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YAZILAR

SURİYELİ SIĞINMACILARIN KİTLESEL
OLARAK TÜRK VATANDAŞLIĞINA ALINMASI
MESELESİNİN HUKUKİ AÇIDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Prof. Dr. Sibel ÖZEL1
I. Genel Olarak
Suriye’deki iç savaş ve kargaşadan kaçarak kitlesel halde Türkiye’ye
gelen sığınmacıların çoğunun Türkiye’de kalışının artık geçici olmadığı ve
kendi yurtlarına dönmeyeceği savı, onlara kitlesel halde vatandaşlık verilmesi önerisinin gerekçesi olarak sunulmakta ve sığınmacıların doğuracağı sosyal ve hukuki problemlerin bu şekilde aşılacağı ileri sürülmektedir.
Milyonlarca Suriyeli sığınmacının kendi anavatanlarına dönme ümitlerinin azalması ve burada kendilerine bir yaşam kurma zorunluluğunda kalmaları elbette pek çok sosyolojik, psikolojik, ekonomik ve hukuki
problemi beraberinde getirmektedir. Ancak problemlere çözüm üretmek
için önce problemin doğru tanımlanması ve ardından soruna uygun, gerçekçi, rasyonel, sürdürülebilir çözümlerin bulunması gerekmektedir. Sorunun sosyolojik, psikolojik ve ekonomik yönleri ayrı bir çalışma konusu
olmakla birlikte bu makale hukuki açıdan sığınmacıların vatandaşlığa
alınmasının uluslararası ve ulusal hukuk açısından geçerliliğini irdeyecektir.
Öncelikle hukuki açıdan mülteci nedir, Suriyeliler mülteci midir yoksa geçici koruma statüsünden yararlanan sığınmacılar mıdır sorularının
cevaplanması; ardından vatandaşlık kavramının içeriğinin irdelenmesi ve
sığınmacılara Türk vatandaşlığının verilmesinin uluslararası hukuk açısından bir yükümlülük olup olmadığı ve ulusal hukuk açısından Türk
Vatandaşlık Kanununa göre vatandaşlık kazanımının şartlarının incelenmesi gerekmektedir.
Mülteci kavramı 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin
Cenevre Sözleşmesi2 çerçevesinde vatandaşlığını taşıdığı ülkenin dışında
1
2

Marmara Üniversitesi Hukuku Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı
Türkiye sözleşmeyi 1961’de onaylamıştır. RG 5.09.1961-10898. Sözleşme Türkiye’nin
coğrafi çekincesi uyarınca sadece Avrupa’da meydana gelen olaylar nedeniyle Türkiye’ye
sığınanlara uygulanacak; dolayısıyla ancak Avrupa’dan sözleşme kapsamında gelenler
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bulunan ve ülkesine dönerse ırkı, dini, tâbiiyeti, belirli bir toplumsal gruba aidiyeti veya siyasi düşüncesinden dolayı zulme uğrayacağından haklı
sebeple korkan kişi olarak tanımlanmaktadır.
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK)3 m.
61 de benzer bir tanımı kanun maddesi olarak düzenlemiştir: Buna göre
“Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle, ırkı, dini, tâbiiyeti,
belirli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu
ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan
ya da sözkonusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya
bu olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan,
oraya dönemeyen veya sözkonusu korku nedeniyle dönmek istemeyen kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında mülteci statüsü verilir”. 1951
Cenevre Sözleşmesine Türkiye’nin koyduğu çekince nedeniyle sadece Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle Türkiye’ye sığınanlara
mülteci statüsü verilmektedir. YUKK m. 62 aynı nedenlerle Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar yüzünden Türkiye’ye sığınanlara “şartlı
mülteci” statüsü verileceğini ve üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar şartlı mültecinin Türkiye’de kalmasına izin verileceğini hükme bağlamıştır.
Bu çerçevede Suriye’den gelenler hukuken mülteci olmadığı gibi, YUKK
m. 62 kapsamında şartlı mülteci de değildir. Zira Suriyeli sığınmacılar
dinleri, ırkları, siyasal görüşleri veya belli bir toplumsal gruba mensup
oldukları için zulme uğrayacağı korkusuyla değil, Suriye’deki iç savaş ve
kargaşa nedeniyle kitlesel olarak Türkiye’ye gelmiştir. Bu nedenle YUKK
m. 91 özel olarak Suriye’den gelen sığınmacılar için kaleme alınmış ve
“geçici koruma” statüsü belirlenmiştir. Buna göre “ülkesinden ayrılmaya
zorlanmış; ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak
amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen ve sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma sağlanabilir”.
Bu maddenin uygulama alanı ile ilgili olarak çıkarılan Geçici Koruma
Yönetmeliği4 geçici 1. Maddeye göre “28.04.2011 tarihinden itibaren Suriye Arap Cumhuriyetinde meydana gelen olaylar sebebiyle geçici koruma
amacıyla Suriye Arap Cumhuriyetinden kitlesel veya bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşları ile vatansızlar ve mülteciler, uluslararası koruma başvurusunda

3
4

mülteci statüsü kazanacaktır. Sözleşmenin metni için ayrıca bkz. www.goc.gov.tr/files/
files/multecininhukukidurumunailiskinsozlesme.pdf (05.02.2017)
RG. 11.04.2013-28615. Kanun metni için ayrıca bkz. ÖZEL/ERKAN/PÜRSELİM: Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı, XII Levha Yayıncılık, İstanbul 2015, s. 295 vd.
RG. 22.10.2014-29153. Metin için ayrıca bkz. ÖZEL/ERKAN/PÜRSELİM, s. 353 vd.
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bulunmuş olsalar dahi geçici koruma altına alınırlar. Geçici korumanın
uygulandığı süre içinde, bireysel uluslararası koruma başvurusu işleme
konulmaz”.
Dolayısıyla Kanun ve Yönetmelik kapsamında açıkça mülteci ve şartlı
mülteci olmadığı hükme bağlanan Suriyeli sığınmacılar “geçici koruma
statüsünde” yer almakta5; bu statünün sağladığı hak ve yükümlülüklere tâbi olmaktadır6. Hukuken mülteci statüsü ile geçici koruma statüsü
arasındaki en önemli fark uzun-dönem mültecilerin ev sahibi ülke ile entegrasyonunda vatandaşlığa alınmanın genel bir uygulama olarak kabulüdür7. Mülteciler bir nesil içinde güvenli bir şekilde geri dönebiliyorsa,
uzun-dönem mülteci olarak mütalaa edilmemektedir. Örneğin Kosova
krizi sürecinde pekçok AB üyesi ülke mülteci statüsü değerlendirmesini Kosovalılar için askıya almış ve sığınmacılara sadece geçici koruma
statüsü temin etmiştir8. Kosova Arnavutlarının durumu, etnik temizlik
ve ağır insan hakları ihlallerinde bile geniş kitlelerin mülteci olarak kabul edilmeyip, sadece geçici koruma altına alındığının çarpıcı bir örneğini
oluşturmaktadır9.
1951 Tarihli BM Mülteci Sözleşmesi m. 34 taraf devletlerin mültecileri
asimile etmeyi10 ve vatandaşlığa almayı her türlü imkân ölçüsünde kolay-

5

Günlük dilde sıklıkta tekrarlanan “Suriyeli misafirlerimiz” teriminin hukuken hiçbir
anlam ifade etmediğini söylemeye gerek yoktur.
6
Türkiye üzerinden AB üyesi ülkelere giden bütün yasadışı göçmenlerin Türkiye’ye kabulünü öngören Geri Kabul Anlaşması karşılığında AB’ye vizesiz seyahat vaadinin gerçekleşmesi için Türkiye’den yerine getirilmesi talep edilen şartlardan biri, 1951 Cenevre Sözleşmesine konulan çekincenin kaldırılması idi. Böylelikle Türkiye’ye Avrupa
dışından gelen sığınmacılara, BM Sözleşmesi kapsamında mülteci statüsünün verilmesi
ve AB’ye mülteci girişinin önlenmesi hedeflenmekteydi. Bkz. ÖZEL, Sibel: “Geri Kabul
Anlaşması Karşılığında Türk Vatandaşlarının AB Üyesi Ülkelere Vizesiz Seyahat Edeceği İddiasının Açıklamalı Yol Haritası Hükümleri Çerçevesinde Ele Alınması” İstanbul
Barosu Dergisi, Ocak-Şubat 2016, c. 90, Sayı: 2016/1, s. 20.
7
REEDS, Laura Anne: “Sixty Years in Limbo: The Duty of Host States to Integrate Palestinian Refugees Under Customary International Law” 81 New York University Law
Review, 351 (2006), s. 363.
8
Id. s. 365.
9
HAILBRONNER, Kay: “Fifty Years of German Basic Law The New Departure For Germany” 53 Southern Methodist University SMU Law Review, 519 (2000), s. 537.
10 Madde 34’de geçen asimilasyon terimi Resmi Gazete yayımında imtisal eylemek olarak;
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde ise “özümleme”
olarak çevrilmiştir. Biz öz Türkçe olarak özümleme yerine günlük dilde daha yaygın olarak kullanılan asimilasyon kelimelisini kullanmayı tercih ettik. İngilizce metin şöyledir:
Madde 34: The Contracting States shall as far as possible facilitate the assimilation and
naturalization of refugees. They shall in particular make every effort to expedite naturalization proceedings and to reduce as far as possible the charges and costs of such
proceedings.
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laştıracaklarını hükme bağlamıştır. Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesinin11
6(4)(g) maddesi de hukuken tanınmış ve ülkede mutaden oturan mültecilere vatandaşlık verilmesini öngörmektedir. Burada tanınan mülteci
terimi 1951 Cenevre Sözleşmesi ve onun 1967 Protokolü kapsamında
mülteci statüsü verilen kişileri ifade etmektedir12. Dolayısıyla hukuken
mülteci statüsü verilen kişiler uzun dönem bu statülerini devam ettirdiğinde yaşadıkları ülkeye entegre olmakta ve nihayetinde ev sahibi ülke
tarafından vatandaşlığa alınma sonucu ortaya çıkabilmektedir. Ancak hukuken bu statüde bulunmayan sığınmacılar için, uluslararası hukuk açısından vatandaşlığa alınma sözkonusu olmamakta ve hatta önerisi dahi
yapılmamaktadır. Zira vatandaşlık kavramı, tanımı ve içeriği açısından
salt kimlik belgesi değişimi değildir.
II. Vatandaşlık Kavramı
Vatandaşlık kavramı temellerini antik Yunan’a dayandırmaktadır.
Devletle kişi arasındaki hukuki bağ onun statüsünü belirlemekte ve siyasi
haklarının kaynağını oluşturmaktadır13. Çeşitli dönemlerde değişen tâbiiyet ilişkisi14 kamu hukuku karakterli bir bağı işaret etmektedir.
Kişinin sahip olduğu vatandaşlık onun bir devlete aidiyetini belirlemekte dolayısıyla başka devlet vatandaşı olan yabancılardan ve hiçbir
devlete ait olmayan vatansızlardan ayrılmasını sağlamaktadır. Bu aidiyet
vatandaşı hem hak hem de yükümlülük sahibi kılmaktadır. Vatandaşlık
kişinin ait olduğu devlette “kamu otoritesini kullanmak” ve “toplum menfaatine hizmette bulunmak” haklarını verirken; askerlik yükümlülüğü
gibi hizmetleri de beraberinde getirmektedir15.
Vatandaşlık, kişinin bir devlet ile olan bağını tanımladığı için vatandaş
ile yabancı arasındaki en önemli ayrım sadakat borcu noktasında ortaya
çıkmaktadır. Yabancılar bulundukları ülkenin kanunlarına uymak zorundadır; ancak o devlete sadık olma borcu altında değildir. Vatana sadakat
sadece vatandaşların yerine getirebileceği bir yükümlülüktür; dolayısıyla
vatana ihanet suçlaması da ancak vatandaşlar için geçerli olur16.
11 European Convention on Nationality European Treaty Series No. 166. www.coe.int
(15.02.2017)
12 Explanatory Report to the European Convention on Nationality, Strasbourg 6.XI. 1997,
pr. 56 www.coe.int (15.02.2017).
13 Bkz. GÜNGÖR, Gülin: Tâbiiyet Hukuku, Gerçek Kişiler-Tüzel Kişiler-Şeyler, Yetkin Yayınları, Ankara 2016, s. 3.
14 Tarih boyunca vatandaşlık anlayışları konusunda bkz. Id. s. 4 vd.
15 NOMER, Ergin: Türk Vatandaşlık Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul 2016, s. 3.
16 Vatandaşlık kavramının içerik ve niteliği konusunda bkz. NOMER, s. 19 vd; ERDEM,
Bahadır: Türk Vatandaşlık Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul 2013, s. 3 vd.
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Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi m. 2’de getirilen tanım şöyledir: “vatandaşlık kişi ile devlet arasındaki hukuki bağ anlamına gelir ve kişinin
etnik kökenini göstermez”. Böylece vatandaşlık kavramı devlet ile kişi
arasında o devlet tarafından tanınmış belirli bir hukuki ilişkiye göndermede bulunur17. Sözleşmenin esas aldığı tanım Uluslararası Adalet Divanı tarafından Nottebohm davasında18 geliştirilmiştir. Uluslararası Adalet
Divanı vatandaşlığın kişiyle devlet arası hukuki bağ olduğunu saptarken,
bu bağın özelliklerini de belirlemiştir. Sözkonusu bağ karşılıklı hak ve yükümlülüklerle birlikte, oluşumu, ilgisi ve duyarlılığı gerçek bir bağ olmalı
ve toplumsal bağlılık vakıasına dayanmalıdır19.
Uluslararası Adalet Divanı vatandaşlığa kabulün hafife alınacak bir husus olmadığının altını çizmektedir. Mahkemeye göre vatandaşlık başvurusu ve vatandaşlığa alınma meseleleri insan yaşamında sıklıkla gerçekleşen olaylar değildir. Bir devlete karşı olan sadakat borcunun bozulup,
yeni bir sadakat ilişkisinin oluşturulması sözkonusudur. Bu durum, kişinin kaderinde çok önemli sonuçlara ve derin değişikliklere yol açacaktır. Uluslararası hukuk açısından vatandaşlık iktisabının bireyin sadece
sözlü bir tercihi olmadığı; gerçek ve etkili, ciddi sonuçları olduğu gözardı
edilmemelidir20.
Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesinde yer alan tanım, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası m. 66’da düzenlenen Türk vatandaşlığı başlıklı madde ile
uyum içindedir. 1961 Anayasası m. 54/I hükmünün birebir tekrarı olan
AY. m. 66/I’e göre “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes
Türktür”. Dolayısıyla Türklük tanımı vatandaşlık bağlamında belirlenirken, bunun hiçbir etnik kökeni işaret etmediği açıkça vurgulanmıştır21.
Devletin bu hukuki bağı kimlerle tesis edeceğine karar verme yetkisi
bulunmaktadır. Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi m. (1) her devletin kendi vatandaşlarını kendi hukukuna göre belirleyebileceğini açıkça vurgulamıştır. Bununla birlikte bu hukukun diğer devletler tarafından tanın17 Explanatory Report, pr. 23.
18 Liehchtenstein v. Guatemala, 6 Nisan 1955, International Court of Justice Reports,
1955, s. 1.
19 Id. s. 23.
20 Id. s. 24.
21 Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZEL, Sibel: “Anayasa m. 66/I Hükmünde Yer Alan Türk Tanımı
Üzerine Bir Değerlendirme” İstanbul Barosu Dergisi, c.86, Sayı: 2012/6 (Kasım-Aralık)
s. 40 vd. Etnisiteye dayanmayan bir vatandaşlık tanımı 1924 Anayasasında da kabul
edilmiştir. Madde 88 hükmü şöyledir: “Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle (Türk) ıtlak olunur”. Dolayısıyla ulus devlet olarak kurulan Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi Avrupa Sözleşmesinden çok daha önce vatandaşlık
bağını etnik kökenden bağımsız olarak ele almış ve hukuken Türk tanımını buna göre
yapmıştır.
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ması, ancak uluslararası sözleşmelere, uluslararası teamül hukukuna ve
vatandaşlıkla ilgili kabul edilmiş hukuk prensiplerine uygunluk halinde
sözkonusu olacaktır22.
Dolayısıyla devletin, kimlerin kendi vatandaşı olacağını belirleme yetkisi keyfi düzenlemelerle istediği kişilere bir ayrıcalık olarak vatandaşlık
dağıtabileceği sonucunu doğurmaz. Siyasi hak ve ödevler bölümünde düzenlenen AY m. 66/III’de yer alan “Vatandaşlık kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır” hükmü, kanuni şartların keyfiliğe dayanabileceği anlamına
gelmemektedir.
Vatandaşlığın, kişiyle devlet arasındaki hukuki bağ olarak tanımlanması, sosyal gerçeklerle de desteklenmelidir. Vatandaşlık sosyal bir olayın hukuki ifadesi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu itibarla sosyolojik unsur
vatandaşlık kanunlarının sınırını belirlemektedir. “Toplumla sosyolojik
ilgisi bulunmayan kimseleri soyut hukuk kaidelerine dayanarak vatandaş saymaya imkân yoktur. Milli kanun koyucu vatandaşlık kanunlarını
düzenlerken sosyolojik gerçeklerden hareket etmek durumundadır. Sosyolojik gerçeklere uygun bir vatandaşlık kanunu milletlerarası alanda geçerlidir”23. Dolayısıyla vatandaşlık iktisabı, o devlet ile kurulacak bağın
sosyal gerçekliğe de uymasını gerektirmektedir. Bu durum vatandaşlığa
alınacak kişinin, yeni “millet kimliği”nin (identity of nation) parçası olmayı kabul edeceği anlamına gelmektedir. Millet kimliğini oluşturan unsurlar, dil, kültür ve geleneksel değerlerdir24.
III. Türk Vatandaşlığının Yetkili Makam Kararıyla Kazanılması
5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanunu (TVK)25 Türk vatandaşlığının
kazanımını doğumla kazanılan vatandaşlık ve sonradan kazanılan vatandaşlık olarak ikiye ayırmıştır. Doğumla kazanılan vatandaşlık soybağı
esasına göre yani anne veya babanın Türk vatandaşı olmasına binaen kazanılan vatandaşlıktır (m. 7). Ancak Türkiye’de doğan ve anne- babasından vatandaşlık kazanamayanlar da vatansızlığı önleme prensibi gereği
doğumla Türk vatandaşı olurlar (m. 8)26.

