEBEPLER: İş Kanunu, HUMK., BK. ve her türlü hukuki sebep

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerden dolayı 
haklı davamızın kabulü ile fazlaya ilişkin talep hakkımız saklı kalmak 
şartıyla şimdilik 100-YTL İş kazası maddi tazminatına, 5.000 YTL manevi 
tazminatına hüküm edilmesine, yargılama haç ve masrafları ile vekalet 
ücretinin de davalı yana yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygı-
larımla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili
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YEREL MAHKEME KARARI

-Mahkememizde görülmekte bulunan Alacak davasının yapılan açık 
yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı tarafından davalıya aleyhine alacak talebi ile Mahkememize 
dava açmış ise de

Duruşmanın 09/05/2008 tarihli oturumunda taraflarca takip edilme-
yen davanın HUMK'un 409/1 maddesi uyarınca yenileninceye kadar iş-
lemden kaldırılmasına karar verildiği, bu tarihten itibaren bugüne kadar 
3 aydan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen davanın yenilenmediği, 
anlaşıldığından davanın açılmamış sayılmasına karar vermek gerekmiş, 
aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi Yukarıda açıklandığı üzere.

Davanın HUMK'un 409/5 maddesi uyarıca AÇILMAMIŞ SAYILMASINA,

Davacının yaptığı yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına

Red harcın mahsubu ile fazla yatırılan 54,90-YTL peşin harcın istek 
halinde davacıya iadesine.

Davalı vekille temsil edildiğinden A.A.Ü.T.nin 7. ve 12. maddeleri uya-
rınca 500.00 -YTL. maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya 
verilmesine,

Dosya üzerinden tarafların yokluğunda 8 gün içerisinde yargıtaya tem-
yizi kabil olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde karar 
verildi. 01/09/2008



UYGULAMADAN DOSYA II

AYNI DAVALI • MADDİ VAKIALAR
 

ÖZET: Aynı davalı aleyhine, açılmış maddi vakıa-
lar, bağlayıcı olamaz. Davacı, iş akdinin haksız 
ve bildirimsiz feshedildiğini iddia etmiş, davalı 
ise diğer davalı ile olan taşeronluk sözleşmesi-
nin feshedilmesi, işyerinden tahliyeleri yönünde 
kaymakamlık kararı alınmış olması nedenleri ile 
zorunlu fesih halinin doğduğunu beyan etmiştir. 
4857 Sayılı Yasanın 25. maddesinde düzenlenen 
haklı fesih halleri arasında, işyerinin kapanması 
yahut tahliye edilmesi yönünde bir düzenleme 
bulunmadığı, geçerli fesih sayılabilecek bu ge-
rekçenin işçilik hak ve tazminatlarını talep etme-
sine engel olmayacağı anlaşılmakla, bilirkişi ta-
rafından davacının hizmet süresi ve ücret miktarı 
dikkate alınarak hesaplanan ihbar tazminatının 
davalılardan tahsiline karar vermek gerekmiştir.

Mahkememizde görülmekte bulunan Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisin-
den Kaynaklanan/ 6avasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

YEREL MAHKEME KARARI

Davacı vekili 03/07/2013 harç tarihli dava dilekçesinde özetle; Davacı-
nın 20.06.2008 tarihinden 03.06.2013 tarihine kadar davalılar nezdinde 
araç yağcısı olarak çalıştığını, davalılardan N.B. A.Ş.’nin üst işveren, diğer 
davalının alt işveren olduğunu, bu tarihte iş akdinin davalı G. tarafından 
sebepsiz olarak feshedildiğini, davalıların işçilik hak ve alacaklarından 
birlikte sorumlu olduğunu, son ücretinin net 1.200.00 TL olduğunu, 3 
öğün yemek verildiğini, işyerinde 08:00’de başlayan çalışmanın 20:00 den 
önce bitmediğini, haftada 7 gün çalışıldığını, 5 gün çalışmanın 23-24:00 
de kadar sürdüğünü, davacının son 33 günlük ücret alacağının ödenmedi-
ğini, genel tatil günlerinde çalışıldığını, beyanla toplam 12.000,00 TL taz-
minat ve işçilik alacaklarının davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.
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Davalı adına usulüne uygun olarak davetiye tebliğ edilmiştir.

Davalı G.İnş.Nak.Tur.İth.İth.San. Tic.Ltd.Şti. vekili cevap dilekçesinde 
özetle; Davacının çalışma süresinen SGK kayıtlarında yer aldığı gibi oldu-
ğunu, diğer taşeron firma döneminde gerçekleşmiş çalışma ile ilgili bir so-
rumluluklarının bulunmayacağını, diğer davalı N.B.A.Ş.’nin Beşiktaş 26. 
Noterliğinin 13.06.2013 tarih 9366 yevmiye sayılı ihtarname ile taşeron-
luk sözleşmesini feshettiğini, tahliyelerine ilişkin Kaymakamlık kararının 
verildiğini, kendilerini yalnızca N.B. A.Ş.den aldıkları işler kapsamında 
çalıştıklarını, başka işlerinin bulunmadığını, davacının iş akdinin bu 
nedenle haklı olarak sonlandırıldığını, bu çalışma saatlerinin normalde 
08:30-17:30 olduğunu,u Haziran, Temmuz ve  Ağustos aylarında ayda 
2 ya da 3 gün çalışmanın 20:00-20:30 kadar sürdüğünü, ancak bu du-
rumda tüm çalışanların değil yalnızca 3-4 kişinin çalıştığını, Kasım-Mayıs 
aralığında beton talebinin düşmesi nedeni ile çalışmanın 16:00-16:30’da 
sonlandırıldığını, yoğun kar ve yağmur yağışının olduğu günlerde işye-
rinde çalışma olmadığını ve çalışanların gelmediğini, toplam 10-15 gün 
hiç çalışılmadan geçirilen bu dönem karşılığında yazın fazla çalışıldığını, 
kışın ayda en fazla 1 gün çalışmanın 20:00’ye kadar sürdüğünü, denkleş-
tirme yapıldığını, bunun dışında kalan ücretlerin ödendiğini, bordrolara 
yansıtıldığını, genel tatil günlerinde çalışma olmadığını beyanla davanın 
reddini talep etmiştir.

N.B. A.Ş. vekili 28.08.2014 havale tarihli cevap dilekçesi ile özetle, Da-
vacının kendi işçileri olmadığını, “hazır beton taşıma pompalama barım 
omarım işçilik işleri’nin diğer davalıya devredilidğini, çalışma koşulları ile 
ilgili bilgilerinin olmadığını, kendilerinin beton ürettiğini, diğer davalının 
da üretilen betonu hedef noktaşa taşıdığını, işin sevk ve idaresinin diğer 
davalıda olduğunu, ‘araçların kullanımının diğer davalıya bırakıldığını, 
diğer davalının başka işyerlerinden de iş aldığını, alacakların bir kısmının 
zamanaşımına uğradığını, yazın artan çalışmanın kışın yavaşladığını, hat-
ta durduğunu, hizmet sözleşmesinde hüküm bulunması halinde yılda 270 
saate kadar olan fazla çalışmanın mahsup edilmesinin gerekeceğini, 2 kez 
yemek ve 2 kez çay molasının olduğunu, yıllık izinlerinin kullandırıldığı-
nı, dini bayramlarda ve yılbaşında çalışma olmadığını, işyeri kayıtlarının 
kendilerinde bulunmadığını beyanla, davanın reddini talep etmişlerdir.

Taraf verilleri delil ilistesini ve yazılı delillerini ibraz etmiş, bir kısım 
deliller mahkememizce toplanmış, davacıya ait SGK sicil dosyası, hizmet 
döküm cetveli ve işyeri kayıtları celbedilmiş, taraf tanıkları dinlenmiştir.

Dosya davacının haklı olması halinde talep edebileceği alacak miktarı-
nın tespiti için hesap bilirkişisine tevdi edilmiş, bilirkişi raporunu düzen-
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leyerek dosyaya ibraz etmiş, taraf verillerinin tirazlarının değerlendiril-
mesi için dosya tekrar bilirkişiye tevdi edilerek, ek rapor alınmıştır.

Davacı ıslah dilekçesini sunmuş, ıslah harcını tamamlamış ve davacı-
lar vekillerine tebliğ edilmiştir. Davalı vekilinin ıslaha zamanaşımı itirazı-
na ilişkin bilirkişiden ek rapor alınmıştır.