22 Devletler temel insan haklarıyla ilgili prensipleri dikkate alarak vatandaşlık hukukunu
düzenlemektedirler. Explanatory Report, pr. 29 vd.
23 GÖĞER, Erdoğan: “Devletler Hususi Hukukunun Mahiyeti” Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi, c. XXVII, 1970, S. 3-4, s. 190.
24 Bkz. HAILBRONNER, s. 533.
25 RG. 12.06.2009-27256. Metin için ayrıca bkz. ÖZEL/ERKAN/PÜRSELİM, s.
26 Ayrıntılı bilgi için bkz. GÜNGÖR, s. 67 vd; DOĞAN, Vahit: Türk Vatandaşlık Hukuku,
Savaş Yayınevi, Ankara 2016, s. 39 vd; NOMER, s. 67 vd; ERDEM, s. 91 vd.
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A. Genel Olarak Vatandaşlığa Alınma

Türk vatandaşlığının yetkili makam kararıyla kazanılmasında olağan
kazanma yolu TVK m. 11 şartlarını taşıyan yabancıların, İçişleri Bakanlığı
kararıyla Türk vatandaşlığını kazanmasıdır. Bu noktada önemle vurgulanması gereken husus, kanunun aradığı şartları taşımak vatandaşlığın
kazanılmasında mutlak hak sağlamaz (TVK m. 10). Kanuni şartları taşımayan kişinin Türk vatandaşlığına alınması için müracaat hakkı yoktur.
Ancak şartları taşıyan her yabancının da Türk vatandaşlığına alınması
sözkonusu değildir; idarenin takdir hakkı vardır.
Başvuru için aranan şartlar şunlardır (TVK m. 11):
a) Kendi milli kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve
ayırt etme gücüne sahip olmak
Vatandaşlık başvurusunda bulunan yabancı kendi milli kanununa göre
ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmalıdır. Vatandaşlığını taşıdığı ülke kanununa göre ergin olma yaşına ulaşmış27 ve ayırt etme gücüne sahip olan
yabancı vatandaşlığa genel olarak alınma başvurusunda bulunabilecektir.
b) Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet
etmek
Bir yabancının uzun süre ikamet etmekte olduğu ülkede vatandaşlık
için başvuru yapması, o toplumla entegre olması anlamına gelmektedir.
Kanunun beş yıllık bir süre öngörmesi vatandaşlık başvurusunda bulunan kişinin Türkiye’ye yerleşmesi ve toplumla uyum sağladığını göstermesi açısından önemlidir28.
TVK m. 15 yabancı için ikametin ne anlama geldiğini belirlemektedir.
Buna göre “Bir yabancı için ikamet, Türk Kanunlarına uygun olarak Türkiye’de oturmaktır. Türk vatandaşlığını kazanma talebinde bulunan bir
yabancı başvuru için aranan ikamet süresi içinde toplam altı ayı geçmemek üzere Türkiye dışında bulunabilir. Türkiye dışında geçirilen süreler
bu kanunda öngörülen ikamet süreleri içinde değerlendirilir”.
Türk Vatandaşlık Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik29 m.
3(h) hükmü de ikameti yabancının yasal ikamet izniyle Türkiye’de bulunması olarak tanımlamıştır. Dolayısıyla başvuru tarihinden geriye doğru
Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet şartının gerçekleşmesi, Türkiye’de
27 Ergin olma durumu yaş dışında evlenme veya mahkeme kararıyla gerçekleşmişse bu
durumda da ergin kabul edilecektir.
28 NOMER, s. 81-82.
29 RG. 6.04.2010-27544. Metin için ayrıca bkz. ÖZEL/ERKAN/PÜRSELİM, s. 201 vd.
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bulunan yabancının öncelikle yasal ikamet iznine sahip olmasını zorunlu
kılmaktadır.
Yabancının Türkiye’de yasal olarak ikamet edebilmesi Türkiye’ye girişin hukuka uygun olmasına bağlıdır. Pasaport Kanununa30 uygun olarak
Türkiye’ye girilmeli ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu31 çerçevesinde ikamet izni alınmalıdır. Bu itibarla ikamet izninin türü önemlidir. Yönetmelik m. 16(2)(c)’ye göre “yasal ikamet izni olmaksızın veya
yasal olmakla birlikte Türkiye’de yerleşim niyetini göstermeyen; sığınma
veya irtica başvuru sahibi, sığınmacı, öğrenim, turistik, öğrenim gören
çocuğuna refakat, tedavi gibi amaçlarla ikamete bağlandığı anlaşılan” kişilerin başvurusu kabul edilmez32.
Dolayısıyla Suriyeli sığınmacıların Türkiye’deki ikamet süresi ne kadar
olursa olsun Türk vatandaşlığına müracaat için aranan kanun şartı yerine getiremeyeceklerdir. Zira yasal ikametin hesaplanmasında “yerleşme
amaçlı ikamet tezkeresi” esas alınmakta ve bu nitelikte olmayan ikamet
tezkereleri ile Türk vatandaşlığına müracaat mümkün olmamaktadır.
Yönetmelik m. 71(1)(ç) hükmü de sığınma ve iltica başvuru sahibi,
sığınmacı gibi amaçlarla alınan ikamet tezkereleriyle Türkiye’de ikamet
edilmesinin Türk vatandaşlığının kazanılmasında geçerli ikamet olarak
kabul edilmeyeceğini açıkça vurgulamıştır.
Aynı şekilde Geçici Koruma Yönetmeliği33 m. 25 çok net bir şekilde “geçici koruma kimlik belgesi Türkiye’de kalış hakkı sağlar. Ancak bu belge
Kanunda düzenlenen ikamet izni veya ikamet izni yerine geçen belgelere
eşdeğer sayılmaz. Uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanımaz, süresi
ikamet izni kapsamında dikkate alınmaz ve sahibine Türk vatandaşlığına
başvuru hakkı sağlamaz” hükmünü getirmiştir. Buna göre Suriyeli sığınmacılar aldıkları geçici koruma belgesi ile Türkiye’de kalmakta; ancak
bu belge süresi ne olursa olsun uzun dönem ikamet iznine geçiş imkânı
tanımamakta ve sonuç itibariyle Türk vatandaşlığına başvuru hakkını ortadan kaldırmaktadır.
Görüldüğü üzere Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde belirlenen ikamet izinlerinden sadece aile ikamet izni ve uzun dönem ikamet izni Türkiye’de beş yıllık ikamet süresinin hesabında dikkate
30 RG. 24.07.1950-7564. Metin için ayrıca bkz. ÖZEL/ERKAN/PÜRSELİM, s. 281 vd.
31 Dn. 2.
32 Aynı madde 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Açıklama
pr. 2.1.2(c)’de de tekrar edilmiştir. Bkz. nvi.gov.tr/Mevzuat,Nufus_Mevzuat_Genelge.
html (15.02.2017)
33 RG. 22.10.2014-29153. Metin için ayrıca bkz. ÖZEL/ERKAN/PÜRSELİM, s. 353 vd.
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alınacak; diğer ikamet izinleri vatandaşlığa başvuru hakkı vermeyecektir.
Bu itibarla Suriyeliler kanuni ikamet şartını yerine getirmedikleri için genel vatandaşlığa alınma hükümlerine göre Türk vatandaşlığına alınmayacaktır34.
c) Türkiye’ye yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek
Vatandaşlığa alınması sözkonusu olan yabancının Türkiye Cumhuriyeti devleti ile kurmak istediği bağın gerçekliği, onun artık Türkiye’de
yerleşmeye karar verdiğini göstermesini gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla
bu şart Yönetmelik m. 15(19(e)’de Türkiye’de taşınmaz mal edinmek, iş
kurmak, yatırım yapmak, ticaret ve iş merkezini Türkiye’ye nakletmek,
çalışma iznine tâbi olarak bir işyerinde çalışmak ve benzeri davranışlar
olarak örneklendirilmiştir. Türk vatandaşı ile evlenmek, ailece müracaat
etmek, daha önce Türk vatandaşlığını kazanmış olan ana, baba, kardeş ya
da çocuk sahibi olmak veya eğitimini Türkiye’de tamamlamak da madde
kapsamında dikkate alınacak hususlardır.
Suriyeliler açısından bu şartın uygulanması (b) şartındaki ikamet izni
başlığı altında incelediğimiz hükümler nedeniyle uygulama imkânı bulamayacaktır. Dolayısıyla geçici koruma altındaki Suriyeliler, Türkiye’de
taşınmaz alsalar ya da iş kurarak Türkiye’de yerleşmek istediklerini gösterseler de bu şart tek başına vatandaşlık başvurusu için yeterli değildir. Yukarıda belirtildiği üzere Geçici Koruma Yönetmeliği m. 25, Türk
Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m. 71(1)(ç)
hükümleri Suriyelilerin vatandaşlığa alınmalarına engel olmaktadır.
Bu itibarla TVK m. 11’de yer alan diğer şartlara kısaca değinip istisnai
vatandaşlığa alınmayı incelemek yerinde olacaktır.
ç) Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak
d) İyi ahlâk sahibi olmak
Uygulama Yönetmeliği m. 15(1)(d) bu şartı “toplum içinde birlikte yaşamanın gerektirdiği sorumluluk duygusu ile davranarak iyi ahlâk sahibi
olduğunu göstermek, davranışları ile çevresine güven vermek, toplumca
hoş karşılanmayan ve toplum değerlerine aykırı kötü alışkanlığı bulunmamak” alarak açıklamaktadır.
5901 sayılı Vatandaşlık Kanununun Uygulanmasına İlişkin Açıklama35
ise iyi ahlâk sahibi olmayı “hırsızlık, kaçakçılık, sahtekârlık, dolandırıcı34 Aynı yönde bkz. DOĞAN, s. 70.
35 Dn. 30.
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lık ve benzeri toplumsal düzeni zedeleyen suçlardan ceza almamış olmak
ya da bu davranışları alışkanlık haline getirdiğini gösterecek şekilde birden fazla yargılanmamış olmak ve Türk örf ve âdetleri ile toplum ve aile
yaşamına aykırı şekilde uyuşturucu kullanma, fuhuş yapma gibi davranışlarda bulunmamış olmak” şeklinde değerlendirmektedir (pr. 2.1.1.d).
e) Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek
Türk vatandaşlığını kazanmak için başvuruda bulunan yabancı Türkiye’de kesintisiz beş yıldan beri ikamet ediyorsa, Türkiye’ye yerleşmeye
karar vermiş yani topluma entegre olmuşsa, elbette ki artık Türkçe konuşabiliyordur. Zira Türkçe konuşabilmesi kimsenin yardımı olmadan bu
toplumda iletişim kurabileceği anlamına gelmektedir.
Uygulama Yönetmeliği36 ve Açıklama genelgesi37 Türkçe konuşabilme
seviyesine bir açıklık getirmemekte, sadece toplumsal yaşama uyum sağlayacak seviyede Türkçe konuşma şartı getirmektedir.
f) Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak
g) Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir
hali bulunmamak
B. İstisnai Yolla Vatandaşlığa Alınma
TVK m.12, kanunda belirlenmiş belli kategori yabancının milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak
şartıyla İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla vatandaşlığa alınabileceğini öngörmektedir.
Madde. 11’de belirlenen genel vatandaşlığa alınma şartları istisnai yolla vatandaşlığa alınmada aranmayacaktır. Bu itibarla ergin olmayanlar ve
ayırt etme gücü olmayan tam ehliyetsizler de Türk vatandaşlığını kazanmak için veli veya vasi aracılığıyla müracaatta bulunabilecektir38.
Aynı şekilde Türkiye’de beş yıl kesintisiz ikamet etmeyen, Türkiye’ye
yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmeyen, Türkçe konuşamayan yabancılar da m. 12’de yer alan kategorilerden birine giriyorsa
Türk vatandaşlığına alınmak üzere başvuruda bulunabilecektir.
36 M. 15(1)(e)
37 Pr. 2.1.1.e. Suriyelilerin bir kısmının Türkiye’de Türkçe öğrenmeye çalışmamaları;
Arapça ile yaşamlarını devam ettirmeleri ve kendi paraları ile İngilizce kurslarına giderek İngilizce öğrenip Kanada gibi ülkelere yerleşme hayalleri kurmaları da sosyolojik
açıdan incelenmelidir.
38 GÜNGÖR, s. 95 dn. 320; NOMER, s. 89. Aksi yönde bkz. DOĞAN, s. 79-80.
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a) Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti
geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıkların haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler
Madde Türkiye’ye olağanüstü hizmette bulunan ya da bulunacağı düşünülen yabancıların istisnai olarak vatandaşlığa alınmasına hizmet etmektedir. Bu madde prensip olarak Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen ve geçici koruma statüsü ile Türkiye’de kalan Suriyelilerin
kitlesel olarak vatandaşlığa alınmasına imkân tanımamaktadır. Ancak
Suriyeliler içinden bireysel olarak bilimsel, sanatsal, kültürel veya sportif
olarak Türkiye’ye üstün hizmette bulunacağı düşünülenler istisnai vatandaşlığa alınabilir.
b) 2013 tarihli ve 6548 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma
Kanununun 31. Maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı
eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu39
aa. Türkiye’de çalışmayan ancak Bakanlar Kurulunca belirlenecek
kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin
ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu40
Bu bent, bu kategori yabancıya kısa dönem ikamet izni verdiği gibi
ayrıca istisnai olarak da vatandaşlığa alınma imkânı getirmiştir. Dolayısıyla Vatandaşlık Kanunu istisnai olarak vatandaşlığa alınacak olan grubu
kendisi tanımlamamış, YUKK m. 31 (j) bendine göre kısa dönem ikamet
izni alanların vatandaşlığa alınabileceğini kabul etmiştir. Burada kanunilik ilkesi ihlal edilerek, kıstasların yönetmelikle belirlenmesi öngörülmüştür. Getirilen düzenleme yatırımın niteliği, miktarı, kapsamı konusunda
bütün yetkileri Bakanlar Kuruluna devretmektedir. Bakanlar Kurulunun
saptadığı miktarda yatırım yapanlar (ki bu yatırımın doğrudan yatırım olması şart değildir. Borsada hisse senedi alma yoluyla gerçekleşen dolaylı
yatırım da yeterlidir), onların eşleri ve çocukları da Türkiye ile herhangi
bir toplumsal bağı olmasa da kâğıt üzerinde kurulacak hukuki bağı yani
vatandaşlığı iktisap edebilecektir.
Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m.
20’ye eklenen fıkra41 ile TVK m. 12(1)(b) kapsamında istisnai yolla vatandaşlığı kazanabilecek yabancıların yatırımları belirlenmiştir. Buna göre
39 Bu bent 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu (RG. 13.08.2016-29800) m. 27(g)(b) ile
eklenmiştir.
40 Bu bent 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu m. 27 ile Yabancılar ve Uluslararası
Koruma Kanununa m. 31(j) bendi olarak eklenmiştir.
41 Bkz. 2016/9601 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik RG. 12. 01.2017-29946.
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a) En az 2.000.000 Amerikan doları tutarında sabit sermaye yatırımı
gerektirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilenler
b) En az 1.000.000 Amerikan doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilenler
c) En az 100 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığınca tespit edilenler
ç) En az 3.000.000 Amerikan doları tutarında mevduatı üç yıl tutma
şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilenler
d) En az 3.000.000 Amerikan doları tutarında devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilenler
İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir.
Dolayısıyla Türkiye’de en az 1.000.000 Amerikan doları tutarında taşınmaz satın almak veya en az 3.000.000 Amerikan doları tutarında dövizi Türk bankalarına yatırmak veya 100 işçi çalıştırmak Türk vatandaşlığını elde edebilmek için yeterlidir. Burada artık yabancının Türkiye’ye
entegrasyonu, Türk milletinin bir parçası olup olmaması ya da Türkiye’ye
önemli katkısının bulunup bulunmaması hiçbir önem taşımamakta; belli
bir miktar paranın belirli bir süre için Türkiye’ye gelmesi Türk vatandaşlığını elde etmenin bedeli olarak işlem görmektedir.
Suriyeli sığınmacılar bu madde kapsamında da istisnai yolla vatandaşlığa alınamazlar. Zira YUKK m. 31 (j) bendine göre kısa dönem ikamet
izni almaları hukuken mümkün değildir. Yukarıda belirtildiği üzere Suriyeli sığınmacılar geçici koruma statüsündedir ve Geçici Koruma Yönetmeliği m. 25’e göre geçici koruma kimlik belgeleri kanunda düzenlenen
ikamet izni veya ikamet izni yerine geçen belgelere eşdeğer sayılmaz ve
sahibine Türk vatandaşlığına başvuru hakkı sağlamaz. Bu açık hüküm
karşısında Suriyeli sığınmacıların YUKK m. 31 (j) kapsamında yaptırım
yaptığı için kısa dönem ikamet izni alması ve bu ikamet izni ile VK m. 12
(b) kapsamında vatandaşlığa alınmaları mümkün değildir.
bb. Turkuaz kart sahipleri
Turkuaz kart, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu m. 3(1)(g) uyarınca, yabancıya Türkiye’de süresiz çalışma hakkı, mevzuat hükümlerine
göre eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına ise ikamet hakkı veren
belge olarak tanımlanmıştır.
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UİK m. 11(1)’e göre uluslararası işgücü politikası doğrultusunda eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki
faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdam etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlıklarca belirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara Turkuaz kart verilir. Aynı Kanuna göre geçici koruma sağlanan yabancılara
bu madde hükümleri uygulanmaz (m. 11(6). Dolayısıyla geçici koruma
altında olan Suriyeliler turkuaz kart alamayacak ve bu nedenle de istisnai
yoldan vatandaşlık kazanamayacaktır.
c) Vatandaşlığa alınması zaruri görülenler
Bu hüküm Bakanlar Kuruluna vatandaşlığa alınmasını zaruri gördüğü
yabancıları “hikmet-i hükümet” anlayışı ile vatandaşlığa alma yetkisi vermektedir42.
Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Açıklama43 pr.
2.2(b) bu hususu uluslararası ilişkilerin gerekliliği ve ülkemizin menfaati
veya herhangi bir sebeple Bakanlar Kurulunca Türk vatandaşlığını kazanmaları zaruri görülen kişiler olarak açıklamaktadır44.
Suriyeli sığınmacıların bu kategoriye girmediği açıktır ve bu çerçevede Türk vatandaşlığına alınmalarının zaruri görülmesi mümkün değildir.
Vatandaşlığa alınmalarında bir zaruret olmadığı gibi tam tersi topluca
vatandaşlık almaları toplumsal huzuru ve barışı bozacak, kamu düzenine
aykırılık teşkil edecektir.
Burada önemle işaret edilmelidir ki TVK m. 12’de İdareye verilen yetki, keyfi ve siyasi amaçlarla kullanılamaz. Ülke menfaatinin gerektirdiği
durumlarda uygulanmak üzere getirilen madde hükmü, milyonlarca sığınmacıyı Türk vatandaşı yapmanın hukuki temelini oluşturmamaktadır.
d) Göçmen olarak kabul edilen kişiler
Göçmen olarak kabul edilen kişilerin kimler olduğu 5543 sayılı İskân
Kanunu45 m. 3(d)’de tanımlanmıştır. Buna göre göçmen “Türk soyundan
ve Türk kültürüne bağlı olup, yerleşmek amacıyla tek başına veya toplu
halde, Türkiye’ye gelip, bu kanun gereğince kabul olunanlardır”. Dolayısıyla göçmen kavramı günlük dilde kullanılan anlamından farklı olarak
Türkiye’de yerleşmeye karar veren herhangi bir kişiyi değil, İskân Kanunu uyarınca tanımlanan kişiyi ifade etmektedir46. Bu itibarla ancak Türk
42
43
44
45
46

NOMER, s. 90.
dn. 31.
Zaruri durum örnekleri için bkz. GÜNGÖR, s. 106 vd.
RG. 26.09.2006-26301. Kanun metni için ayrıca bkz. ÖZEL/ERKAN/PÜRSELİM, s. 235 vd.
İskân Kanununa göre serbest göçmen, iskânlı göçmen, münferit göçmen ve toplu göçmen ayrımları vardır (m. 3(e) )(f) (g) (ğ). Her bir göçmen tanımındaki ortak özellik Türk
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soyundan ve Türk kültürüne bağlı olanlar, yerleşmek niyetiyle Türkiye’ye
gelenler ve Kanun kapsamında münferit (m. 5) veya toplu göçmen (m. 6)
olarak kabul olunanlar47 göçmen statüsüne sahiptir.
Türk soyundan olmanın ve Türk kültürüne bağlılığın tayini ve tespiti
ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Dışişleri Bakanlığının teklifi üzerine
Bakanlar Kurulu kararıyla yapılır (İskân Kanunu m. 7).
TVK m. 12’ye göre göçmen olarak kabul edilen kişiler Türk vatandaşlığını istisnai yolla kazanabilir. Buna karşılık İskân Kanunu m. 8’e göre
göçmenler yerleştikleri yerin en büyük mülki idare âmirine müracaatla
kendileri ve aile fertleri için “Vatandaşlığa Alınma Beyannamesi” imzalayarak “göçmen belgesi” almaya mecburdur. Göçmen belgesi iki yıl geçerli
olup, geçici kimlik belgesi olarak kullanılır. Göçmen olarak kabul edilen
kişiler gerekli işlemlerin ilgili kuruluşlarca tamamlanmasından sonra Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlığa alınırlar. Dolayısıyla İskân Kanununa göre vatandaşlığa alınmada Bakanlar Kurulunun takdir hakkı yoktur.
Şartlar yerine geldiğinde vatandaşlığa alınma işlemi tamamlanır48.
Geçici koruma altındaki Suriyeli sığınmacıların İskân Kanununa göre
göçmen tanımı içinde yer almadığı hususu çok açıktır. Bir kez daha vurgulamak gerekir ki Suriyeliler ülkelerindeki iç savaş ve kargaşadan kaçarak sığınma amacıyla Türkiye’ye gelmiştir. Yerleşme niyetiyle gelmeyen
Suriyelilerin Bakanlar Kurulu kararıyla Türk soylu ve Türk kültürüne
bağlı bir grup olarak tayin ve tespiti de mümkün değildir49. Arap kökenli
ve Arapça konuşan Suriyeli sığınmacılar İskân Kanunu hükümlerinden
yararlanamazlar ve göçmen statüsü elde edemezler.
Sonuç
Devlet ile kişi arasındaki hukuki ve siyasi bağı tanımlayan vatandaşlık
kavramı niteliği ve sonuçları itibariyle, kimlik belgesi olmanın ötesinde
anlam ifade etmektedir. Bu itibarla Uluslararası Adalet Divanı’nın Notsoyundan olmak ve Türk kültürüne bağlı olmak ile İskân Kanunun çerçevesinde Türkiye’ye kabul edilmektir.
47 Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olmayan yabancılar ile Türk soyundan ve Türk
kültürüne bağlı bulunup da sınır dışı edilenler ve güvenlik bakımından Türkiye’ye gelmeleri uygun görülmeyenler göçmen olarak kabul edilmezler (İskân Kanunu m. 4).
48 Ahıska Türklerinin göçmen olarak kabulü ve vatandaşlığa alınmaları konusunda bkz.
GÜNGÖR, s. 110 dn. 357.
49 Türk kültürüne bağlılık Müslüman olmakla özdeşleşmiştir. Türkiye’ye göçmen statüsü
ile gelenlerin hepsinin anadili Türkçe ya da Türk dilinin akrabası olan dil topluluğu
mensubudur. Bu konuda bkz. DOĞANAY, Filiz: “Türkiye’ye Göçmen Olarak Gelenlerin Yerleşimi” www.balgoc.org/tr/gocmenyerlesim.html (12.02.2017). Bu itibarla
Hıristiyan ya da Yahudi Türkler Türkiye’ye göçmen statüsü ile yerleşip vatandaşlık
iktisap etmemiştir.
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tebohm kararında yaptığı isabetli saptama uyarınca, vatandaşlığa alma
hafife alınacak bir mesele değildir.
Kişiyi vatandaşlığa alındığı devlete karşı sadakat borcu altına sokan
hukuki bağ, onu haklara sahip kıldığı gibi yükümlülüklere de tâbi tutmaktadır. Dolayısıyla vatandaşlığa alınma işlemi ancak o topluma entegre olmuş, toplumun sosyal, kültürel kimliğinin bir parçası haline gelmiş
kişiler için kanuni şartların gerçekleşmesi halinde sözkonusu olacaktır.
Vatandaşlığını kazanacağı devletin dilini konuşamayan, tarihini bilmeyen,
kültürünü benimsememiş, örf ve âdetleriyle çatışma yaşayan kişileri sadece idarenin bir tasarrufu ile vatandaşlığa almak uluslararası hukukta
benimsenmediği gibi, ulusal hukuklardaki hükümlerin de zorlanması anlamına gelmektedir.
Gelişmiş ülkeler vatandaşlığa alınma kurallarını toplumla entegrasyon
çerçevesinde belirlerken, vatandaşlığa kabul edilen yabancılardan yemin
etmelerini de şart koşmaktadır. Bu noktada ABD ve Birleşik Krallık (İngiltere) örneklerini vermek uygun olacaktır.
ABD’de sadakat yemini ile vatandaşlığa alınma işlemi gerçekleşmektedir. Immigration and Nationality Act50 (Göçmenlik ve Vatandaşlık Kanunu) bölüm 337.1 (a)’da yer alan yemin şöyledir:
“Ben, bundan böyle, vatandaşı ya da tebaası olduğum yabancı hükümdar, otorite, devlet ya da egemenliğe olan sadakat borcumdan kesinlikle ve
tümüyle vazgeçtiğime ve inkâr ettiğime; iç ve dış bütün düşmanlara karşı
ABD’nin Anayasası ve hukukunu savunacağıma ve destekleyeceğime; ABD
Anayasası ve hukukuna bağlı ve sadık kalacağıma; hukuken gerektiğinde Birleşik Devletler adına askerlik yapacağıma; hukuken gerektiğinde
Birleşik Devletler Silahlı Kuvvetlerinde gayri muharip hizmetleri yerine
getireceğime; hukuken gerektiğinde mülki idare emrinde ulusal önemdeki görevleri yerine getireceğime; ve bu yükümlülüğü, zihni kısıtlılık ya da
kaçınma amacı olmaksızın, özgürce kabul ettiğime yemin ederim. Tanrı
yardımcım olsun”.
ABD vatandaşı olmak isteyen bütün başvuru sahiplerinin etmekle yükümlü olduğu bu yeminde yer alan, dolayısıyla Amerikan vatandaşlık kavramının özünde bulunan prensipler şunlardır:
1) Amerikan Anayasasını her durumda savunmak
2) Vatandaşı olduğu diğer devlete olan sadakat borcundan vazgeçmek
ve onu reddetmek
50 8 USC Code pr. 1448. Oath of renunciation and allegiance. http://www.law.cornell.edu
(02.03.2017). Yemin metni için ayrıca bkz. http://www.uscis.gov/us-citizenship/naturalization-test/naturalization-oath-allegiance-united-states-america (02.03.2017)
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3) ABD’nin iç ve dış bütün düşmanlarına karşı Amerikan Anayasası ve
hukukunu savunmak ve desteklemek
4) Amerikan Anayasası ve hukukuna inanç beslemek ve sadık kalmak
5) a. Gerektiğinde Birleşik Devletler adına askerlik yapmak
b. Gerektiğinde Birleşik Devletler Silahlı Kuvvetlerinde gayri muharip
hizmetleri yerine getirmek
c. Gerektiğinde mülki idare emrinde ulusal nitelikteki görevleri yerine
getirmek
Böylelikle ABD vatandaşı olmanın kâğıt üzerinde kimlik değişiminin
ötesinde ne anlama geldiği, yemin eden kişinin ABD vatandaşı olmakla
neleri özgür iradesi ile kabul ettiği, bu yemin metninde açıkça vurgulanmaktadır. Bu yeminle ABD vatandaşı olan kişi, ABD’ye olan sadakatini ve
bağlılığını o sırada vatandaşlığını taşıdığı devlete olan bağlılığından üstün
tutacağına söz vermektedir.
Sözkonusu yemin Birleşik Devletler Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) görevlileri, göçmenlik yargıçları ve nitelikli mahkemelerce yerine getirilir51.
8 CFR 337.1 hükmüne göre “Tanrı yardımcım olsun” ifadesi isteğe
bağlıdır. Bu ifadeyi kullanmak istemeyenler “solemnly affirm” (şerefimle
tasdik ederim) ifadesini kullanabilirler52.
8 USC pr.1448’e göre vatandaşlığa başvuruda bulunan “dini eğitim ve
inançları” gereği askerlik yapamayacağını ya da silahlı kuvvetlerde muharip olmayan işlerde çalışamayacağını ileri sürerse, bu şart yeminden
çıkarılabilir. Kanunda yer alan “dini eğitim ve inanç” terimi bireyin Üstün
Bir Varlıkla olan ilişkisinde insani ilişkilerden kaynaklanan yükümlülüklerinden daha üstün yükümlülükler olduğuna dair inancı olarak tanımlanmaktadır. Bu inanç siyasi, sosyolojik veya felsefi görüşler ya da sadece
kişisel ahlaki kodları içermemektedir53.
Birleşik Krallık’ta, 1981 tarihli Britanya Vatandaşlık Kanununa54 göre
bağlılık yemini edilmesi ve sadakat andı içilmesi gerekmektedir (bölüm
42 (5-6)). Kanunun EK 5’de yer alan yemin metni şöyledir:

51
52
53
54

http://en.wikipedia.org/wiki/Oath_of_Allegiance_(United_States) (02.03.2017).
Id.
Id.
British Nationality Act 1981. www.legislation.gov.uk (02.03.2017).
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“Ben …. Yüce Tanrı huzurunda yemin ederim ki Britanya vatandaşı
olduğumda, hukuka uygun olarak Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth’e, Varislerine ve Haleflerine bağlı ve sadık olacağım”.
1978 tarihli Yemin Kanununa55 göre bir kişi yemin etme yerine resmi
teyitte (solemn affirmation) bulunabilir. Yemin esnasında kutsal kitaba
el basıldığı için56 ilgilinin dini inancının kutsal kitabının bulunmadığı durumlarda da yemin yerine resmi teyit gerçekleştirilmektedir.
1 Ocak 2004’den beri Britanya vatandaşlığına başvuran kişi sadakat
yemini veya teyidine ilaveten Birleşik Krallığa ant içmektedir57. Andın
metni şöyledir58:
“Ben …. Birleşik Krallığa bağlı kalacağım ve onun haklar ve özgürlüklerine saygı göstereceğim. Demokratik değerlerini savunacağım. Britanya
vatandaşı olarak kanunlara içtenlikle uyacağım ve görevlerimi ve yükümlülüklerimi yerine getireceğim”.
Görüldüğü üzere Britanya vatandaşı olmak için başvuran kişi kutsal
kitabına el basarak Kraliçe’ye sadakat yemini etmekte ve Birleşik Krallığın
demokratik değerlerine, hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağına, kanunlara içtenlikle uyacağına ve Britanya vatandaşı olarak görev ve yükümlülüklerini yerine getireceğine ant içmektedir. Dolayısıyla Britanya vatandaşı
olmanın ne anlama geldiği ve hangi yükümlülükleri ve görevleri içerdiği
yemin ve ant metinlerinde açıkça ortaya konmaktadır.
ABD ve Britanya vatandaşı olanlar Amerikan ve Britanya değerlerini
benimseyip kabul ettiklerini ve bu devletlere sadakatle bağlı kalacaklarına inançları üzerine yemin etmektedir.
Dolayısıyla vatandaşlığa alınma meselesi iktidarın siyasi tercihine göre
belli bir grubun ülke nüfusuna eklenmesi anlamına gelmemektedir. Türkiye, Suriyeli sığınmacılara zengin Arap ülkeleri ve batılı ülkelerle kıyaslanmayacak şekilde kaynak aktarmış; ülkesine kabul etmiş, onlara çalışma hakkı veren düzenlemeler yapmıştır.
Vatandaşlığa alınma aşaması uzun-dönem mülteciler için uluslararası
hukukta kabul edilen bir yöntemdir. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi
55 Oath Act 1978. meerut.nic.in (03.03.2017)
56 1978 tarihli kanuna göre yemin eden kişi Yeni Ahit’e, eğer Yahudi ise Eski Ahit’e ya da
dini inancına göre diğer kutsal kitaplara el basmakta ve diğer elini kaldırarak yemin
ettiren memurdan sonra yemin metnini tekrar etmektedir.
57 http://an.wikipedia.org/wiki/Oath_of_citizenship (02.03.2017).
58 Ant metni de Britanya Vatandaşlık Kanunu EK 5 ‘de yer almaktadır. Yemin ve Ant
metinleri için ayrıca bkz. http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/268021/oathofallegiance.pdf (02.03.2017).
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Suriyeli sığınmacılar hukuken mülteci statüsünde değildir. Ama özellikle
vurgulanmalıdır ki Suriyelilerin Türkiye’de bulunmaları uzun döneme de
ulaşmış değildir. Zira uluslararası hukuk açısından uzun-dönem kavramı
en azından bir neslin geçmesini gerektirmektedir. Suriyelilerin Türkiye’ye
gelişi, Geçici Koruma Yönetmeliği Geçici Madde 1(1)’de açıkça belirtildiği üzere 28.04.2011 tarihinden itibaren Suriye Arap Cumhuriyetinde
meydana gelen olaylar sebebiyledir. Dolayısıyla Suriyeli sığınmacıların
Türkiye’de kalışı henüz uzun döneme dahi ulaşmamıştır ve bu amaçla
vatandaşlığa alınma, bir asimilasyon meselesi olarak da yorumlanamaz
ve ele alınamaz. Tam tersi Türkçe konuşamayan, Türk tarih ve kültürünü
bilmeyen ve özümsemeyen Suriyelilerin kitlesel halde vatandaşlığa alınmaları kamu düzenini, demografik yapıyı bozacak; çok ciddi sosyolojik,
psikolojik ve siyasal sorunları artıracaktır.
Suriyeli sığınmacılara yardım etmek ve geçici koruma statüsü gereğini
yerine getirmek ve özellikle de anavatanlarına dönüş imkânlarını geliştirmek için çaba harcamak yerine; kitlesel olarak vatandaşlığa alarak nüfus
ithali, uluslararası hukuka aykırı olduğu gibi, ulusal hukukumuza da aykırıdır. Bu aykırılıklar kanun değiştirmekle de ortadan kalkmayacaktır.
Zira vatandaşlık kanunlarının uluslararası alanda vatandaşlıkla ilgili genel prensiplere uygun olması gerekmektedir.
Henüz topluma entegre olmayan, toplumun değerler sistemini kabul
etmeyen, bu kimliğin bir parçası olmayan bir grubu, bir kanun hükmüyle
vatandaşlığa almak, uluslararası hukuka saygılı demokratik bir hukuk
devletinde kabul edilemeyecek keyfi bir durum olarak sadece hukuki değil, sosyolojik ve siyasal pekçok sorunu beraberinde getirip, toplumların
barış ve huzur içinde yaşaması olarak tanımlanan kamu düzenini de derinden sarsacaktır.

TAPU SİCİLİ VE TAŞINMAZ REHNİNE İLİŞKİN
GÜNCEL UYGULAMALAR
Av. Hatice AKAY - Av. Aydın DAVRAN
Ülkemizin son 20 yıllık ekonomik hayatına baktığımızda motor sektörün inşaat sektörü olduğu göze çarpmaktadır. İnşaat sektörünün ilerlemesinde ise bankaların sunduğu finansman seçenekleri itici güç olmuştur. Kamu eliyle de teşvik edilen inşaat sektörü ve taşınmaz yatırımları,
kuşkusuz ülke genelinde geniş tüketici kitlelerinin taşınmaz sahibi olmalarını kolaylaştırmış; bankalarca sunulan finansman seçenekleri ile ülke
ekonomisini canlı tutan unsurlardan biri haline gelmiştir. Bankacılık uygulamalarında taşınmaz yatırımlarının finansmanına ilişkin tercih edilen
teminat olarak ise taşınmaz rehni yani ipotek öne çıkmaktadır.
Bir teminat türü olan ipotek, finansman sağlayan banka/kuruma taşınmaza bağlı, malikinden bağımsız bir teminat sağlamaktadır. Kredi
sağlayan taraf ipotek ile birlikte ayni hak sahibi olmakta genel kredi sözleşmesinin aksine alacağını borçlu da dahil olmak üzere, taşınmaz maliki
her kim olursa olsun, garanti altına almaktadır. Tüketici açısından bakıldığında ise elinde taşınmaz edinmek için yeterli birikim bulunmayan
tüketici, uzun vadeli borçlanarak ve edindiği taşınmazı teminat olarak
göstererek dilediği taşınmaza kavuşmaktadır.
Ülkemizde 2016 yılında 449508 adet ipotekli satış gerçekleşmiş olup
aşağıda yer alan 2013 yılından itibaren yapılan ipotekli ve diğer konut
satışlarını gösterir tablo, ipoteğin teminat olarak kullanımının yaygınlığı
hakkında gösterge niteliğindedir.
İpotekli satış *
Diğer satış
Toplam