Davalı vekilin yıllık izin alacağına ilişkin davacıya yemin teklif etmesi 
sebebiyle yemin metni davacıya tebliğ edilmiş, davacı duruşmada hazır 
bulunmakla, yeminli beyanında davalı şirkette çalıştığı süre içinde bütün 
izinleri kullandığını, yıllık izin alacağı bulunmadığını beyan etmekle, yıllık 
ücret alacağı talebinin reddine karar verilmiştir.

Yapılan yargılama, toplanan deliller, dinlenen tanık beyanları ve gerek-
çe ve sonuç itibariyle dosya içeriğine uygun denetime açık bilirkişi rapor-
ları hep birlikte değerlendirildiğinde; 

Davacının SGK kayıtlarına itibarla 20/06/2008-03/06/2013 tarihle-
ri arasında davalı G.İnş.Ltd.Şti’nde araç yağcısı olarak çalıştığı, en son 
aylık ücretinin davacının yaptığı işin niteliği, kıdemi, tanık beyanları ve 
emsal ürcet araştırmasına ilişkin müzekkere cevapları dikkate alınarak 
net 1.200,00 TL olduğu işyerinde verilen yemek yardımından yararlandığı 
anlaşılmıştır.

4857 sayılı İş Kanununun 2. maddesinde alt işveren, bir işverenden, 
işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde 
veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik neden-
lerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve görevlendiridği işçileri sadece 
bu işyerinde çalıştıran diğer işveren olarak tanımlanmıştır. Alt işverenin 
iş aldığı işveren ise, asıl işveren olarak adlandırılmıştır. Bu tanımdan yola 
çıkıldığında asıl işveren alt işveren ilişkisinin unsurları, iki ayrı işveren 
olması, mal veya hizmet üretimine dair bir işin varlığı, işçilerin münhasır-
dan asıl işverenden alınan iş kapsamında çalıştırılması olarak sayılabilir.

Dosya kapsamından, davalı N.B.A.Ş.’nin beton üretimi işi yaptığı, di-
ğer davalı G.Ltd.Şti.’nin de üretilen betonları üretim nortasından talep 
noktasına götürme işini üstlendiği görülmektedir. Davacının, G.Ltd.Şti. 
işçisi olarak, başkaca firmaya da hizmet verdiği yönünde bir tespit müm-
kün olmadığı gibi tanık anlatımlarından, davacının N.B.A.Ş. kapsamında 
alınmış beton taşıma işlemine yönelik çalıştığı anlaşılmaktadır. Bu du-
rumda davalıların alt işveren - üst işveren olarak işçilik hak ve alacaklar-
dan birlikte sorumlu oldukları kanaatine varılarak, davalı N.B.A.Ş.’nin 
husumet itirazına iştirak edilmemiştir.
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Davacı, iş akdinin haksız ve bildirimsiz feshedildiğini iddia etmiş, da-
valı ise diğer davalı ile olan taşeronluk sözleşmesinin feshedilmesi, işye-
rinden tahliyeleri yönünde kaymakamlık kararı alınmış olması nedenleri 
ile zorunlu fesih halinin doğduğunu beyan etmiştir. 4857 Sayılı Yasanın 
25. maddesinde düzenlenen haklı fesih halleri arasında, işyerinin kapan-
ması yahut tahliye edilmesi yönünde bir düzenleme bulunmadığı, geçerli 
fesih sayılabilecek bu gerekçenin işçilik hak ve tazminatlarını talep etme-
sine engel olmayacağı anlaşılmakla, bilirkişi tarafından davacının hizmet 
süresi ve ücret miktarı dikkate alınarak hesaplanan ihbar tazminatının 
davalılardan tahsiline karar vermek gerekmiştir.

Davacının celp edilen banka kayıtlarından Mayıs ve Haziran aylarına 
ilişkin 33 günlük ücret alacağı bulunduğu anlaşılmakla, davalılardan tah-
siline karar verilmiştir.

Davacının fazla sebai, genel tatil alacağı ve hafta tatili alacağı talebi ile 
ilgili olarak, fazla çalışma yaptığını, bayram ve genel tatil günlerinde ça-
lıştığını, hafta tatili kullanmadığını iddia eden işçi norm kuramı uyarınca 
bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Davacının çalışma şekline ilişkin tanık 
beyanları dışında, puantaj kaydı, işyerine geriş çıkışı gösteren belge gibi 
herhangi bir yazılı delil sunulmamış olmakla, ortak tanık beyanlarını de-
ğerlendirmek gerekmiştir.

Dinlenen tanık beyanlarından işyerinde birden fazla iş ve çalışma şek-
li olduğu, davacının yaptığı işin niteliği dikkate alındığında, haftalık faz-
la çalışma süresinin 12 saat olduğu, tanık beyanlarından davacının dini 
bayramlarda çalışmadığı, resmi tatil günlerinde çalıştığı, ücretlerinin 
ödendiğine ilişkin herhangi bir imzalı ücret bordrosu veya banka kaydı 
sunulmadığı anlaşılmış, bilirkişi tarafından yapılan hesaplamaya itibar 
edilerek, bir kimsenin uzun süre izin ve tatil yapmaksızın çalışması haya-
tın olağan akışına aykırı olacağından davacının icra ettiği meslek, çalışma 
süresi ve koşulları dikkate alınarak, hesaplanan fazla mesai ve resmi tatil 
ücret alacağından takdiren 1/3 oranında hakkaniyet indirimi yapılarak 
davalılardan tahsiline, davacının haftada bir gün hafta tatili kullandığı 
anlaşılmakla hafta tatili ücret alacağı talebinin reddine karar verilmiştir.

Her ne kadar Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2014/36656 Esas, 
2015/5245 Karar sayılı imalı ile Mahkememizin bu dosyaları ile seri halde 
açılmış olan Bakırköy 30. İş Mahkemesi Dosyalarında, dairenin istikrarlı 
uygulaması gereği davalı aleyhine aynı taleplerle dava açanların tanıkla-
rına kural olarak tibar edilmemesi, bu tanıkların beyanlarının diğer yan 
delillerle lirlikte değerlendirilerek sonuca gidilmesi gerektiği ve fazla me-
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sai ücret alacağı hesaplanırken, davalı tanıklarının beyanları dikkate alı-
narak hesaplama yapılması gerektiği, bu durumda da haftalık fazla mesa-
inin 9 saat olacağı gerekçesiyle bozma kararları verilmiş ise de, iş yerinde 
çalışma şartları ve saatlerine ilişkin işe giriş çıkış kayıtları ve puantaj ka-
yıtları tutma görevi işverenin olup, işveren tarafça dosyaya sunulmuş her-
hangi bir yazılı kayıt bulunmamaktadır. Davalı tanıklarının halen davalı 
işyerinde çalıştığı dikkate alındığında, davacı tanıkları gibi birbirleri ile 
menfaat birliği bulunmasada davalı işyerinde çalışmaktan kaynaklı men-
faatlerinin bulunduğu, kaldı ki giriş çıkış kayıtlarını tutma görevi olan iş-
verenin bu görevini yerine getirmemiş olmakla, çalışma saatlerine ilişkin 
tanıkla ispat hakkı dahi olmaması gerektiği, aksinin yasal görevini yerine 
getirmeyen işvereni ödüllendirmek olacağı, işyerinde çalışan işçilerin yap-
tığı işlerin niteliğine göre herbirinin çalışma şartları ve saatlerinin farklı 
olduğu dikkate alındığında işyerinde çalışan tüm işçilerin fazla measini 
9 saatle sınırlamanın hakkaniyete uygun olmadığı kanaatine varılmakla, 
davacı tanıklarının beyanları dikkate alınarak yapılan hesaplamaya itibar 
etmek gerekmiştir.

Yine davacı vekili servis ücretinin hesaba dahil edilmemesinden dolayı 
benzer davalarda Yargıtay bozma ilamı olduğunu belirterek Yargıtay 9. 
HD’nin 099/02/2015 tarih ve 2015/2257 Esas, 525 Karar sayııl bozma 
ilamını sunarak servis ücreti de dahil edilmek suretiyle yeniden hesapla-
ma yapılmasını talep etmiş ise de, dinlenen davacı ve davalı tanıklarının 
beyanlarında işyerinde servis olmadığını, yol parası verilmediğini, işten 
geç çıktıklarında işverenin arabasıyla evlerine bırakıldıklarını beyan et-
tikleri gibi işyerinde servis olduğuna dair başka herhangi bir yazılı delil 
sunulmadığından dosya içeriğine göre davacı vekilinin bu yöndeki talebi 
dikkate alınmamış ve ek rapor alınmasına gerek görülmemiştir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 27/06/2011 tarih, 2011/24864 Esas, 
2011/18941 Karar sayılı ilamı ile fazla çalışma ve genel tatil ücret alaca-
ğından, yapılan hakkaniyet indirimleri sebebi ile reddine karar verilen 
miktar bakımından kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına vekalet 
ücretine hükmedilmeyeceği belirlendiğinden reddedilen fazla çalışma ve 
genel tatil ücreti üzerinden davalılar lehine vekalet ücretine hükmedilme-
yerek aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:

Davanın KISMEN KABULÜ ile,

1- Net 8.39,33 TL kıdem tazminatı alacağının aktin fesih tarihi olan 
12/05/2011 tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat fai-
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zi ile birlikte davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsili ile davacıya 
ödenmesine,

2- Net 2.827,51 TL ihbar tazminatının 1.000 TL sinin dava tarihinden 
itibaren 1.827,51 TL sinin ıslah tarihi olan 15/05/2015 tarihinden itiba-
ren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müşterek ve müteselsilen 
tahsili ile davacıya ödenmesine,

3- Net 18.497,04 TL fazla mesai ücret alacağından taktiren 1/3 ora-
nında indirim yapılarak 12.331,36 TL olarak kabulü ile 8.000,00 TL’si 
dava tarihinden, 4.331,36 TL’si ıslah tarihi olan 15/05/2015 tarihinden 
itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalılardan 
müşterek ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine,

4- Net 1.320,00 TL ücret alacağının 1.000 TL’sinin dava tarihinden 
itibaren, 320,00 TL’sinin ıslah tarihi olan 15/05/2015 tarihinden itibaren 
işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalılardan müşte-
rek ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine,

5- Net 1.070,40 resmi tatil ücret alacağından taktiren 1/3 oranında 
indirim yapılarak, 713,60 TL olarak kabulü ile 500,00 TL’sinin dava ta-
rihinden itibaren 213,60 TL’si ıslah tarihi olan 15/05/2015 tarihinden iti-
baren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalılardan 
müşterek ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine,

6- Yıllık izin talebinin reddine,

7- Alınması gereken 1.778,23 TL karar ve ilam harcından peşin yatı-
rılan 204,95 TL nispi harç ve 274,00 TL ıslah harcı olmak üzere toplam 
478,95 TL’nin mahsubu ile bakiye 1.299,28 TL karar ve ilam harcının 
davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsili ile hazineye irat kaydına,

8- Davacı tarafından peşin yatırılan 204,95 TL nispi harç ve 274,00 TL 
ıslah harcı olmak üzere toplam 478,95 TL harcın davalılardan müşterek 
ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine,

9- Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden, A.A.Ü.T. gereğince 
3.123,82 TL vekalet ücretinin davalılardan müşterek ve müteselsilen tah-
sili ile davacıya ödenmesine,

10- Davalılar kendisini vekille temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T. gereğince 
500,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılara ödenmesine,

11- Davacı tarafından yapılan ilk masraflar dahil toplam 586,00 TL 
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yargılama giderinin red ve kabul oranına göre 578,00 TL’sinin davalı-
lardan müşterek ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine, bakiye 
masrafın davacı üzerinde bırakılmasına,

12- Davalı N.B.A.Ş. tarafından yapılan 83,00 TL yargılama giderinin 
red ve kabul oranına göre 3,00 TL’sinin davacıdan tahsili ile davalıya 
ödenmesine, bakiye masrafın davalı üzerinde bırakılmasına

Dair davacı asilin, davacı vekilinin, davalı G. vekilinin ve davalı N.B. 
vekilinin yüzüne karşı tebliğ tariinden itibaren 8 gün içerisinde Yargıtay 
nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usu-
len anlatıldı. 06/07/2015

Y.9. HD. E:2015/29425 K:2015/30884 sayılı ve 02.11.2015 günlü 
kararıyla onanmıştır.
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YARGITAY'A 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 5.61

Mart 9.36 10.79 4.23 6.95 8.03 5.64

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 -0.20 0.56 0.30 0.43 0.71 -.0.02

Mart 0.36 0.81 0.74 1.05 0.40 0.41 0.66 1.13 1.19 .-0.04

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

Ağustos 0.26 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
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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 0.34 1.13 1.95 2.41 1.82 1.80

Mart 0.65 0.50 5.52 2.60 0.75 1.55 2.63 3.57 3.03 1.75

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 4.47 10.43 7.63 7.89 7.55 8.78

Mart 8.22 2.30 12.31 3.41 3.80 10.43 7.29 8.39 7.61 7.46

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



611Yararlı Bilgiler

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 5.61 7.48 8.33 7.60 8.77 7.97

Mart 10.79 4.23 6.95 8.03 5.64 8.02 8.08 7.70 8.70 7.96

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
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Tablolar Açıklaması:

28.06.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 Sayılı Yasa, yargılama usu-
lüne 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 getiril-
miştir. 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 yar-
gılama usulü daha getirmiştir.

İdari yargıda kanun yollarına ilişkin süreler ve sınırlar, bölge idare mah-
kemeleri kurulup Resmi Gazete'de ilan edildiğinde uygulanacaktır. 6545 
sayılı yasa bölgeidare mahkemelerinin 3 ay içinde kurulacağını belirtmek-
tedir, 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 so-
rumluluk kabul edilmez.
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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 ay-
rılırlar. 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. (Örne-
ğin 2004 m.118) Akdi faiz oranı ise sözleşmeyle belirlenir. Faizler, tür olarak 
ise “Anapara faizi” ve “Temerrüt Faizi” olmak üzere ikiye ayrılırlar. Anapa-
ra faizi, borçlu henüz temerrüde düşmeden ödenmesi gereken faizdir. Söz-
leşme uyarınca alacaklıya ait paranın faiz geliri elde etmek amacıyla ödünç 
verilmesi veya herhangi bir şekilde borçluda kalması üzerine faiz ödenme-
si 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. sözleşme-
lerde 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 anapa-
ra 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 ala-
caklarda 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 uy-
gulanır. (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 te-
merrüt 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 ora-
nını, sözleşmeyle belirlenen temerrüt faizi ise (%9x2) %18 oranını aşamaz. 
Ticari işlerde ise gerek anapara faizi oranı ve gerek temerrüt faizi oranı ser-
bestçe belirlenebilir. (6102 m.8 f.1) Taraflardan biri için ticari iş sayılan söz-
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leşmelerde de gerek anapara faizi oranı ve gerek temerrüt faizi oranı serbest-
çe 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. Tüketici-
ye yönelik peşin satımlarda temerrüt halinde %30 sınırlaması uygulanmaz. 
Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde faiz oranı sabit olarak belirle-
nir. Tüketici kredisi sözleşmelerinde, akdî faiz, efektif yıllık faiz veya kredi-
nin 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 alı-
nacak akdî faiz oranı, düşük gösterilen efektif faiz oranına uyacak şekilde ye-
niden 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 kredi-
lerde ve finansal kiralama işlemlerinde faiz oranı sabit veya değişken ola-
rak 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 sözleş-
mede 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 değişti-
rilebilir. 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 be-
lirlenmemiş 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 belirlen-
miş 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 be-
lirlenmiş ancak temerrüt faizi oranı belirlenmemiş ise, temerrüt halinde artık 
ticari temerrüt faizi oranı olan %10,5 değil anapara faizi olarak kararlaştırı-
lan %13,5 oranı uygulanır. Zira anapara faizi oranı normalde uygulanması 
gereken ticari faiz oranından yüksektir. 
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-16.05.1956 
tarihli içtihadı 
birleştirme ka-

rarları

2942 sayılı kanunun 
38. maddesini iptal 
eden Anayasa mah-
kemesinin 2002/112 
Esas 2003/33 Karar 

sayılı ve 10.04.2003 ta-
rihli kararının yürürlük 
tarihi olan 04.11.2003 

tarihi ile 5999 sayılı 
yasanın yürürlüğe 
girdiği 30.06.2010 

tarihi arası

09.10.1956 
tarihinden 

sonraki 
elatmalar

Meni Mü-
dahale Süre yok

Dava tarihin-
deki değer

Bedel Süre yok

Ecrimisil 5 yıl zamanaşımı

-5999 sayılı ka-
nun (22.02.2012 
tarihli değişiklik-

ten önceki
hali)

5999 sayılı kanunun 
yürürlüğe girdiği 

30.06.2010 tarihi ile 
kanunun altıncı fıkra-
sının ilk cümlesinde 

yer alan “sadece” 
kelimesini iptal eden 
Anayasa mahkeme-
sinin 2010/83 Esas 

2012/169 Karar sayılı 
ve 01.11.2012 tarihli 
kararının A/2a mad-

desinin yürürlük tarihi 
olan 22.02.2013 tarihi 

arası

09.10.1956 
ile 

04.11.1983 
tarihi arası 
elatmalar

Bedel

Süre yok ancak 
uzlaşma müra-
caatı yapılmış 
ise 3 aylık hak 
düşürücü süre

El koyma 
tarihindeki 
nitelikler 

esas alına-
rak idareye 
müracaat 

tarihindeki 
değer

Ecrimisil 5 yıl zamanaşımı

26.06.2013 KAMULAŞTIRMASIZ  ELATMA  TABLO Hazırlayan: Bayrampaşa Belediyesi
Hukuk İşleri Müdürlüğü

Hazırlayan
Av. Celil ÇELİK

Bayrampaşa Belediyesi
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HUKUKİ DURUM

  *Kademeli normlar sıralamasında 
içtihadı birleştirme kararları  sonra gelirler. 2942 sayılı Kamulaştırma kanunun 38. maddesinin iptal 

edilmesiyle kamulaştırmasız elatmayı düzenleyen bir kanun kalmadığından 16.05.1956 tarihli 
içtihadı birleştirme kararları uygulanmaya başlamıştır.