2016

2015

2014

2013

449508

434388

389689

460112

891945

854932

775692

697078

1341453

1289320

1165381

1157190

*İpotekli satış, borçlanarak satın alınan konutun kredi teminatını oluşturmak için, yine aynı konutun teminat olarak gösterilmesidir.
İpotek teminatı, bankacılık düzenlemelerinin yanı sıra konusunun taşınmaz olması itibariyle hukuki müesseselerden faydalanmayı zorunlu
kılar. Bu nedenledir ki meslektaşlarımız sıklıkla taşınmaza ve taşınmaz
rehnine ilişkin konulardaki çalışmaları dolayısıyla tapu müdürlüklerinde
işlem yapmaktadırlar.
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Çalışmamızda taşınmaz hukukunun ufak bir kısmı olan ipotek tesis
işlemleri ve bağlantılı muameleler hakkında tapu müdürlüklerinde meslektaşlarımıza kolaylık sağlayacak uygulamaya yönelik kısa ancak faydalı
olmasını umut ettiğimiz konulara temas edeceğiz. Takip eden sayfalarda
incelenecek konular hakkında doktrindeki tartışma ve görüşlerden, teorik açıklamalardan ari olarak salt yasal metinler ve bunların uygulamadaki yansımaları izah etmeye çalışacağız. Avukatlık mesleğinin yoğun temposu göz önüne alındığında elimizden geldiğince kısa ancak öze yönelik
yaklaşım benimseyeceğiz.
1. İPOTEĞİN TESİSİNDE ŞEKİL
İpotek akdi, Medeni Kanunumuzda ve Tapu Sicil Tüzüğünde belirtildiği üzere, resmi memur huzurunda merasim ile gerçekleştirilen hukukumuzdaki iki akitten biridir. Noter huzurunda yahut taraflar arasında düzenlenen ipotek sözleşmeleri geçersiz olup bu sözleşmelerin münhasıran
tapu müdürlüğünde gerçekleşmesi gerekmektedir.
Tapu sicilinin temel ilkelerinden “aleniyet ilkesi” gereğince ayni hakların herkese karşı ileri sürülebilmesi için tescil şarttır. Medeni Kanunumuzun 856. Maddesi, ayni bir hak olan rehin hakkının kurulması için
tapu kütüğüne tescilin gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu tescilin geçerliliği
rehne ilişkin sözleşmenin şekline bağlanmış ve bu şeklin “resmi şekil”
olduğu belirtilmiştir.
Borçlar Kanunu 12. Maddesinin 2. Fıkrası hükmüne göre de kanunda belirtilen bu şekil hükmü sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını geçerli
olarak doğurabilmesi için gerekli geçerlilik şeklidir. Taraflar istedikleri
sözleşmeyi istedikleri şekilde yapabilirler fakat taşınmaz rehni söz konusu olduğunda bahsi geçen istisna hükmü gereği taşınmaz rehnine ilişkin
sözleşmeyi resmi şekilde yapmak zorundadırlar.
Hukukumuzda ipotek uygulamaları kaynağını üç temel yasal düzenlemeden almıştır. Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu ve Tapu Kanunu.
Bunun yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı genelgeler ile elbette Yargıtay içtihatları da tapu sicilindeki işlemler konusunda uygulamaya yön vermektedir.
2. TAPU SİCİLİNİN İNCELENMESİNDE “İLGİLİ” KİŞİ KAVRAMI
Meslektaşlarımızın Tapu Müdürlüklerinde en sık karşılaştıkları konulardan biri MK 1020’de vücut bulan aleniyet ilkesine ilişkindir. Madde
metni;
“Madde 1020- Tapu sicili herkese açıktır.
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İlgisini inanılır kılan herkes, tapu kütüğündeki ilgili sayfanın ve belgelerin tapu memuru önünde kendisine gösterilmesini veya bunların örneklerinin verilmesini isteyebilir.
Kimse tapu sicilindeki bir kaydı bilmediğini ileri süremez.”
şeklinde olup ilk bakışta maddenin lafzından tapu sicilinin herkese,
herhangi bir kısıtlama olmaksızın açık olduğu yorumu meslektaşlarımızca yapılmaktadır. Dikkat edilirse maddede “ilgisini inanılır kılan herkes”
ifadesi yer almaktadır.
Tapu sicilinin aleniyeti kavramıyla yine Medeni Kanun 1023’te yer alan
tapu siciline güvenerek yapılan iktisabın korunması ilkesi birlikte değerlendirilmesi gereken düzenlemelerdir. Şu kadar ki; tapu sicilinin aleniyeti
işlemin ilgilisi bütün taraflara sicili inceleme ve burada yer alan kayıtlara
güvenerek yapılan kazanımı korumaya yöneliktir. Aynı şekilde tapu siciline yer alan bir hususu bilmediğini öne sürmek ilgili maddelere aykırı
olduğu gibi en geniş anlamda Medeni Kanun 2. Maddesi kapsamında muteber bir sav olmayacaktır. Örnek olarak; Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin
2014/7511 E. ve 2014/8145 K. sayılı 18.06.2014 tarihli kararı1, Medeni
Kanun madde 1020 ile 1023 arasındaki irtibatı kuran güncel kararlardan bir tanesidir. Dolayısıyla aleniyet kavramı her isteyenin tapu sicilini
incelemesi değil ilgilisinin tapu sicilini incelemesi ve aleni olan bu sicile
güvenerek yaptığı iktisabın korunmasıdır.
Aleniyet ilkesinin tatbikinde “ilgi” kavramı doktrinde çeşitli kapsamlarda izah edilmiş ve çoğunlukla sicilin incelenmesi için hukuken korunması
gereken bir menfaatin varlığının inanılır kılınması gerektiği noktasında
görüşler oluşmuştur. Medeni Kanun 1020. Madde metninde ve bunun
yanı sıra maddenin tatbikini açıklayan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 08.08.2001 tarih ve 2001/11 genelge2 numaralı genelgesinde
“ilgi” kavramına ilişkin açıklık bulunmamakta; ilginin inanılır kılınmasının şekli hususunda somut ölçütler sunulmamaktadır.
TKGM’nin bahsi geçen 08.08.2001 tarih ve 2001/11 genelgesi, tapu
siciline dair bilgi ve belgelerin verilme usulünü bilgi ve belge talebinde
bulunabilecek mahkemeler, cumhuriyet başsavcıları, avukatlar, kamu
kurum ve kuruluşları ve bankalar gibi çeşitli taraflara yönelik ayrı ayrı
1 “….Burada öncelikle belirtilmesi gereken husus, TMK’nın 1020. maddesi uyarınca tapu
sicilinin açıklığı ilkesidir. Gerçekten, anılan hükme göre tapu sicili herkese açıktır.
Hiç kimse de tapu sicilindeki kaydı bilmediğini ileri süremez. Öte yandan aynı yasanın 1023. maddesi gereğince de, tapu kütüğündeki tescile iyi niyete dayanarak
mülkiyet veya bir başka ayni hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı korunur...”
Yrg. 14. HD 2014/7511 E. 2014/8145 K. 18.06.2014 T.
2
https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/mevzuat/2011-11-genelge.pdf
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açıklamalar yapmak, adres ve nüfus bilgilerinin veriliş esaslarını belirlemek suretiyle açıklamakla uygulamayı düzenleme yoluna gitmiştir.
Buna göre tapu sicilinde inceleme yapmak isteyen kişiler, ilgili taşınmaz ile aralarındaki münasebeti makul dayanaklar ile inanılır kılmalıdırlar. Söz gelimi bir kişi satın almayı arzuladığı bir taşınmazın tapu kayıtlarını mülkiyet hakkını kısıtlayabilecek durumların sözlü olarak kendisine
bildirilmesi kapsamında öğrenebilecekken taşınmaz dosyasının incelenmesi, adres, nüfus bilgileri gibi kişisel ve mahrem bilgilere sözlü olarak
dahi ulaşamayacaktır. Burada tapu sicilini inceleme talebinde bulunan
kişinin varlığını iddia ettiği ilginin, taşınmazın hangi bilgilerini kapsar şekilde incelemesine yeter olduğu tapu müdürlüğü tarafından tespit edilecektir. Benzer bir mahremiyet uygulaması e-devlet uygulaması üzerinden
motorlu taşıt sorgulamasında söz konusudur. Yakın zamana kadar bir
kişi maliki olmadığı bir motorlu taşıtı plaka tescil bilgisi ile sorgulayabilmekte iken yapılan yeni düzenleme ile kişiler ancak maliki bulundukları
taşıtların sorgusunu yapabilmektedirler.
2.1. Avukatların Tapu Sicilini İncelemeleri
TKGM’nin 08.08.2001 tarih ve 2001/11 genelgesinden yola çıkarak
incelememizin de amacı doğrultusunda öncelikle avukatların tapu sicilini incelemeleri ve belge talepleri konusuna değinmekte yarar görüyoruz.
08.08.2001 tarih ve 2001/11 genelge incelendiğinde TKGM’nin avukatlar
açısından yerinde bir tespit yaparak tapu sicilinin aleniyetinin kapsamı
geniş; inceleme kısıtının kapsamı avukatlar bakımından dar tutmuş olduğu görülmektedir. Gerçekten de Avukatlık Kanununun 1. Maddesinde
yer alan avukatlığın bir kamu hizmeti olduğu ve yine aynı kanunun 2.
Maddesinde yer alan “Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu
kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait
bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin
yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel
hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekâletname ibrazına bağlıdır. Derdest davalarda
müzekkereler duruşma günü beklenmeksizin mahkemeden alınabilir.”
hükmü uyarınca tapu müdürlükleri genelgede belirlenen usul gereğince
bir dilekçe (istem belgesi) ile başvuran avukatlara vekâletname ibraz zorunluluğu aramaksızın bir memur huzurunda tapu sicilini incelemeleri
hususunda yardımcı olmaktadırlar. İlgili genelgede “Ancak, avukatların
tapu sicilinden örnek istemeleri halinde vekâletname ibraz etmeleri zorunlu olup, (belge örneği istemlerinde ilginin saptanması gerekmektedir.) gerekli harç ve vergilerin vs. tahsilini müteakiben yetkili kılındığı
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ölçüde belge örneklerinin verilmesi mümkün bulunmaktadır.” denmek
suretiyle belge örneği talep edilmesi durumunda vekâletname ibrazının
şart olduğu açıkça belirtilmiştir.
Meslektaşlarımızın tapu müdürlüğü nezdinde yapmak istedikleri incelemelerde yukarıda izah edilen yasal düzenlemelerde belirtilen usullere
uydukları takdirde bilgi ve belge temini konusunda bir sorun yaşamadan
görevlerini ifa edebilecekleri görüşündeyiz.
3. YETKİ ALANI DIŞI TAPU İŞLEMLERİ
İncelememiz, tapu uygulamalarını ve özellikle ipotek tesis işlemlerini
kapsamakta olduğundan özellikle ticari amaçlı kullanılan kredilerin teminatı olarak ipotek ettirilecek taşınmaz ya da taşınmazların maliki/maliklerinin fiilen taşınmazın bulunduğu yerden farklı bir yerde bulunması
ihtimalinde ipotek tesis işleminin yapılacağı tapu müdürlüğünün seçimi
konusundaki Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sağladığı bir kolaylığa değinmek isteriz.
4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 1004. Maddesi uyarınca taşınmazlar bulundukları bölgenin tapu siciline kaydedilir. Kanun maddesinde geçen bölge kavramı ise Tapu Sicil Tüzüğü uyarınca her ilçenin idari
sınırlarını karşılamaktadır. Her ilçenin idari sınırları içerisinde bulunan
taşınmazlar o ilçenin tapu müdürlüğünün yetki alanını oluşturmakta ve
söz konusu taşınmazlara ilişkin işlemler bu tapu müdürlüklerince yerine getirilmektedir. Kural; tapu müdürlüğünün ilçe idari sınırları içerisinde bulunan taşınmazlara ilişkin işlemleri gerçekleştirmesi olmasına
rağmen 30.04.2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
01.08.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Tapu Müdürlüklerince Yetki
Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik3 ile tapu müdürlükleri tarafından kendi yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlarla
ilgili işlemlerin yerine getirilmesi uygulaması elektronik altyapının sağladığı imkânlarla kolaylaştırılmış ve yaygınlaştırılmıştır.
İlk aşamada sınırlı sayıda tapu müdürlükleri ve yine sınırlı sayıda tapu
işlemleri için mümkün olan yetki alanı dışında işlem yapılması uygulaması tüm tapu müdürlükleri için mümkün hale getirilmiş yetki verilen işlemlerin sayısı da artırılmıştır. Son durumda, tüm tapu müdürlüklerinde
intikal, satış, bağış, trampa, taksim, ölünceye kadar bakma akdi, düzeltme, ticaret şirketlerine ayni sermaye konulması, intifa hakkı tesisi, ipotek
tesisi, tapu senedi, tapu kaydı, ipotek belgesi işlemleri yetki alanı dışında
yapılabilmektedir. Meslektaşlarımız tapu müdürlüğüne başvurmak kay3 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110430-15.htm
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dıyla taşınmazın bulunduğu yer dışında da sayılan işlemleri kolaylıkla ve
hızlı bir şekilde yapabilmektedirler.
Örnek olarak İstanbul’da mukim bir kişi bankadan kullanacağı kredinin teminatı olarak Kayseri’nin Develi ilçesinde bulunan taşınmazını banka lehine ipotek vermek istemektedir. Bu kişiye vekâleten işlemi
gerçekleştirmeyi üstlenmiş İstanbul’da faaliyet gösteren meslektaşımız
bu durumda Develi ilçesine gitmek ya da bir meslektaşına tevkil vekâletnamesi vermek suretiyle işlemi gerçekleştirebileceği gibi İstanbul’da bulunan tapu müdürlüklerinden birine doğrudan müracaat ederek işlemin
ilgili tapu müdürlüğü nezdinde gerçekleştirilmesini talep edebilecektir.
4. TAPU İŞLEMLERİNDE KULLANILAN VEKÂLETNAMELERİN
ÖZELLİKLERİ
Borçlar Kanunu’nun 504. Maddesi hükmü gereğince ipotek işlemlerinde kullanılacak vekâletnamelerde vekil, ipotek işlemini yapmak için özel
olarak yetkilendirilmelidir. Özel olarak yetkilendirilmekten kasıt ipotek
işlemleri özelinde vekâletnamede açıkça ipotek vermek yetkisi olması gerektiğidir. Vekâletnamede yer alacak “tapu müdürlüklerindeki tüm işlemleri adıma yapmaya” şeklinde bir ifade dahi vekilin ipotek işlemini
yapması için yeterli kabul edilemez. Müvekkil adına tapu müdürlüğünde yapılacak ipotek işlemi ile ilgili hiçbir şüpheye mahal bırakmaksızın,
vekâlet verenin ipotek tesisi konusundaki iradesi vekâletname metninde
yer almalıdır. Üzerinde ipotek kurulacak taşınmaz münhasıran belirtilerek ilgili taşınmazın tapu kayıt bilgilerine atıf yapılabileceği gibi herhangi
bir il, ilçedeki ya da tüm T.C. sınırları dahilindeki taşınmazlar için de
yetkilendirme yapılabilir.
Tapu işlemlerinde ve özellikle ipotek işlemlerinde kullanılacak vekâletnamelerin şekli tarafta en temel özelliği vekâletnamelerin düzenleme
şeklinde hazırlanmış olmasıdır. Tapu müdürlüklerinde yapılacak işlemlerde onama şeklinde vekâletnameler kabul edilmez yalnızca düzenleme
şeklinde vekâletnameler ile işlem yapılabilir.
Vekâletnamede mutlaka vekâletnameyi düzenleyen noterin ya da konsolosun adı, adresi, düzenleme yeri, imza ve mührü, düzenleme tarihi,
yevmiyesi bulunmalı, TC kimlik numarası ve adres mutlaka vekâletnamede yer almalıdır. Ayrıca 18.05.1994 tarihli Tapu Sicili Tüzüğü yürürlükten kaldıran 17.08.2013 tarihli ve 2013/5150 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Tapu Sicil Tüzüğü ile tapu işlemleri için
düzenlenecek vekâletnamelerde vekâlet verenin imzasının bulunmasına
zorunluluğu getirilmiştir.
Vekâletnameye, vekâlet verenin son durumunu yansıtır biçimde yeni
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çekilmiş, kimlik teşhisine elverişli, vesikalık fotoğrafı yapıştırılmış ve mühürlenmiş olmalıdır. Tüzel kişileri temsilen verilen vekâletnamelere fotoğraf yapıştırılması gerekli değildir.
Tevkil yetkisini içerir vekâletnamelerde asıl vekâletname tevkil vekâletnamesine dayanak olarak okunaklı şekilde eklenmelidir. Tevkil yetkisi
içeriğinin ise asıl vekâletnamede yer alan tüm yetkiler için mi yoksa bazıları için mi verildiği dikkate alınmalıdır. Asıl vekâletnamede yer almayan
bir yetki tevkil edilemez ya da asıl vekâletnamede yer alan bir yetkinin
kapsamı genişletilmek suretiyle tevkil vekâletnamesi düzenlenemez.
TKGM’nin vekâletnameler ile ilgili 2015 yılı içerisinde getirmiş olduğu
bir kolaylık da şudur; herhangi bir tapu müdürlüğüne bir ipotek işleminde kullanılmak üzere ibraz edilen yetki belgesi ve vekâletname TAKBİS
adı verilen Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’ne vekâletnamenin sunulduğu
tapu müdürlüğünce e-imza ile onaylanarak taranması halinde başka bir
tapu müdürlüğü tarafından tekrar vekâletnamenin aslı talep edilmeksizin
sistem üzerinden kontrol edilerek işlem yapılabilmektedir.
5. YABANCI ÜLKELERDE DÜZENLENEN VEKÂLETNAMELER
2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35. Maddesinde 6302 sayılı Kanun ile 18
Mayıs 2012 tarihinde yapılan değişik ile yabancı uyruklu gerçek kişilerin
ülkemizde taşınmaz edinmesinde karşılıklılık şartı kaldırılmıştır. Kanuni
sınırlamalara uymak ve Bakanlar Kurulu’nun belirlediği ülke vatandaşı
olmak şartıyla yabancı gerçek kişiler ülkemizde taşınmaz edinebilirler.
Kanuni sınırlamalar hususuna girmeden yazımızın amacı doğrultusunda
özellikle Akdeniz, Ege bölgesinde faaliyet gösteren meslektaşlarımıza yabancı gerçek kişi müvekkillerini vekâletnameler konusunda yönlendirmelerine yarayacak bazı kısa bilgiler vermek isteriz.
Türkiye’de tapu işlemlerinde kullanılacak vekâletnamelerin ana özelliği düzenleme şekli yurt dışında düzenlenen vekâletnameler için de aranacak ana şekli özelliktir. Yurt dışında düzenlenecek vekâletnameler Türk
konsolosluklarınca düzenlenebileceği gibi yabancı ülkelerin noterleri ya
da ilgili makamları tarafından da düzenlenebilir.
Yurt dışında düzenlenecek vekâletname eğer Türk konsolosluklarınca düzenleme şeklinde yapılmayacak ise ve La Haye Sözleşmesi’ne taraf
ülkelerden birinde düzenlenecek ise, vekâletnamenin ilgili tapu işlemi
için gereken yetkiyi uygun şekilde içermesi ve düzenlendiği ülkenin dilinde hazırlanması gerekir. Bu vekâletnameler ayrıca ilgilinin fotoğrafını ve
apostille şerhini içermelidir. Eğer vekâletnamenin düzenlendiği ülke La
Haye Sözleşmesine taraf değilse ya da vekâletnamenin düzenlendiği ülke
La Haye Sözleşmesine taraf olsa bile düzenlenen vekâletname apostille
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şerhini içermiyor ise bu durumda hazırlanan vekâletnamedeki noterin ya
da ilgili makamın imzasının bağlı bulunduğu makam, bu merciin imza ve
mührünün ise o yerdeki Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış olması zorunludur. La Haye Sözleşmesine taraf olmayan ülkelerde düzenlenen
ya da apostille şerhini içermeyen vekâletnamelerde de yine ilgili işlem için
yetki, ilgilinin fotoğrafı aranır ve vekâletname düzenlendiği ülkenin dilinde hazırlanmış olmalıdır.
Belirtilen şekilde hazırlanan vekâletnamelerin Türkçe çevirilerinin de
işlem öncesinde tapu müdürlüğüne sunulması da gerekecektir.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün özellikle 2015 yılından sonra
yayımladığı duyurularda yurt dışında düzenlenen vekâletnameler ile ilgili
aranan şekil şartları zaman zaman eleştiri konusu olabilmektedir. Yurt
dışında düzenlenen vekâletnameler düzenlendiği ülke hukukuna ve bu
ülkenin şekli düzenlemelerine tabi olmasına rağmen taşınmazlara ilişkin
hususlar sıkı sıkıya milli hukuka bağlı unsurlar olduğu için taşınmazlara
ilişkin işlemlerde kullanılan belgelerin de taşınmazın bulunduğu yer hukukuna ilişkin düzenlemelere tabi tutulması ve bu düzenlemelere ilişkin
şartların aranmasının makul olduğu kanaatindeyiz.
6. TAPU SİCİL TÜZÜĞÜ 88 UYGULAMASI( İPOTEK TERKİN EVRAKLARININ KABULÜNDEKİ USUL)
17.08.2013 tarihli ve 2013/5150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tapu Sicil Tüzüğü ile aynî veya kişisel hakkı sona erdirecek nitelikteki belgelerin, tapu işlemi için elden ibraz edilmesi uygulamasına son verilmiştir. Bu düzenlemenin sahtecilikten korunma amacıyla
yapılmış olduğu açıktır. Tüzük ile getirilen düzenlemeden sonra aynî veya
kişisel hakkı sona erdirecek nitelikteki belgeler ancak 7201 sayılı Tebligat
Kanunu hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Gen. Müdürlüğü veya
memur vasıtasıyla ya da terkini talep eden kurum görevlileri tarafından
elden tapu müdürlüklerine tebliğ edilebilir.
Bunun yanı sıra ipotek terkin taleplerinin talepte bulunan tarafından
e imza ile imzalanarak elektronik ortamda (TAKBİS) üzerinden ilgili tapu
müdürlüklerine iletilmesi ve ipotek terkinlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi uygulaması da ipotek alacaklısının bankalar olduğu ipotekler için başlatılmıştır.