**5999 Sayılı Kanun, müdahalenin meni davasını açma imkânını ortadan kaldırmış, bununla birlik-
te bedel davalarında 20 yıllık hak düşürücü süreyi de geriye dönük olarak kaldırmış, hak düşürücü 
süreden dolayı reddedilen bedel davalarının tekrar açılmasını sağlamış, ancak bedel davası açmak 
için en önce idareye müracaat edilmesini şart koşmuş, bedele ilişkin alacağa da ilama bağlı olsa 

bile haciz yasağı getirmiş, buna karşılık idareye aynı kamulaştırmaya pay ayırır gibi kamulaştırma-
sız 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, be-
dele 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 ses-
siz 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

Anayasa mahkeme-
sinin 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

09.10.1956 
ile 

04.11.1983 
tarihi arası 
elatmalar

Meni 
Müda-

hale
Süre yok

El koyma 
tarihindeki 
nitelikler 

esas alına-
rak idareye 
müracaat 

tarihindeki 
değer

Bedel

Süre yok ancak 
uzlaşma müra-
caatı yapılmış 
ise 3 aylık hak 
düşürücü süre

Ecrimisil 5 yıl zamana-
şımı

-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 mah-

kemesinin 2010/83 
Esas 2012/169 Karar 
sayılı ve 01.11.2012 

tarihli kararının 
A/2a maddesinin 

yürürlük tarihi olan 
22.02.2013 tarihi 

arası

04.11.1983 
tarihinden 

sonraki 
elatmalar

Bedel

Süre yok ancak 
uzlaşma müra-
caatı yapılmış 
ise 3 aylık hak 
düşürücü süre

El koyma 
tarihindeki 
nitelikler 

esas alına-
rak idareye 
müracaat 

tarihindeki 
değer

Ecrimisil 5 yıl zamana-
şımı

-6111 sayılı kanunun 
geçici 2. maddesi 
-5999 sayılı kanun
(22.02.2012 tarihli 

değişiklikten sonraki 
hali)

-16.05.1956 tarihli 
içtihadı birleştirme 

kararları

Anayasa mahkeme-
sinin 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 de-
ğişik geçici 6. mad-

desinin 13. fıkrasının 
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HUKUKİ DURUM

*5999 sayılı kanunun altıncı fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “sadece” kelimesinin Anayasa mah-
kemesi tarafından iptal edilmesiyle, bu dönem elatmalar için dava sınırlaması ortadan kaldırılmış 

ve mülk sahibine müdahalenin meni davası açma hakkı da tanınmıştır. 5999 sayılı kanunda düzen-
lenen 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. mad-
desini 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 tarih-
leri 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 mü-

dahalenin 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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HUKUKİ DURUM

   *2942 sayılı kanunun 6487 sayılı kanunla değişik geçici 6. maddesinin 6. fıkrasının ilk cümlesi, 
sadece bedel davası açılabileceğini düzenlemediğinden kanun boşluğunu dolduran 16.05.1956 tarihli 
içtihadı birleştirme kararları gereği bedel davası yerine müdahalenin meni davası da açılabilir. Malik 

bu davalardan sadece birini açabilir. Malik ayrıca ecrimisil davası da açabilir. 
      Bedel davası açılacak ise en önce idareye müracaat edilmesi gerektiği açıkça dava şartı olarak 
düzenlenmiştir. Derdest olan davalarda ise davacılar uzlaşma isteyip istemediklerini idareye veya 

mahkemeye kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde bildirebilirler. Malik tarafından 
müracaat veya dava konusu edilmemiş taşınmazlarla ilgili olarak idareye de maliki davet etme yetki-

si tanınmıştır.
      Bedel davası bir süreye tabi değildir. Hak düşürücü süreden dolayı reddedilen eski davalar da 

yeniden açılabilir. Ancak bedel davası açılmadan önce idareye müracaat edilmesi ve uzlaşma talep 
edilmesi gerekir. Müracaat tarihinden itibaren idare 6 ay sessiz kalmış ise veya idarece 6 ay geçme-

den davet yazısı tebliğ edilmiş ancak tebliğden itibaren 6 ay içinde uzlaşma görüşmeleri yapılamamış 
ise, sürenin sonunda kamulaştırmasız elatma davası açılabilir. 

      Uzlaşma görüşmelerinde hemen nakdi ödemeye karar verilemez. Uzlaşma görüşmelerinde nakdi 
ödemeye ancak idareye ait taşınmazın trampası, idareye ait taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak tanın-
ması veya imar mevzuatı çerçevesinde başka bir yerde imar hakkı kullandırılması suretiyle uzlaşma 

sağlanamaması halinde karar verilir.   
      Uzlaşmazlık tutanağı düzenlenmiş ise malik açısından üç aylık hak düşürücü süre söz konusudur. 
Anayasa mahkemesinin 2010/83 Esas 2012/169 Karar sayılı ve 01.11.2012 tarihli kararında benzer 

düzenleme içeren 5999 sayılı yasada düzenlenen 30 günlük sürenin hak düşürücü süre sayılmasında 
anayasaya aykırılığın bulunmadığı belirtilmiştir. İdare de, uzlaşmazlık tutanağının düzenlendiği ta-
rihten itibaren üç ay içinde bedel davası açılabilir. Üç aylık sürede bedel davası açmayan idare, eğer 

hala taşınmaza sahip olmak istiyor ise artık sadece kamulaştırma davası açabilir. Süresi içinde bedel 
davası açmadığından dolayı kamulaştırma davası açmak zorunda kalan idare, artık tüm bedeli peşin 
bloke etmek zorunda kalacak ve dolayısıyla bedel davalarında olduğu gibi kamulaştırmasız elatmalar 

için ayrılan paydan garameten ve taksitle ödeme imkânını kaybetmiş olacaktır.  
      Bedele ilişkin alacak ilama bağlı olsa bile haciz yasağı kapsamındadır. Buna karşılık idarece ka-

mulaştırmasız elatmalar için yıllık bütçeden en az %2 pay ayrılır ve kesinleşen mahkeme kararlarına 
istinaden ödemeler sadece bu ödenekten bütçe durumuna göre garameten ve sonraki yıllara sari 

olacak şekilde taksitle yapılır.  
      Bu dönem elatmalara ilişkin mahkeme ve icra harçları ile vekalet ücretleri maktu olarak belirlenir. 
Tescile ilişkin yerel mahkeme kararı kesindir, bedele ilişkin yerel mahkeme kararı ise temyiz edilebi-
lir. Bedele ilişkin yerel mahkeme kararı kesinleşmese bile icra takibine konabilir ancak haciz işlemle-

ri yapılamaz. Alacak takside bağlansa bile kanuni faiz uygulanır. 
      Hukuki elatmalara ilişkin davalar idari yargıda görülür. Bu hüküm kesinleşmemiş ve halen derdest 

olan davalara da uygulanır.  İdare mahkemelerinin tapu tescil kararı verme yetkisi olmadığından, 
idare mahkemesi kararına dayanarak ödemede bulunan idare, adli yargıda malike karşı tapu tescil 
davası açmalıdır. Hukuki elatmalara ilişkin daha önce adliye mahkemeleri tarafından belirlenmiş 

ve kesinleşmiş olan bedeller, sadece kamulaştırmasız elatmalara ilişkin ayrılan ödenekten ödenir. 
Hukuki elatmalara ilişkin idare mahkemesi tarafından belirlenen alacaklar ise genel bütçeden ödenir.  

      2981 sayılı kanun uygulamaları sonucu doğan her türlü alacak, uygulama tarihinde belirlenen 
bedele kanuni faiz işletilerek güncellenir. Bu hüküm kesinleşmemiş ve halen derdest olan davalara 
da uygulanır. 2981 sayılı kanun hükümlerine göre yapılan imar uygulamalarından doğan her türlü 

bedele ilişkin ödemeler hakkında da 2942 sayılı kanunun 6487 sayılı yasayla değişik geçici 6. maddesi 
hükümleri uygulanır. Dolayısıyla bu alacaklar için de haciz yasağı getirilmiştir. Ayrıca bu alacaklar da, 
ancak kesinleştiğinde ödenen ve sadece kamulaştırmasız elatmalar için ayrılan ödenekten ödenmesi 

gereken alacak haline getirilmiştir.

 * 2942 sayılı kanunun 6487 sayılı kanunla değişik geçici 6. maddesinin 6. fıkrasının ilk cümlesi, sadece 
bedel davası açılabileceğini düzenlemediğinden kanun boşluğunu dolduran 16.05.1956 tarihli içtihadı 

birleştirme kararları gereği bedel davası yerine müdahalenin meni davası da açılabilir. Malik bu davalardan 
sadece birini açabilir. Malik ayrıca ecrimisil davası da açabilir.

Bedel davası açılacak ise en önce idareye müracaat edilmesi gerektiği açıkça dava şartı olarak 
düzenlenmiştir. Derdest olan davalarda ise davacılar uzlaşma isteyip istemediklerini idareye veya 

mahkemeye kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde bildirebilirler. Malik tarafından müracaat 
veya dava konusu edilmemiş taşınmazlarla ilgili olarak idareye de maliki davet etme yetkisi tanınmıştır.

Bedel davası bir süreye tabi değildir. Hak düşürücü süreden dolayı reddedilen eski davalar da yeniden 
açılabilir. Ancak bedel davası açılmadan önce idareye müracaat edilmesi ve uzlaşma talep edilmesi gerekir. 

Müracaat tarihinden itibaren idare 6 ay sessiz kalmış ise veya idarece 6 ay geçmeden davet yazısı tebliğ 
edilmiş ancak tebliğden itibaren 6 ay içinde uzlaşma görüşmeleri yapılamamış ise, sürenin sonunda 

kamulaştırmasız elatma davası açılabilir.

Uzlaşma görüşmelerinde hemen nakdi ödemeye karar verilemez. Uzlaşma görüşmelerinde nakdi ödemeye 
ancak idareye ait taşınmazın trampası, idareye ait taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak tanınması veya imar 

mevzuatı çerçevesinde başka bir yerde imar hakkı kullandırılması suretiyle uzlaşma sağlanamaması halinde 
karar verilir.

Uzlaşmazlık tutanağı düzenlenmiş ise malik açısından üç aylık hak düşürücü süre söz konusudur. Anayasa 
mahkemesinin 2010/83 Esas 2012/169 Karar sayılı ve 01.11.2012 tarihli kararında benzer düzenleme 

içeren 5999 sayılı yasada düzenlenen 3 aylık sürenin hak düşürücü süre sayılmasında anayasaya aykırılığın 
bulunmadığı belirtilmiştir. İdare de, uzlaşmazlık tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren üç ay içinde 

bedel davası açılabilir. Üç aylık sürede bedel davası açmayan idare, eğer hala taşınmaza sahip olmak istiyor 
ise artık sadece kamulaştırma davası açabilir. Süresi içinde bedel davası açmadığından dolayı kamulaştırma 

davası açmak zorunda kalan idare, artık tüm bedeli peşin bloke etmek zorunda kalacak ve dolayısıyla 
bedel davalarında olduğu gibi kamulaştırmasız elatmalar için ayrılan paydan garameten ve taksitle ödeme 

imkânını kaybetmiş olacaktır.  

      Bedele ilişkin alacak ilama bağlı olsa bile haciz yasağı kapsamındadır. Buna karşılık idarece 
kamulaştırmasız elatmalar için yıllık bütçeden en az %2 pay ayrılır ve kesinleşen mahkeme kararlarına 

istinaden ödemeler sadece bu ödenekten bütçe durumuna göre garameten ve sonraki yıllara sari olacak 
şekilde taksitle yapılır.

      Bu dönem elatmalara ilişkin mahkeme ve icra harçları ile vekalet ücretleri maktu olarak belirlenir. Tescile 
ilişkin yerel mahkeme kararı kesindir, bedele ilişkin yerel mahkeme kararı ise temyiz edilebilir. Bedele ilişkin 

yerel mahkeme kararı kesinleşmese bile icra takibine konabilir ancak haciz işlemleri yapılamaz. Alacak 
takside bağlansa bile kanuni faiz uygulanır.

      Hukuki elatmalara ilişkin davalar idari yargıda görülür. Bu hüküm kesinleşmemiş ve halen derdest 
olan davalara da uygulanır.  İdare mahkemelerinin tapu tescil kararı verme yetkisi olmadığından, idare 

mahkemesi kararına dayanarak ödemede bulunan idare, adli yargıda malike karşı tescil davası açmalıdır. 
Hukuki elatmalara ilişkin daha önce adliye mahkemeleri tarafından belirlenmiş ve kesinleşmiş olan bedeller, 

sadece kamulaştırmasız elatmalara ilişkin ayrılan ödenekten ödenir. Hukuki elatmalara ilişkin idare 
mahkemesi tarafından belirlenen alacaklar ise genel bütçeden ödenir.

      04.11.1983 tarihinden sonra 08.03.1984 tarihinde yürürlüğe giren 2981 sayılı kanuna göre yapılan imar 
uygulamaları sonucu doğan alacaklarla ilgili düzenlemeler getirmiş olan 2942 sayılı kanunun geçici 6. 

maddesinin 12. fıkrası, 13.03.2015 tarihinde yürürlüğe giren Anayasa mahkemesinin 2013/95 Esas 2014/176 
Karar sayılı ve 13.11.2014 tarihli kararıyla iptal edilmiştir. İptalden sonra bu alacaklar (yine iptal edilen 

13. fıkrada düzenlenen 04.11.1983 sonrası güncel kamulaştırmasız elatmalar gibi) madde kapsamından 
çıkarılmıştır. Buna göre bu alacaklar dava tarihindeki rayiç değere göre belirlenir. Bu alacaklar için haciz 

yasağı, özel ödenekten ödenme, harç ve vekalet ücretinin maktu olması hususları uygulanmaz.
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   *2942 sayılı kanunun 6487 sayılı kanunla değişik geçici 6. maddesinin 13. fıkrası, bu 
dönem fiilen el atılan veya kamulaştırması tamamlanmayan yerlerle ilgili açılan kamu-

laştırmasız elatma davalarını kapsadığı gibi bu dönem fiilen elatılan veya kamulaştırması 
tamamlanmayan yerlerle ilgili idare tarafından gerçekleştirilen kamulaştırmaları da kapsar. 
Kamulaştırma işleminin uzlaşmayla veya kamulaştırma davası açmak suretiyle gerçekleş-

miş olması fark etmez. Bu dönem fiili elatmalara ilişkin tespit edilen bedel ile bedele ilişkin 
dava ve icra vekalet ücretleri bu fıkra hükmüne tabidir.

      Bedele ilişkin alacak ilama bağlı olsa bile haciz yasağı kapsamındadır. Buna karşılık 
idarece kamulaştırmasız elatmalar için yıllık bütçeden en az %2 pay ayrılır ve kesinleşen 

mahkeme kararlarına istinaden ödemeler sadece bu ödenekten bütçe durumuna göre ga-
rameten ve sonraki yıllara sari olacak şekilde taksitle yapılır. Bu dönem elatmalara ilişkin 

mahkeme ve icra harçları ile vekalet ücretleri maktu olarak belirlenir.  Bu fıkra hükmü der-
dest davalarda da uygulanır.

      Bu dönem fiilen el atılan yerlerle ilgili idare tarafından açılan kamulaştırma davalarında 
mahkemece kamulaştırma bedeline ilişkin peşin blokaj kararı verilmez ve sadece kamu-

laştırma bedeli tespit edilir. Bu dönem fiilen el atılan yerlerle ilgili kamulaştırma davasında 
tespit edilen bedel, kamulaştırmasız elatmalar için ayrılan paydan ödenir.  

      Haciz yasağı, harçların ve vekalet ücretlerinin maktu olması ve kamulaştırmasız elatma 
ödeneğinden ödenmesi hususları dışında bu dönem elatmalara ilişkin başkaca sınırlamalar 

yoktur. Bu dönem elatmalara ilişkin idareye müracaat zorunluluğu bulunmamaktadır. Uzlaş-
mazlık tutanağı düzenlenmiş olsa bile malik üç ay içinde dava açmak zorunda değildir. Bu 
döneme ait elatmalara ilişkin yerel mahkemelerin tescile ilişkin kararları kesinleşmedikçe 

icra olunamaz.  