TÜRK İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA
DÖRDÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI
ve SONUÇLARI
Av. Mert Sayın1
GİRİŞ
Çalışmamızın temelini oluşturan istihkak konusu, alacaklı tarafından
icra takibinin başlatılması ve borçlu aleyhine kesinleştirilmesi sonrasında, alacağın cebri icra marifetiyle tahsil edilmeye çalışılması durumunda
ortaya çıkar. Bu cebri icra yoluyla borçlunun olduğundan şüphelenilen
bir haciz mahalline alacaklı ve/veya vekili ile icra müdürü veya görevlendirdiği bir memuru vasıtasıyla gidildiğinde ve o haciz mahallinde bulunan
taşınır eşyaların haczinin gerçekleştirilmeye çalışıldığında çoğu zaman
haczedilen mallar üzerinde borçlunun dışında hak iddia edenler ortaya
çıkabilir.
Yukarıda anlatıldığı şekilde ortaya çıkan bu durumlarda zaman zaman
da haciz mahallinde bulunmayan bir başka 3. Kişinin üzerinde hak sahibi olduğu mallar da haczedilmiş olabilir. Bu gibi durumlarda o 3. Kişi
orada bulunmadığından ve sadece haciz mahallinde bulunan borçlu ve/
veya borçlu ile birlikte malı elinde bulunduran şahıslar, bu haczedilen
mal üzerinde hak sahibi olan bir 3. Kişinin bulunduğu şeklindeki beyanlarını haciz tutanağına geçirdiğinde, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu
(İİK) m.85/2 dayanak alınarak tutanağa geçirilen beyanın istihkak prosedürüne etkileri çalışmamız kapsamında incelenecektir. Bu etkileri incelenirken öğretide ve uygulamadan örnekler verilerek 4. Kişinin beyanının
hangi şartlar altında 3. Kişi lehine yapılmış bir istihkak iddiası olarak
nitelendirilebileceği de saptanacaktır.
Çalışmamızın ilk bölümünde haciz işlemi esnasında veya sonradan
beyanda bulunulacak istihkak iddiası ve devamındaki prosedür genel olarak belirtilecektir. Bunun sonrasında ise; 4. Kişi kavramı ile birlikte 4.
Kişinin beyanının haciz zaptına hangi şartlar altında geçirilmesi gerektiği ve geçirildiği takdirde bu beyanın istihkak prosedürüne etkileri ile
3. Kişiye istihkak prosedüründe fayda sağlayıp sağlamadığı irdelenerek
çalışmamız, hakkı olduğu haciz mahallindeki 4. Kişi tarafından beyan
edilen 3. Kişinin açacağı istihkak davasına dair detayların belirtilmesi ve
çalışmamızın sonuç bölümü ile nihayete erdirilecektir.
1 İstanbul Barosu Avukatlarından
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I. GENEL OLARAK İSTİHKAK PROSEDÜRÜ
Çalışmamız kapsamında ilk olarak konumuzun temelini oluşturan istihkak prosedürünün genel özelliklerine değinilecektir.
Öncelikli olarak istihkak kelimesinin kökenine inmek faydalı olacaktır. Bu sözcük dilimize Arapça’ dan gelmekte olup, Türkçe karşılığı olarak hak ediş, hak istemek vb. anlamları içerisinde barındırmakla birlikte
çalışmamız kapsamında bir eşya üzerinde hak iddiasında bulunma veya
hak talep etmek anlamlarında kullanılacaktır.2
Yukarıda istihkak sözcüğünün kökenine değinildikten sonra, istihkak
prosedürü kısaca; 3. şahsa ait olmasına karşın, haciz mahallinde bulunan malların borçluya ait olduğu varsayılarak haczedildikten sonra, 3.
kişiye ait olmasının tespiti ile birlikte hacizli mallar arasından çıkarılması
ile sonlanan prosedür şeklinde tanımlanabilir.3 Bu prosedür, alacaklının
alacağının tahsili amacıyla başlatmış olduğu icra takibinin kesinleşmesiyle birlikte alacaklının haciz talebi ve haczin icra müdürlüğü tarafından
tatbik edilmesi ile başlar.4 Alacaklının talimatıyla haczin gerçekleşmesi
esnasında istihkak iddiası, borçlunun mallarının haczedilmesi sırasında
bir takım malların haciz mahallinde bulunmasına karşın başka kişilere
ait olması durumu ile ortaya çıkar. Bu mallara genel olarak kime ait olduğu hususunda çekişme bulunan mallar veya üzerinde istihkak iddia
edilen mallar da denilmektedir.5
İstihkak iddiasının ileri sürülmesi sonrasında ise; üzerinde istihkak
iddiası bulunan malların borçlunun yanında mı, 3. Kişinin elinde mi haczedildiğine göre istihkak davası prosedürü değişiklik göstermekle birlikte
özet olarak, üçüncü kişinin açacağı istihkak davasının kişinin lehine sonuçlanması ile haczedilen mal üzerindeki haciz kalkacak, alacaklı lehine
bittiği takdirde ise; haczedilen mal borçlunun addedilerek alacaklı, malların satışının ve alacağının ödenmesini artık icra müdürlüğünden talep
edebilme imkanına kavuşacaktır.6
Aşağıdaki bölümlerde üzerinde istihkak iddiası bulunan malın haczedildiği yere göre istihkak davasını kimin açacağı ile neyi ispat edeceğini ve
nasıl farklılıklar arz ettiğinden bahsedilecektir.
2
3
4
5

6

Aslan, Kudret: Hacizde İstihkak Davası, Ankara, 2005, s. 13.
Karslı, Abdurrahim: İcra ve İflas Hukuku, Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş 3. Baskı,
İstanbul, 2014, s. 301.
Karslı, s. 301; Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Sungurtekin Özkan, Meral/ Özekes, Muhammet: İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, Ankara, 2015, s. 234.
Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder: İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, Gözden
Geçirilmiş, 6352 sayılı Kanunla Getirilen Yenilikler ve Yapılan Değişiklikler İşlenip Değerlendirilmiş 28. Bası, Ankara, 2014, s.287.; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/
Özekes, s. 234.
Kuru/Arslan/Yılmaz, s. 287.
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A. Hacizli Malın Borçlunun veya Borçlu ile birlikte 3. Kişinin Elinde Olması Hali
Bu halde prosedür İİK m.96 ve 97 çerçevesinde yürütülür. İİK m. 96,
genel olarak istihkak iddiasının nasıl işleme konulacağı ile sonrasında
alacaklı ve borçlu kişilerin söz konusu istihkak iddiasına yönelik olarak
yapacakları itirazların sürelerini belirler. Bu maddeyi temel alarak, haciz
işlemini gerçekleştiren icra memuru, istihkak iddiasını haciz tutanağına
geçirir ve işbu iddia alacaklı ve borçluya tebliğ olunur. Bu tebligat ile birlikte icra müdürlüğü tarafından alacaklı ile borçluya istihkak iddiasına
ilişkin itirazlarını bildirmeleri için 3 günlük süre verilir ve bu süre zarfında itirazda bulunmadıklarında alacaklı ve borçlu istihkak iddiasını kabul
etmiş addolunurlar. Bununla birlikte borçlu ve alacaklının haciz mahallinde bulunması esnasında istihkak iddiasını reddetmeleri halinde ise;
bu tebligat usulü uygulanmamaktadır. Buna ek olarak haciz mahallinde
bulunmayan 3. Kişiler ise; haczin yapıldığını öğrendiği tarihten itibaren 7
gün içerisinde istihkak iddiasında bulunmalıdır, aksi halde aynı icra dosyası kapsamında istihkak iddialarını ileri sürme hakkını yitireceklerdir.
Son olarak da bu madde kapsamında, istihkak iddiasında bulunan şahıs
ile birlikte oturanlar ve iş ortakları da istihkak iddiasının ileri sürüldüğü
günde ya da istihkak davasının açıldığı günde malın üzerinde haciz tatbik
edildiğini öğrenmiş sayılacaklardır. Burada kastedilen istihkak davası İİK
m.97/9 uyarınca açılacak istihkak davasıdır.7
Yukarıda yer verilen madde hükümleri kapsamında alacaklı veya borçlu tarafından istihkak iddialarına itiraz edilmesi durumunda artık İİK m.
97 uygulama alanı bulacaktır. Bu madde kapsamında öncelikle, icra müdürü dosyayı hemen icra mahkemesine gönderir. İcra mahkemesi de gerekli gördüğü takdirde duruşmalı ya da dosya üzerinden öncelikle takibin
devamına veya ertelenmesine karar verir. Buradaki kararını mahkeme,
dosyanın esasına yani malın üçüncü kişinin mülkiyetinde olup olmadığına karar vermeksizin verir. Mahkeme, bir ön kanaat oluşturarak eğer
istihkak iddiasının haklılığına karar verirse, takibin ertelenmesine; ancak
3. Kişinin de teminat yatırmasına hükmedebilir. Teminat yatırılmadıkça takip kaldığı yerden devam eder. Burada istihkak iddiasının mülkiyet
temeline dayandığı hallerde ise; ertelenme satışın da yapılmasına engel
teşkil eder. Buna karşılık olarak mahkemece, istihkak iddiasında takibi
sürüncemede bırakma gayesini taşındığına dair ciddi ibareler bulunduğu takdirde takibin devamına karar verilir. Bu söz konusu her iki halde
7

Özkan, Hasan: Açıklamalı-İçtihatlı İcra ve İflas Davaları ve Tatbikatı, Kitap 6: Haciz,
Hacze İtiraz, İtirazın Kaldırılması, İstihkak İddiası ve Davası, Borç Ödemekten Aciz
Belgesi (M. 74-105), Aralık, 2013, s. 303,304.; Karslı, s. 302,303.
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de mahkemenin kararının 3. Kişiye tefhimi veya tebliğinden itibaren yedi
günlük süre zarfında istihkak davası açması için süre verilir. Bu süre
zarfında dava açılmadığı takdirde iddiasından vazgeçilmiş sayılır. Buna
ek olarak 9. Fıkrası ile birlikte İİK m.97 istihkak iddiasını ileri sürme
şansına kavuşamayan 3. Şahsa haczin öğrenilmesinden itibaren 7 günlük
süre içerisinde de doğrudan icra mahkemelerinde istihkak davası açma
imkanı da vermektedir.8
Bu maddeler kapsamındaki davaların usullerine ve yetkili ile görevli
mahkemelerin hangileri olduğuna ve ilgili yargı kararlarına aşağıdaki bölümlerde yer verilecektir.
B. Hacizli Malın 3. Kişinin Elinde Bulunması Hali
Bu hal, İİK m.99 kapsamında düzenlenmektedir. Bu maddenin uygulama alanı bulduğu durum, alacaklı tarafından borçlunun olduğu ileri
sürülen bir malın 3. Kişi elindeyken haczedilmesi halidir. Bu durumda
haciz mahallinde borçlunun bulunmaması ve 3. Kişinin haczedilen mallar
üzerinde hak iddia etmesi şarttır. Bu 3. Kişinin malları yediemin olarak
kabulü halinde ise; mallar haciz mahallinde bırakılır. Bu haciz işleminin
tatbikinden sonra, icra müdürlüğü tarafından İİK m.97’ de olduğu gibi
alacaklıya bu sefer icra müdürlüğü tarafından istihkak iddiasının reddi
davası açması için 7 günlük süre verilir. İşbu süre kararın alacaklının
veya vekilinin yüzüne karşı okunması halinde tefhim, aksi halde tebliğinden itibaren başlar. Bu süre dahilinde dava açılmadığı takdirde, haczedilen mallar üzerindeki hacizler kalkar. Alacaklının 3. Kişiye karşı açmış
olduğu ve borçlunun taraf olarak yer almadığı işbu dava sonunda, karar
alacaklı lehine verildiği takdirde, mal 3. Kişiden alınarak paraya çevrilme
suretiyle bedeli alacaklıya ödenir. Davanın 3. Kişi lehine sonuçlanması
halinde ise; mal üzerindeki hacizler kalkar.9
II. 4. KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI ve İSTİHKAK PROSEDÜRÜNE
ETKİLERİ
Hukukumuzda genel haciz yolu ile yapılan bir icra takibinin kesinleşmesi sonrasında, alacaklı yukarıda da kısaca değinildiği üzere borçlunun
veya 3. Kişilerin elinde olan malların alacağa yeter miktarlarını haczedebilir. Bu haciz işlemi sırasında her zaman borçluya ait mallar haczedilmeyebilir, bunun yerine zaman zaman 3. Kişilere ait malların da haczedilmiş

8
9

Karslı, s. 306-309.; Kuru/Arslan/Yılmaz, s. 288,289.
Kuru/Arslan/Yılmaz, s. 287.; Karslı, s. 318-320.; Muşul, Timuçin: İcra ve İflas
Hukukunda İstihkak Davaları, Ankara 2015, s.433-440.
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olma olasılığı vardır.10 Bu gibi durumlarda malın borçlunun veya 3. Şahsın elinde bulunmasına göre istihkak prosedürü değişkenlik göstermekle
birlikte, bir taşınır haczi esnasında, 3. Bir kişinin haczedilmekte olan mal
üzerinde bir hak sahibi olduğu borçlu veya haciz mahallinde bulunan bir
başka şahıs tarafından ileri sürülebilmektedir.11 Bu durumda da aşağıda
ayrıntılı olarak ele alınacak olan öğretide ve uygulamada 4. Kişi olarak
gösterilen şahıslara örnek olarak, Uyar’ ın çeşitli Yargıtay içtihatlarına
atıfta bulunarak belirttiği üzere, tamir esnasında haczedilen malların bırakıldığı tamirci verilebilir.12 Bu durumdaki şahsın haczedilen mal üzerinde bir diğer kişi lehine bulunduğu istihkak iddiası kural olarak geçerli
bir hak iddiası olarak kabul edilmeyecek ve ortada bir istihkak iddiası da
olmadığından istihkak dava açma süresi hak iddia edilen 3. Kişi aleyhine
işleyecektir.13 Ancak, bu kuralın istisnası mevcut olup o da İİK m.85/II’
dir.14 Bu maddeye 30.07.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4949 sayılı Kanunun 20. Maddesiyle getirilen “ …borçlu ile birlikte malı elinde bulunduran şahıslar taşınır mal üzerinde üçüncü bir şahsın mülkiyet veya rehin hakkı gibi sınırlı bir aynî hakkının bulunması.... halinde bu hususu
haciz yapan memura beyan etmek...” değişikliği ile birlikte de artık bu
madde uyarınca haciz mahallinde bulunan ve 4. Kişi olarak adlandıran
bu kişilerin beyanlarının haciz tutanağına 3. Kişi lehine bir istihkak iddiası olarak geçirilmesi için mahcuz malı borçlu ile birlikte ellerinde bulundurmaları şart olup, bu durum yargı kararlarına da konu olmuştur.15
A. Haciz İşleminde 4. Kişi Kavramı
Bu II. bölümün giriş kısmında yer verdiğimiz Yargıtay kararından da
anlaşılacağı üzere, çalışmamız kapsamında inceleyecek olduğumuz 4.
Kişi kavramı, haciz mahallinde bulunmasına karşın ne icra dosyasının
tarafı olan ne de haczedilen mal üzerinde istihkak iddia eden kişi konumunda olan şahıstır.16