**6111 sayılı kanunun geçici 2. maddesinin iptal edilmesi ve 6487 sayılı kanunun da her-
hangi bir düzenleme yapılmaması sebebiyle bu döneme ilişkin kamulaştırmasız elatmayı dü-
zenleyen bir kanun kalmadığından 16.05.1956 tarihli içtihadı birleştirme kararları uygulanır. 

Bu dönem elatmalar için 5999 ve 6487 sayılı yasalardaki sınırlamalar söz konusu değildir. 
Mülk sahipleri bu döneme ait elatmalar için müdahalenin meni davası açabileceği gibi ister-
lerse bedel davası da açabilirler. Bu dönem elatmalara ilişkin idareye müracaat zorunluluğu 
bulunmamaktadır. Uzlaşmazlık tutanağı düzenlenmiş olsa bile malik üç ay içinde dava aç-
mak zorunda değildir. Bu dönem elatmalara ilişkin alacak için haciz yasağı da söz konusu 

değildir. İdarenin bu döneme elatmalar için yıllık bütçeden pay ayırması da zorunlu değildir. 
Bu dönem elatmalara ilişkin borçlar genel bütçeden ödenebilir. Bu dönem elatmalarda dava 
ve icra harçları ve vekalet ücretleri maktu değildir. Bu dönem elatmalara ilişkin yerel mah-

kemelerin tescile ilişkin kararları kesinleşmedikçe icra olunamaz.

 *2942 sayılı kanunun 6487 sayılı kanunla değişik geçici 6. maddesinin 13. fıkrası, yürürlük 
süresince dönemi içinde fiilen el atılan veya kamulaştırması tamamlanmayan yerlerle ilgili 
açılan kamulaştırmasız elatma davalarını kapsadığı gibi fiilen elatılan veya kamulaştırması 

tamamlanmayan yerlerle ilgili idare tarafından gerçekleştirilen kamulaştırmaları da 
kapsamıştır. Kamulaştırma işleminin uzlaşmayla veya kamulaştırma davası açmak suretiyle 

gerçekleşmiş olması fark etmemekte idi.
Yürürlük süresince bedele ilişkin alacak ilama bağlı olsa bile haciz yasağı kapsamında 
sayılmıştır. Buna karşılık idarece kamulaştırmasız elatmalar için yıllık bütçeden en az 
%2 pay ayrılması ve kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden ödemelerin sadece bu 

ödenekten bütçe durumuna göre garameten ve sonraki yıllara sari olacak şekilde taksitle 
yapılacağı düzenlenmiştir. Bu dönem elatmalara ilişkin mahkeme ve icra harçları ile vekalet 
ücretleri maktu olarak belirlenmiştir. Bu fıkra hükmünün derdest davalara da uygulanacağı 

düzenlenmiş idi.
Yürürlük süresince bu dönem fiilen el atılan yerlerle ilgili idare tarafından açılan kamulaştırma 

davalarında mahkemece kamulaştırma bedeline ilişkin peşin blokaj kararı verilmez ve 
sadece kamulaştırma bedeli tespit edilir. Bu dönem fiilen el atılan yerlerle ilgili kamulaştırma 

davasında tespit edilen bedel, kamulaştırmasız elatmalar için ayrılan paydan ödenir.
      Haciz yasağı, harçların ve vekalet ücretlerinin maktu olması ve kamulaştırmasız elatma 
ödeneğinden ödenmesi hususları dışında bu dönem elatmalara ilişkin başkaca sınırlamalar 
olmamıştır. Bu dönem elatmalara ilişkin idareye müracaat zorunluluğu bulunmamakta idi. 

Uzlaşmazlık tutanağı düzenlenmiş olsa bile malik üç ay içinde dava açmak zorunda değil idi. 
Bu döneme ait elatmalara ilişkin yerel mahkemelerin tescile ilişkin kararları kesinleşmedikçe 

icra olunamaz idi.

 ** 6111 sayılı kanunun geçici 2. maddesinin ve ayrıca 6487 sayılı kanunun 21. maddesiyle 
değişik 2942 sayılı kanunun geçici 6. maddesinin 13. fıkrasının iptal edilmesiyle bu döneme 

ilişkin kamulaştırmasız elatmayı düzenleyen bir kanun kalmadığından 16.05.1956 tarihli 
içtihadı birleştirme kararları uygulanır. Buna göre mülk sahipleri bu döneme ait elatmalar 

için müdahalenin meni davası açabileceği gibi isterlerse bedel davası da açabilirler. Bu 
dönem kamulaştırmasız elatmalar için haciz yasağı, özel ödenekten ödenme, harç ve vekalet 

ücretinin maktu olması hususları uygulanmaz. Bu döneme ilişkin alacaklar kesinleşmese 
bile genel bütçeden ödenebilir. Bu dönem elatmalara ilişkin idareye müracaat zorunluluğu 

bulunmadığı gibi uzlaşmazlık tutanağı düzenlenmiş olsa bile malik üç ay içinde dava açmak 
zorunda da değildir. Bu dönem elatmalara ilişkin yerel mahkemelerin tescile ilişkin kararları 

kesinleşmedikçe icra olunamaz.
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Baromuzun 12510 sicil sayısında kayıtlı

Av. MEHMET KEMAL ANTALYA
18/01/2016 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1923 yılında Şile’de doğmuş, 1950 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 

hakimlikten emekliye ayrılıp 1982 yılında Baromuz 
levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 11396 sicil sayısında kayıtlı

Av. NİLÜFER ÜSTEL
19/01/2016 tarihinde vefat etmiştir.

Merhume 1924 yılında Kavala’da doğmuş, 1949 yılında 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 

olmuş, 1950 yılında Samsun Barosu’nda mesleğini ifaya 
başlamıştır. 1962 yılında kaydını Ankara Barosu’na 

nakletmiştir. 1966 yılında kaydını Samsun Barosu’na 
tekrar nakletmiştir. 1979 yılında Samsun Barosu’ndan 

naklen Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhume'ye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 4766 sicil sayısında kayıtlı

Av. BAHADIR GÜvENDİ
21/01/2016 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1935 yılında Trabzon’da doğmuş, 1958 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 

olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1995 yılında Baromuz 
levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 16674 sicil sayısında kayıtlı

Av. ALİ KAYAŞ
24/01/2016 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1967 yılında Diyarbakır’da doğmuş, 1988 
yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 

olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1990 yılında Baromuz 
levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 14939 sicil sayısında kayıtlı

Av. NECMETTİN DECDELİ
25/01/2016 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1930 yılında Divriği’de doğmuş, 1959 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 

hakimlikten emekliye ayrılıp 1988 yılında Baromuz 
levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 11168 sicil sayısında kayıtlı

Av. HİLMİ NİHAT GÖNENÇ
03/02/2016 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1941 yılında Kırşehir’de doğmuş, 1977 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 

olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1979 yılında Baromuz 
levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 8795 sicil sayısında kayıtlı

Av. ŞEREF ÜNAL
03/02/2016 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1943 yılında Sivrice’de doğmuş, 1971 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 

olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1973 yılında Baromuz 
levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 9370 sicil sayısında kayıtlı

Av. ORAL GEZERER
06/02/2016 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1944 yılında Diyarbakır’da doğmuş, 1970 
yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 
olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1974 yılında Baromuz 

levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 25785 sicil sayısında kayıtlı

Av. MÜJDAT ERK
09/02/2016 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1948 yılında Kırıkkale’de doğmuş, 1987 yılında 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 

olmuş, stajını Ankara Barosu’nda yaparak 1993 yılında 
Ankara Barosu’na kaydolmuştur. 2001 yılında Ankara 
Barosu’ndan naklen Baromuz levhasının 25785 sicil 

sayısına kaydedilmiştir.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 6759 sicil sayısında kayıtlı

Av. ŞÜKRAN ABAY
16/02/2016 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1941 yılında Şebinkarahisar’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.