10 Güneren, Ali: İcra ve İflas Hukukunda İstihkak Davaları, Ankara, 2014, s. 73.
11 Karslı, s. 301.
12 Yarg. 12. HD 18.9.1980 T. E: 4592/6528; Yarg. 12. HD 2.2.1989 T. E:: 5958/1388
(Uyar, Talih: “Haczedilen Malın Üçüncü Kişi Elinde Bulunması Halinde Açılacak İstihkak Davası (İİK m.99)”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl : 65, Sayı: 1, 62-77, 2007, s. 64).
13 Muşul, s. 4.
14 Muşul, s.4.
15 Yarg. 8. HD 29.01.2015 T. 2013/21099 E. 2015/1802 K.; Yarg. 21. HD 24.12.2002 T.
2002/9551 E. 2002/11116 K.; Muşul, s. 232; Yarg. 21. HD 06.02.2007 T. 2006/3973
E. 2007/1449 K. (Muşul, s. 232,233); Muşul, s.235; Güneren, s. 110; Yarg. HGK
03.04.2013 T. 2012/17-1333 E. 2013/426 K.; Yarg. 21. HD 10.11.2005 T. 2005/4524
E. 2005/11064 K.; Kuru, Baki: İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, Ankara, 2013, s. 422.
16 Yarg. 8. HD 29.01.2015 T. 2013/21099 E. 2015/1802 K.; Yarg. 21. HD 24.12.2002 T.
2002/9551 E. 2002/11116 K; Muşul, s. 232; Yarg. 21. HD 06.02.2007 T. 2006/3973 E.
2007/1449 K. (Muşul, s. 232,233); Muşul, s. 235; Güneren s. 110.

Dördüncü Kişinin İstihkak• Av. M. SAYIN

45

Bu şekilde 4. Kişi olarak belirtilen şahısların hangi hallerde beyanlarının dikkate alınacağı 2004 sayılı İİK m.85/2 kapsamında aşağıdaki
şekilde belirtilmiştir.17
“ Borçlu yahut borçlu ile birlikte malı elinde bulunduran şahıslar,
taşınır mal üzerinde üçüncü bir şahsın mülkiyet veya rehin hakkı
gibi sınırlı bir ayni hakkının bulunması veya taşınır malın üçüncü
şahıs tarafından haczedilmiş olması halinde bu hususu haciz yapan
memura beyan etmek ve beyanının haciz tutanağına geçirilmesini talep etmek, haczi yapan memur da borçluyu yahut borçlu ile
birlikte malı elinde bulunduran şahısları bu beyanına davet etmek
zorundadır. Bu tür mallar ile 3. Şahıs tarafından ihtiyaten haczi veya
istihkak iddia edilmiş bulunan malların haczi en son sıraya bırakılır.”
Burada kastedilen beyanda bulunan kişi 4. Kişi, borçlu ile birlikte haczedilen malı elinde bulunduran şahıs olarak kabul edilip, lehine istihkak iddia edilen ise haciz mahallinde bulunmayan 3. Kişi olduğundan,
bu sebeple yalnız İİK m.97 kapsamındaki haklardan faydalanacak olup,
İİK m. 99 kapsamında yapılan yani 3. Kişinin haczedilen malı elinde bulundurması hali bir nevi zilyetlik haklarına haiz olması durumlarının dışında kalacak ve aşağıda da detaylı bir şekilde belirtildiği üzere İİK m. 97
çerçevesinde istihkak davası ile haczedilen mal üzerindeki hakkını ispat
etmesi kendisinden beklenecektir.18 Ancak, haciz mahallinde borçlu ile
birlikte olan 4.kişi veya borçlunun burada kendilerinin misafir olduğunu
bildirmesi ve işyerinin 3. Kişiye ait olduğunu vergi levhası ibrazı ile kanıtlamaları halinde ise; İİK m.99 uygulama alanı bulacaktır. Ancak, icra
müdürünün alacaklıya İİK m.99 kapsamında istihkak iddiasının reddi
davasını açması için süre vermesinden önce yokluğunda istihkak iddiası
beyan edilen 3. Kişiyi dinleyip istihkak iddiasının olduğuna dair beyanını alması gerekir. Bunun nedeni de doğrudan alacaklıya dava açması
için süre verilmesi hallerinde, dava aşamasında 3. Kişinin istihkak iddiasının olmadığını beyan etmesi ile birlikte istihkak davasını kabul etmiş
olduğundan karşı taraf vekalet ücretinden sorumluluğunun doğabileceği
gerçeğidir.19
Yukarıda izah edildiği şekilde var olduğu sarih olan ve haciz mahallinde hazır olmayan ve onun adına borçlu ile birlikte haczedilen malı elinde
bulunduran 4. Kişi tarafından onun lehine istihkak iddiasında bulunulma
durumu mevcut olup, haczedilen malı borçlu ile birlikte elde bulundurma
17 Kuru/Arslan/Yılmaz, s. 287.
18 Muşul, s. 3,4.
19 Kuru, El Kitabı, s. 575.

46

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 91 • Sayı: 3 • Yıl: 2017

kavramının bu beyanın haciz zaptına geçirilmesine ve istihkak prosedürüne etkileri devam eden bölümler ve başlıklar altında ayrıntılı olarak
incelenecektir.
B. Elde Bulundurma Kavramının Önemi
Burada kastedilen elde bulundurma kavramı, 4. Kişinin beyanının dikkate alınması için gerekli olduğu ilgili Yargıtay kararı ile tescilli durumda
olan borçlu ile birlikte haczedilen malı elde bulundurma halidir.20 Elde
bulundurmaya örnek olarak 4. Kişinin, malı borçlu için muhafaza ettiğini
bildirmesi ile mal borçlunun elinde addedilir ve İİK m.97 uygulanır; ancak malı 3. Kişi adına muhafaza ettiğini bildirmesi halinde ise; artık mal
3. Kişi elinde sayılır ve İİK m.99 uygulanır.21
Bunun nedeni de 3. Kişinin haczedilen mal üzerinde bir hakkının olduğunu iddia eden 4. Kişinin beyanının ancak ve ancak İİK m. 85/II’ de
belirtilen borçlu ile birlikte malı elinde bulunduran kişilerden biri olması
durumunda bir istihkak iddiası olarak değerlendirileceğidir.22 Aksi halde
4. Kişinin beyanının haciz zaptına geçirilmesi halinde alacaklı tarafından
açılan istihkak davasında mahkeme tarafından incelenecek bir istihkak
iddiasının bulunmadığına dair bir hüküm kurulması mümkün olacaktır.23 Bu durumu örneklendirmek gerekirse, borçlu baba ile birlikte yaşayan birinin mahcuz malların annesine ait olduğunu beyan etmesi geçerli bir istihkak iddiası olarak kabul edilirken, komşu işyerinin sahibinin
borçlu işyerinde haczedilmekte olan malların bir başka 3. Kişiye ait olduğu yönündeki beyanının yasanın açık hükmü gereği geçerli bir istihkak
iddiası olarak kabulü mümkün değildir.24
Bu durumda da borçlu ile birlikte mahcuz malı elde bulundurmayan
şahısların beyanlarının haciz tutanağına geçirilmemesi gerektiği ve geçirildikleri hallerde dahi sonradan mahkeme kararıyla bu beyanlarının bir
istihkak iddiası olarak sayılamayacağı ve yukarıda da belirtildiği şekilde
3. Kişinin istihkak davası açma süresini durdurmayacağı açıktır. Bu sebeple üzerinde hakkı iddia edilen 3. Kişinin de bu beyanının İİK m.85/II
fıkrasına uygun ve geçerli bir beyan olup olmadığını kontrol etmesi veya
20 Yarg. 8. HD 29.01.2015 T. 2013/21099 E. 2015/1802 K.; Yarg. 21. HD 24.12.2002 T.
2002/9551 E. 2002/11116 K.; Muşul, s. 232; Yarg. 21. HD 06.02.2007 T. 2006/3973 E.
2007/1449 K. (Muşul, s. 232,233); Muşul, s. 235.
21 Kuru, El Kitabı, s. 575.
22 Yarg. 21. HD 24.12.2002 T. 2002/9551 E. 2002/11116 K.; Muşul, s. 232; Yarg. 21. HD
06.02.2007 T. 2006/3973 E. 2007/1449 K. (Muşul, s. 232,233); Muşul, s. 235; Güneren, s.110.
23 Yarg. 8. HD 29.01.2015 T. 2013/21099 E. 2015/1802 K.
24 Güneren, s. 138,139.
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ettirmesi yaşayabileceği hak kayıplarını önlemek adına lehine bir sonuç
doğuracaktır.
C. 4. Kişinin İstihkak İddiasında Beyan Edeceği Haklar
Burada dile getirilecek olan beyan 3. Kişinin haczedilen mal üzerinde
sahip olduğu haklar olacaktır. Bunun nedeni de istihkak iddiasına itirazı
düzenleyen İİK m. 96 ile 3. Şahıs huzurunda yapılan haciz işlemindeki
istihkak iddiasını düzenleyen İİK m.99’ dur. Bu maddelerden İİK m.96
kapsamında yalnız mülkiyet ve rehin hakkı düzenlenmişken, İİK m.99
kapsamında ise; mülkiyet veya diğer ayni haklar denilerek, İİK m.96 kapsamında bir sınırlı sayı ilkesinin benimsenmediği açıklığa kavuşturulmuştur. Bu halde, 4. Kişinin haciz mahallinde bulunmayan 3. kişi adına
bulunduğu beyanında intifa hakkı, irtifak veya oturma haklarını da istihkak iddiası olarak ileri sürmesi ve bu sayıyla sınırlı olmayan ayni hakları
ihtiva eden iddianın 3. Kişinin kendisi tarafından da istihkak davasına
konu edilmesi mümkün olacaktır.25
Bu şekilde bir hakkın olduğuna dair beyanları veya belgeleri elde bulundurarak beyanda bulunan ve İİK m.85/II’ de sayılan şartları taşıyan
4. Kişinin işbu beyanının haciz zaptına geçirilmesi gerekecek olup, bu
beyanın zapta geçirilmesi de aşağıda detaylarını vereceğimiz şekilde haciz
mahallinde bulunmayan 3. Kişinin İİK kapsamında sahip olduğu istihkak
iddiasında bulunma hakkını ve prosedürünü doğrudan etkileyecektir.
D. 4. Kişinin Beyanının İstihkak Prosedürüne Etkisi
Bir önceki bölümde borçlu veya borçlu ile birlikte haczedilen malı elde
bulunduran 4. Kişinin beyanı ile istihkak iddiası haciz tutanağına İİK
m.85/II kapsamında geçirilen 3. Kişi, istihkak iddiası sonrasında genel
olarak İİK m. 97, 97/a ve 99 çerçevesinde istihkak prosedürüne dahil
olarak hakkını arayacaktır.26
Bu hak arayışı ve prosedüre dahil olma öncesinde kişinin beyanı zaten
borçlu veya haciz mahallinde bulunan ve borçlu ile malı elinde bulundurduğu kabul edilen 4. Kişi tarafından haciz tutanağına geçirildiği için ve
mevcut durumda bir istihkak iddiasının mevcudiyeti sabit olduğundan,
haciz mahallinde bu iddiaya borçlunun veya alacaklının itirazı olup olmaması noktasında icra müdürünün yapacağı işlemler değişiklik gösterebilir. Bu durumlardan biri, eğer haciz mahallinde alacaklı veya borçlu
25 Kuru/Arslan/Yılmaz, s. 288,289; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/ Özekes, s. 235;
Yarg. 17. HD 20.10.2011 T. 9530 E. 9479 K. (Özkan, s. 341,342.)
26 Kurt Konca, Nesibe: “Üçüncü Kişi Elinde Haczedilen ve Üçüncü Üzerinde Mülkiyet İddiasında Bulunduğu Taşınır Mallar Üzerinde Alınacak Muhafaza Tedbirlerinin Kapsamın”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 67, Sayı: 2, 32-42, Ankara 2009, 33.
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tarafından söz konusu istihkak iddiasına herhangi bir itirazda bulunulmamışsa, icra müdürü tarafından taraflara açıkça 3 günlük mühletlerinin
olduğunu içerir tebligatın yapılması ve aksi halde istihkak iddiasını kabul edecekleri ihtarında bulunulmasıdır. Bu ihtarın kendilerine tebliğinden itibaren 3 gün içerisinde itirazda bulunmadıkları takdirde beyanda
dermeyan edilen hakkın mülkiyet hakkı olması durumunda malın üzerindeki haciz kalkar, rehin hakkı olması durumunda ise mal üzerindeki
rehin hakkı ile birlikte haczedilmiş kabul edilir.27 Ancak, diğer hal olan
doğrudan haciz esnasında alacaklı ve/veya vekili tarafından itiraz edildiği
takdirde, artık süre verilmesine gerek kalmaksızın istihkak iddiasının kabul edilmediği açık olduğundan ve hacizde borçlunun olduğu bir mahalde yapıldığından, icra müdürü itiraz edilen istihkak iddiasına konu icra
dosyasını incelemek üzere ilgili icra mahkemesine dosyayı gönderir. İcra
mahkemesi tarafından dosya incelemesi ile birlikte istihkak iddiası yerinde görüldüğü takdirde, icra takibinin talikine, yerinde değilse icra takibinin devamına karar verilir. Bu halde de haciz mahallinde bulunmayan
3. Şahıs tarafından bu icra mahkemesi kararının kendisine tebliğinden
itibaren 7 gün içerisinde yine İcra Mahkemesinde istihkak davası açılması
gerekmektedir. Aksi halde mallar artık borçlunun addedilecek ve alacaklı
tarafın paraya çevrilmesi için gerekli işlemler talebi halinde icra müdürlüğü vasıtasıyla yapılabilecektir.28
İlgili Yargıtay kararına29 paralel bir durum olan 4. Kişinin haczedilen
malı borçlu ile birlikte elde bulunduran şahıs olarak kabul edilmeyip haciz memuru tarafından İİK m.85/II’ nin uygulanmayarak beyanın haciz
zaptına alınmaması halinde; 3. Kişi, üzerinde hak iddia edeceği malın haczedildiğini öğrendiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde, icra müdürlüğüne gelerek istihkak iddiasında bulunmalıdır. Aksi halde artık haczedilen
mal üzerinde aynı icra takibi dahilinde hak iddia edemeyecektir.30 Burada
3. Kişi yerine borçlunun da haciz işlemi esnasında istihkak iddiasında
bulunmamasına karşın, haciz sırasında artık o malların haczedildiğini
öğrendiği kabul edilerek, fiili haciz tarihinden itibaren borçlunun 7 günlük süre içerisinde icra müdürlüğüne istihkak iddiasını ileri sürebilmesi
mümkündür. 3. Kişi ile birlikte borçluya da böyle imkan verilmesinin
altında yatan sebep, zaman zaman borçluların haciz esnasında yaşamakta oldukları heyecan ve üzüntü duyguları ile birlikte istihkak iddiasında
bulunamamaları gerçeğidir. Bu durumda 3. Kişinin ayrıca icra müdürlü27
28
29
30