Baromuzun 10701 sicil sayısında kayıtlı

Av. ALİ İSKENDER KApTANOĞLU
18/02/2016 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1952 yılında Tirebolu’da doğmuş, 1976 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 

olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1977 yılında Baromuz 
levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 14355 sicil sayısında kayıtlı

Av. ARMAĞAN GAYRETLİ
23/02/2016 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1954 yılında Yerköy’de doğmuş, 1975 yılında 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 

stajını Yozgat Barosu’nda yaparak 1973 yılında Yozgat 
Barosu’na kaydolmuştur. 1986 yılında naklen Baromuz 

levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 13198 sicil sayısında kayıtlı

Av. RUŞEN EŞREF ERTEN
23/02/2016 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1934 yılında Elbistan’da doğmuş, 1960 yılında 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 

hakimlikten emekliye ayrılıp 1984 yılında Baromuz 
levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 3916 sicil sayısında kayıtlı

Av. ZEKİ SALİHOĞLU
25/02/2016 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1922 yılında Kilis’de doğmuş, 1951 yılında 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 

olmuş, stajını Ankara Barosu’nda yaparak 1953 yılında 
Ankara Barosu’na kaydolmuştur. 1957 yılında Ankara 
Barosu’ndan naklen Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 2688 sicil sayısında kayıtlı

Av. CENGİZ ÜRESİN
25/02/2016 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1924 yılında Erenköy’de doğmuş, 1948 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 

olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1951 yılında Baromuz 
levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 4626 sicil sayısında kayıtlı

Av. HÜSNÜ AÇIKSÖZ
26/02/2016 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1928 yılında Bulgaristan’da doğmuş, 1958 
yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 
olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1960 yılında Baromuz 

levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 6305 sicil sayısında kayıtlı

Av. prof. Dr. YAvUZ ALANGOYA
29/02/2016 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1938 yılında Ankara’da doğmuş, 1959 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 

olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1969 yılında Baromuz 
levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 12218 sicil sayısında kayıtlı

Av. NAFİ DAĞDELEN
31/12/2015 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1949 yılında Ulubornu’da doğmuş, 1980 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 

olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1981 yılında Baromuz 
levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 5198 sicil sayısında kayıtlı

Av. DAİM YÜKSEL KANTOĞLU
07/02/2016 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1930 yılında İstanbul’da doğmuş, 1962 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 

olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1964 yılında Baromuz 
levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 9419 sicil sayısında kayıtlı

Av. MAHİR ACER
16/12/2015 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1941 yılında Avanos’da doğmuş, 1973 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 

olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1974 yılında Baromuz 
levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.



646 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 90 • Sayı: 2 • Yıl: 2016

Sıra No Sicil No Adı Soyadı Hareket Tarihi Nakil Baro

nAKİLLER

1 39915 HAMİT SAĞDIÇ 21/01/2016 BURSA BAROSU

2 46511 NUMAN SAĞLAM 21/01/2016 ÇORUM BAROSU

3 46355 HASAN AYDOĞDU 21/01/2016 BURSA BAROSU

4 52362 ÖZGÜR YAZKAN 21/01/2016 KASTAMONU BAROSU

5 47894 ALPER BİROL 21/01/2016 BURSA BAROSU

6 37353 DOĞA DÜNDAR 21/01/2016 MUĞLA BAROSU

7 45601 HALİT CEM BOYACI 21/01/2016 ANKARA BAROSU

8 48896 NİHAN ECE MERCAN 21/01/2016 ANKARA BAROSU

9 48899 MERVE SAĞDIÇ 21/01/2016 BURSA BAROSU

10 47786 HALİL TÜKEL 21/01/2016 İZMİR BAROSU

11 44872 OKAN KAÇİN 21/01/2016 MERSİN BAROSU

12 42628 SEFA YİĞİT 21/01/2016 TOKAT BAROSU

13 45379 PEMBE M. ÇAĞLAR 21/01/2016 ANKARA BAROSU

14 19439 CEMAL KAYAOĞLU 21/01/2016 ANTALYA BAROSU

15 47980 BEKLEN AYDEMİR 21/01/2016 BURSA BAROSU

16 45520 YÜCEL SAVRUL 21/01/2016 İZMİR BAROSU

17 11246 MERAL KAYAOĞLU 21/01/2016 ANTALYA BAROSU

18 42343 UĞUR YALÇIN 21/01/2016 ÇORUM BAROSU

19 42919 SAADET YILMAZ 28/01/2016 TEKİRDAĞ BAROSU

20 47590 CANSU GÜRKAN 28/01/2016 İZMİR BAROSU

21 49835 PINAR USLU OVALI 28/01/2016 ANKARA BAROSU

22 48180 SALİH MERT ÖGE 28/01/2016 TEKİRDAĞ BAROSU

23 40602 MELEK KARAİBİK 28/01/2016 ANKARA BAROSU

24 27921 MEHMET ÜNAL 1/28/2016 İZMİR BAROSU

25 26202 PINAR ŞENYURT 28/01/2016 TEKİRDAĞ BAROSU

26 26661 BURCU DALGIÇ YILMAZ 28/01/2016 İZMİR BAROSU

27 49798 TUNAHAN EROL 28/01/2016 ANTALYA BAROSU

28 42359 BERNA PEKER 28/01/2016 AYDIN BAROSU

29 40499 EZGİ ÖZKANLI 28/01/2016 ANKARA BAROSU

30 47878 MEHMET ALİ KASAPOĞLU 04/02/2016 MUĞLA BAROSU

31 51876 ABDULBAKİ YILDIZ 04/02/2016 SİİRT BAROSU

32 52396 NURULLAH YILDIRIM 04/02/2016 BİLECİK BAROSU

33 47765 ÖZGÜR DENİZ ALTINKAYA 04/02/2016 İZMİR BAROSU

34 52560 KUTLUHAN ABA 04/02/2016 ELAZIĞ BAROSU

35 36286 BURCU ÖZAYDIN 04/02/2016 BALIKESİR BAROSU

36 35730 ERTUNÇ K. ERKOÇ 04/02/2016 KOCAELİ BAROSU

37 29939 ERDAL AK 04/02/2016 BALIKESİR BAROSU

1/21/2016
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Sıra No Sicil No Adı Soyadı Hareket Tarihi Nakil Baro

nAKİLLER

38 47739 GÖRKEM FİLİZ GÖKMENOĞLU 04/02/2016 ANKARA BAROSU

39 46393 NİLGÜN KARAPINAR 04/02/2016 KAYSERİ BAROSU

40 24738 BURÇİN BOĞAZ 04/02/2016 İZMİR BAROSU

41 40487 NEŞE GÖKKAYA 04/02/2016 BALIKESİR BAROSU

42 44369 ULVİYE Ş. AREL 04/02/2016 İZMİR BAROSU

43 44511 MAHMUD S. KILIÇ 04/02/2016 ELAZIĞ BAROSU

44 50737 VEYSEL AYDIN 04/02/2016 VAN BAROSU

45 46488 VEYSEL HATIRA AKTAŞ 04/02/2016 KONYA BAROSU

46 48662 TALHA YİĞİT KIRBIYIK 11/02/2016 BALIKESİR BAROSU

47 49115 ÖMER ERİM 11/02/2016 MERSİN BAROSU

48 27626 TAMER KAHYAOĞLU 11/02/2016 YALOVA BAROSU

49 40216 NEŞE SAYGIN 11/02/2016 BURSA BAROSU

50 17729 ŞENGÜL TOSUN 11/02/2016 İZMİR BAROSU

51 52590 SELİN GÜL 18/02/2016 İZMİR BAROSU

52 49231 MERVE GÜL G.BÜYÜKSÜTCÜ 18/02/2016 MUĞLA BAROSU

53 46354 ZEYNEP ÜLKÜ 18/02/2016 ANKARA BAROSU

54 52451 EZGİ ÖZTEKİN 18/02/2016 SAMSUN BAROSU

55 49366 ÖZGE AKGÜL 18/02/2016 TEKİRDAĞ BAROSU

56 26136 FATMA SÖZEN ZEYTİN 18/02/2016 ANKARA BAROSU

57 52482 RABİA SAMUR 25/02/2016 NEVŞEHİR BAROSU

58 49386 MUHARREM C. DAL 25/02/2016 KOCAELİ BAROSU

59 43501 AYGEN DANIŞ 25/02/2016 TEKİRDAĞ BAROSU

60 27946 ARZU YORGUN 25/02/2016 TEKİRDAĞ BAROSU

61 45196 CANSU BALCI 2/25/2016 İZMİR BAROSU

62 50229 MELTEM ÇETİN 25/02/2016 İZMİR BAROSU

63 49496 SEVGİ IŞIK 25/02/2016 KOCAELİ BAROSU

64 52241 GİZEM TOSUN 25/02/2016 ÇORUM BAROSU

65 44853 CEMAL ARAALAN 25/02/2016 İZMİR BAROSU

66 32062 YASEMİN ÖZÇER 25/02/2016 BURSA BAROSU

67 52201 GİZEM AVŞAR 25/02/2016 ANKARA BAROSU

68 49430 GÜLBAHAR DOĞAN 03/03/2016 VAN BAROSU

69 48526 TUĞBA BÖREKCİ 03/03/2016 KAYSERİ BAROSU

70 49810 BAHADIR ÖZGENÇ 03/03/2016 ANKARA BAROSU

71 43745 ÖMER BERK SUCU 03/03/2016 ANKARA BAROSU

72 49206 CEM KAYA 03/03/2016 KAYSERİ BAROSU

73 51586 TALAT AYHAN 03/03/2016 BATMAN BAROSU

74 49995 ŞÜKRAN ÖZÇİMİ 03/03/2016 KONYA BAROSU

1/21/2016
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Sıra No Sicil No Adı Soyadı Hareket Tarihi

AYRILMALAR

Sıra Sicil No Adı Soyadı Hareket Tarihi

1 41533 NECLA YILMAZ 21/01/2016

2 44105 EMEL ASLAN 21/01/2016

3 52663 MUHAMMED B. ERARSLAN 21/01/2016

4 50180 NESLİHAN ŞAHİN 21/01/2016

5 42710 FADİME DUMANLI 21/01/2016

6 52118 MEHMET YAVUZ GÜNER 21/01/2016

7 49283 ABDÜSSAMET TIKI 21/01/2016

8 44840 NAZLI ECE ÖZİN 28/01/2016

9 40940 MEHMET Ö. ÖREN 28/01/2016

10 20338 İBRAHİM AYKURT 28/01/2016

11 17132 AYŞILGÜL TOKCAN 28/01/2016

12 46208 BURCU ALKIŞ 28/01/2016

13 51016 SİNEM BAYAT 28/01/2016

14 37263 MERAL ARSLAN 28/01/2016

15 44910 AYÇİN YILMAZ 28/01/2016

16 45724 CİHAN YÜZBAŞIOĞLU 28/01/2016

17 16317 MUHARREM SİNGİN 04/02/2016

18 48148 MELİH IŞIK 11/02/2016

19 41512 HÜLYA HURMA 11/02/2016

20 32161 ÜMİT DEMİR 18/02/2016

21 52858 BATUHAN USTABULUT 18/02/2016

22 29064 ASLI ERDEM 18/02/2016

23 14634 SABRİ KUŞKONMAZ 25/02/2016

24 40542 KADİR KARATAŞ 25/02/2016

25 49127 ALİ USTA 25/02/2016

26 41354 IRMAK YAZGAN 25/02/2016

27 22594 İBRAHİM TENLİK 03/03/2016

28 21112 MEHDİ ARİ 03/03/2016

29 41145 KERİM YONİSOĞLU 03/03/2016

30 40579 MERVE BABAYİĞİT A. 03/03/2016

31 42015 RÜYA GÜMÜŞBOĞA 03/03/2016

32 47968 ÖMER SAİD IŞIK 03/03/2016

33 39788 ABDULLAH AVCİL 03/03/2016

34 32963 HAKAN OLGUN 03/03/2016

35 35687 SELÇUK YİLDİRİMCİ 03/03/2016

36 50566 İBRAHİM AKPINAR 03/03/2016

37 35817 HİDAYET TAŞKIN 03/03/2016

38 41776 EMİNE SENA BOZKURT 03/03/2016



KİTAP TANITIMI
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ELEKTROnİK ORTAMDA KİŞİLİK HAKKInIn 
KORUnMASI

(Elektronik Haberleşme–İnternet–Sosyal Medya)

DR. MİnE KAYA

Elektronik ortam, elektronik haberleşme alt yapısı-
nı kullanan; fiziki ve toplumsal ağlar ile bilgisayar-
ları ve insanları birbirine bağlayan; en önemli bile-
şenleri telekomünikasyon, internet ve sosyal medya 
olan yeni bir olgu ve ortamı ifade etmektedir. Za-
mandan ve mekândan soyutlanmış bu ortam, aynı 
zamanda, çeşitli suç ve hak ihlallerin gerçekleştiği 
bir yer olup kişilik hakkı, bu ortamda en çok ihlal 
edilen haktır.

Bu çalışmada, telekomünikasyon, internet ve sos-
yal medyada kişilik hakkı ihlallerinin nasıl gerçek-
leştiği konusu teknik ve hukuki boyutları ile ortaya 

konulmaya; kişilik hakkı ihlalleri nedeniyle elektronik ortamın süjelerin-
den olan internet servis sağlayıcıları ve aracıları ile diğer internet süjeleri-
nin sorumluluğu konusu irdelenmeye ve elektronik ortamda gerçekleşen 
kişilik hakkı ihlallerinde getirilen genel ve özel hukuki korunma yolları 
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca konunun karşılaştırmalı hukuk ve 
yargı kararlarından örneklemeler yapılmak suretiyle zenginleştirilmesi 
amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları

Kavramsal Çerçeve: Kişilik Hakkı ve Elektronik Ortam

Elektronik Ortamda Gerçekleşen Kişilik Hakkı İhlalleri

Elektronik Ortamda Gerçekleşen Kişilik Hakkı İhlallerinde Sorumluluk

Elektronik Ortamda Gerçekleşen Kişilik Hakkı İhlallerinde Hukuki 
Korunma

Seçkin Yayıncılık: Tel: (216) 303 11 23 Faks: (216) 303 11 23
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İŞVEREnİn YÖnETİM HAKKI 
ve SInIRLARI

İstanbul Barosu avukatlarından M. Aymelek Er-
demir tarafından hazırlanan kitap Seçkin yayınlar 
arasından çıktı.   

Kitapta, işverenin yönetim hakkı, işverenin geniş 
anlamda yönetim hakkı ve işverenin dar anlamda 
yönetim hakkı ayrımları altında irdelenmiştir. İşve-
renin geniş anlamda yönetim hakkı hukuksal daya-
nağını işverenin girişim özgürlüğünden almaktadır. 
İş ilişkisi bağlamında, işçinin işe alınmasından, iş 
ilişkisinin sona erdirilmesine kadar olan süreç ve 
işverenin iş görme edimi dışındaki talimatları “iş-
verenin geniş anlamda yönetim hakkı” kapsamın-

da değerlendirilmiş ve işverenin girişim özgürlüğü karşısında işçinin 
temel hak ve özgürlükleri, ulusal ve uluslararası yargı kararları ışığı 
altında mercek altına alınmıştır.

İşverenin iş görme borcuna ve işyerindeki davranışlarına ilişkin tali-
mat verme yetkisi olarak tanımladığımız “işverenin dar anlamda yöne-
tim hakkı” ise, işverenin çalışma koşullarını somutlaştırmasında, bu 
hakkını sınırlandıran emredici kanun hükümleri, Türk Borçlar Kanu-
nu ile yürürlüğü giren “genel işlem koşulları” ve Yargıtay’ın bu konuda-
ki muhtelif kararları ile birlikte incelenmiştir.

Seçkin Yayıncılık: Tel: (216) 303 11 23 Faks: (216) 303 11 23
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UYGULAMALI İŞ DAVALARI
Durmuş ÖZCAN

(Yargıtay 9-22-7-21. Hukuk Daireleri Kararları ve 
Öğretideki Görüşlerle-
Bireysel İş Hukuku Davaları
Toplu İş Hukuku Davaları
İş Yargılaması Hukuku

İş Hukuku; Bireysel İş Hukuku, Toplu İş Hukuku 
ve İş Yargılaması Hukuku olmak üzere birbiriyle 
yakın ilişki içinde olan üç bölümden oluşmaktadır. 

Ülkemizde adlî mercilere intikal eden davaların 
büyük bir çoğunluğunu bireysel veya toplu iş ilişkisinden doğan uyuş-
mazlıklar teşkil ettiğinden, her üç alanda duyulan ihtiyacı tek bir kitapta 
toplayıp okuyucuya sunma düşüncesi ve talepler dikkate alınarak bu eser 
kaleme alınmıştır. Kitabın daha önceki baskılarında sadece Bireysel İş 
Hukuku ve kısmen İş Yargılaması Hukuku konuları yer almış iken bu 
baskıda Toplu İş Hukuku ve İş Yargılaması Hukuku uyuşmazlıklarının 
tamamına yer verilmeye çalışılmıştır. 

Kitapta, konular, öğretideki görüşler ve Yargıtay’ın en son uygulamala-
rı doğrultusunda kısaca açıklanmış, her konunun altında Yargıtay’ın gün-
cel içtihatlarına yer verilmiştir.

Adalet Yayınevi:  0 216 305 72 81 istanbul@adalet.com.tr
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