Kuru/Arslan/Yılmaz, s. 288.; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/ Özekes, s. 237.
Özkan, s.303,304.
Yarg. 8. HD 29.01.2015 T. 2013/21099 E. 2015/1802 K.
Kuru/Arslan/Yılmaz, s. 288; Pekcanıtez, Hakan/Özekes, Muhammet: İcra ve İflas
Hukuku Pratik Çalışmalar, Ankara, 2015, s. 104.
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ğüne gelerek istihkak iddiasında bulunmasına yasal bir engel bulunmamakla birlikte borçlunun yaptığı istihkak iddiasının da içerik olarak aynı
yönde olduğu dikkate alındığında tekrardan ikinci aynı yönde bir beyana
gerek olmadığı da doktrinde savunulmaktadır.31
4. kişinin beyanı halinde İİK m.99’ un uygulanmasının ihtimal dahilinde olduğunu söyleyebilmek güçtür. Bunun en büyük kanıtı da İİK m.85/II’
de yer alan malı borçlu ile birlikte elinde bulundurma şartının mevcudiyetidir. Bu durumun icra memuru tarafından atlanması halinde dahi alacaklının açmak durumunda kalacağı istihkak iddiasının reddi davasında
mahkemece ortada geçerli bir istihkak iddiası olmadığından işbu davanın
reddine karar verilebilmektedir.32 Bu gibi icra memurunun hatalı işlemi
neticesinde haczin borçlunun bulunmadığı ve yalnız 3. Kişinin bulunduğu
bir mahalde yapıldığı hatalı da olsa kabul edilecek ve İİK m.99 uygulanacaktır. İİK m. 99’ da özet olarak, haczedilen malın borçlu değil de 3. Kişinin elinde bulunması halinde malın yine haczedileceği; ancak malı elinde bulunduran 3. Kişinin yediemin olarak malları kabulü halinde mallar
üzerinde muhafaza işlemi yapılamayacağı ile bu durumda icra müdürü
tarafından alacaklıya istihkak davası açması için 7 günlük süre verileceği
ve bu süre dahilinde dava açılmadığı takdirde istihkak iddiasının kabul
edilmiş sayılacağı, davanın açılması halinde ise malların satışının dava
sonuna kalacağı açıktır. Kanun maddesinde son cümle aynen şu şekildedir: “Haczin üçüncü kişinin yokluğunda yapılması ve üçüncü kişi
lehine istihkak iddiasında bulunulması halinde de bu fıkra hükmü uygulanır.” İfadesi kanun maddesinde yapılan 2.7.2012 tarihli ve
6352/20 m. Sayılı değişiklik ile eklenmiş olup, kapsamı genişletilmiştir.33
Böyle bir halde malı haczedilmiş olan ve haciz mahallinde bulunmayan
3. Kişi, alacaklı tarafın süresi dahilinde istihkak davası açıp açmadığını
kontrol edecek ve alacaklı tarafından istihkak davası açılmadığı takdirde, alacaklı 3. Kişinin istihkak iddiasını kabul etmiş sayılacaktır. Bu gibi
durumlarda zaman zaman, icra müdürleri tarafından 3. Kişilere de dava
açmaları için süre verilmektedir. Bu gibi hatalı durumlarda 3. Kişi, icra
mahkemesine icra müdürünün bu işleminin iptali için başvurabilecektir.
Ayrıca, belirtmek gerekir ki; icra müdürü tarafından kanun maddesine
uyularaktan alacaklıya istihkak davası açması için 7 günlük süre vermesi
karşısında dahi, 3. Kişi istihkak davasını doğrudan ikame edebilecektir;
ancak alacaklının 7 günlük süre içerisinde dava açmaması halinde, 3. Kişinin iddiası yukarıda da belirtildiği üzere, kabul edilmiş sayılacağından
3. Kişi tarafından açılmış bu dava konusuz kalmış olacaktır.34
31
32
33
34

Karslı, s. 303,304.
Yarg. 8. HD 29.01.2015 T. 2013/21099 E. 2015/1802 K.
Karslı, s. 318.
Karslı, s. 318,319.
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Bu iki halde de istihkak iddiasının ve diğer beyanların yöneltileceği
icra müdürlüğü haciz istinabe yoluyla yani başka bir icra müdürlüğü
eliyle yapılmış olsa dahi, esas icra takip dosyasının açılmış olduğu icra
müdürlüğü ve o icra müdürlüğünün işlemlerini incelemeye yetkili icra
mahkemeleridir.35
Yukarıda sıralanan hallerden anlaşılacağı üzere, borçlu ile birlikte malı
elde bulunduran şahısların 3. Kişiler lehine yaptıkları istihkak beyanları
haciz tutanağına geçirilecek ve bu beyanlar, ilgili kanun maddesi uyarınca 3. Kişilerin haciz mahallinde bulunmamalarına karşın bu şahısların
haczedilen mallarda hak sahibi oldukları iddiası olarak kabul edilecek ve
icra müdürü tarafından haczin yapıldığı yere göre değişiklik gösterecek
şekilde işlem yapılacaktır. Önceki paragraf ve bölümlerde de değindiğimiz
üzere, haczin borçlunun bulunduğu yerde yapılması halinde ve alacaklı
ve/veya borçlunun bu istihkak iddiasına itirazlarının mevcudiyeti halinde
takibin taliki veya devamı hususunda karar verilmek üzere dosya İcra
Mahkemesine gönderilecek ve sonrasında verilen karar uyarınca aşağıda
detaylandırılacak istihkak iddiasının dava olarak mahkemelere taşınması
aşaması ortaya çıkacaktır. Haczin borçlunun bulunmadığı bir mahalde
yapılması durumunda ise; dava açma yükü yer değiştirerek alacaklı tarafa doğrudan istihkak iddiasının reddi davası açması için süre verilecektir.
Bu bölümde anlatılan 4. Kişinin beyanının dermeyan edilerek haciz tutanağına geçirilmesi ile başlanan istihkak prosedürünün dava aşamasına
aşağıdaki bölümlerde değinilecektir.
III. İSTİHKAK DAVASI
Bir önceki bölümde bahsedilen şekilde istihkak iddiası, haciz mahallinde malı borçlu ile birlikte elinde bulunduran 4. Kişiler tarafından ifade edilen 3. Kişi, haczin yapıldığı yerin özelliklerine göre çeşitli yargısal
aşamalar sonrası istihkak davasını kendisi açmak ya da kendisine karşı
açılan bir istihkak davası ile karşı karşıya kalabilecektir. Aşağıda belirtilen alt başlıklarda bu iki duruma ilişkin detaylı bilgilere yer verilecektir.
A. Haciz Mahallinde Borçlunun Bulunması Hali
1. Dava Aşamasına Kadar olan İstihkak İddiasında Bulunma Prosedürü
Bir önceki konu başlığımız altında, bu bölümde ayrıntılı olarak değineceğimiz dava aşamasına kadarki istihkak iddiası prosedürüne yer verilmiştir.
35 Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/ Özekes, s. 236.
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Bu alt bölüm başlığında da yer aldığı şekilde, 4. Kişinin beyanının
borçlunun hazır bulunduğu bir haciz mahallinde dermeyan edilmesi ki
zaten 4. Kişinin beyanın ancak bu durumda haciz tutanağına geçirilebileceği de Yargıtay tarafından kabul gören bir görüş36 olmakta ve sonrasında,
bu beyanın haciz tutanağına geçirilmesi ile birlikte ve o anda alacaklı ve/
veya borçlu tarafından bu istihkak beyanına itirazlarının bulunmaması
halinde, icra müdürü alacaklı ve borçluya tebligat göndererek tebligatın
ellerine ulaştığı tarihten itibaren 3 gün içerisinde itirazları varsa bunları
icra müdürlüğüne bildirmeleri için alacaklı ve borçluya süre verir. Bu
süre dahilinde itirazlarının bulunması durumunda, bu itiraz edilen istihkak iddiasında karar vermek üzere dosyayı işlemlerini incelemeye yetkili
olan icra mahkemesine gönderir. Bu icra mahkemesi dosya üzerinden
yapacağı inceleme neticesinde, 3. Şahıstan bir teminat yatırması karşılığında takibin talikine veya dava konusu istihkak iddiasının alacaklının
alacağını tahsilini engelleme kastıyla yapıldığına kanaat getirirse takibin
devamına karar verir. Bu devamına yönelik verilen kararın İİK m.97/5
uyarınca temyizi mümkün değildir.37 Bu hükmün konmasının ve takibin
talikinin temyize havi bir karar olmasının amacı da cebri icra prosedürünü kesintiye uğratamamak düşüncesidir.38
2. İİK m.97 Kapsamında Açılacak İstihkak Davası Aşaması
İcra mahkemesi tarafından verilen hem takibin taliki hem de takibin
devamına ilişkin kararların 3. Kişiye tebliği ile birlikte üzerinde istihkak
iddiasını devam ettirmek isteyen bu 3. Kişi tarafından, kararın tebliğinden itibaren 7 günlük süre zarfında icra mahkemesinde istihkak davası
açılması gerekmektedir. Bu davayı açmadığı durumda, 3. Kişi, alacaklıya
karşı istihkak iddiasından vazgeçmiş sayılır; ancak borçluya karşı sonrasında sebepsiz zenginleşme davası açma hakkı saklıdır.39
Yukarıda yer verilen İİK m.96 ve m.97 uyarınca belirlenen prosedürün
sonuçlanmasını beklemeden de 3. Kişinin doğrudan istihkak davası açma
hakkı da bulunmaktadır. Bu sebeple istihkak davası için belirli bir sürenin olmadığı kabul edilmekle birlikte yalnız icra mahkemesinin devreye
girerek takibin devamı veya talikine ilişkin karar vermesi ve bu kararın
kendisine tebliğini izleyen 7. Gün sonuna kadar istihkak davasını açma
imkanı bulunduğu ve bu süre sonunda dava açma hakkını kaybedeceği
36 Yarg. 8. HD 29.01.2015 T. 2013/21099 E. 2015/1802 K.
37 Kopuz, Abdulkadir/ Tuna, Mustafa Oğuz: “Hacizde İstihkak Yöntemi ve Hacze İştirak”,
İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 89, Sayı: 1, 140-157, 2015, s. 142.
38 Aslan, s. 324.
39 Kopuz, Abdulkadir/ Tuna, Mustafa Oğuz, s. 142.
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söylenebilir.40 Ayrıca belirtmek gerekir ki; 4. Kişinin beyanının haciz tutanağına işlenmesinin önemi bu dava aşamasında bir kez daha gün yüzüne
çıkmaktadır. Bu beyanın haciz tutanağına işlenmemesi halinde, 3. Kişi
sonradan haczedilen mal üzerinde hak iddia etmek isteyecek ve bunu da
haczi öğrendiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde ve mallar paraya çevrilmeden önce istihkak davası ikame ederek yapabilecektir. Malların paraya
çevrilmesi halinde ise; sebepsiz zenginleşme hükümleri çerçevesinde yalnız borçluya başvurma imkanı ile karşı karşıya kalacaktır.41
a. İstihkak Davasında Yetki ve Görev
aa. Görev Hususu
Hangi konuda hangi mahkemenin görevli olduğu kanunlar tarafından
düzenlenir ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) m.1 uyarınca bu durum kamu düzeninden gelmektedir. İstihkak davasında da İİK
m.97 kapsamında açık hüküm mevcut olduğundan görevli mahkeme icra
hukuk mahkemesidir.42
Görev hususu, yukarıda da bahsedildiği üzere kamu düzeninden geldiği için, istihkak davasının her aşamasında taraflarca veya hakim tarafından ileri sürülebilecek ve görevsizlik kararı verilebilecektir.43
bb. Yetki Hususu
Yetki meselesinden, yer itibariyle istihkak davasına hangi icra hukuk
mahkemesinin bakacağıdır. Bu hususta önceki 1086 sayılı Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanunu (HUMK) m.512’ de haczin yapıldığı yer veya haczedilen eşyanın bulunduğu yer mahkemesinin yetkili olacağına dair açık
düzenleme mevcutken, HMK kapsamında böyle bir hüküm var olmadığından, HMK m.5 ve m.6 uyarınca genel yetki kuralarına binaen, davanın
ikame edildiği tarihte davalının yerleşim yeri mahkemesinde veya icra takibinin yapıldığı icra dairesinin işlerine bakmakla görevli ve yetkili olan
icra mahkemesinde istihkak davasının açılması uygun olacaktır.44
b. Yargılama Usulü
İstihkak davaları, birer müspet tespit davası olarak nitelendirilip, genel hükümler bağlamında ve basit yargılama usulüne göre icra hukuk
mahkemelerince görülecek davalardır. Bu durum İİK m.97/11, HMK m.
40
41
42
43
44

Kuru/Arslan/Yılmaz, s. 290.; Karslı, s. 309.
Kuru/Arslan/Yılmaz, s. 290,291.
Muşul, s. 153.; Güneren, s. 169.
Muşul, s. 154.; Güneren, s. 170.
Muşul, s. 157.; Güneren, s. 191, 192.
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316-318, m.322 hükümleri ile de açıktır. Bu sebeple mahkeme hakimi
tarafından, duruşmalı olarak, taraf teşkili sağlandıktan sonra da deliller
toplanacak ve basit yargılama usulü hakkında hüküm bulunmayan hallerde HMK m.118-186 çerçevesinde düzenlenen yazılı yargılama usulüne
dair hükümler uygulanarak dava sonunda bir hüküm kurulacaktır45.
c. İspat Yükü
Bu aşamada açılan istihkak davasında, davayı açan taraf olan 3. Kişi,
dava konusu mal da borçlunun veya borçlu ile malı birlikte elinde bulunduran 4. kişi elinde iken haczedildiğinden ispat yükü kendisine aittir. Davacı 3. Şahıs, iki hususu ispat etmek zorundadır: malı ne şekilde iktisap
ettiği ve neden borçlunun veya borçlu ile birlikte malı elinde bulunduran
ve kendisi yerine istihkak iddiasında bulunan 4. Kişinin elinde olduğu
hususlardır. Bu iki durumun 3. Kişi tarafından kesin ve inandırıcı niteliğe
haiz deliller ile yerine getirilmesi şarttır, aksi halde davanın reddine karar
verilecektir. Haczedilen taşınır mallar noktasında da mülkiyet karinesi
İİK m. 97/a/1 ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK) m. 985 uyarınca
malı elinde bulunduran olduğu için ve burada mal borçlunun veya borçlu
ile birlikte malı elinde bulunduran ve kendisi yerine istihkak iddiasında
bulunan 4. Kişinin elinde iken haczedildiğinden, mülkiyet karinesi davalı
alacaklı lehine olacak ve yukarıda da değindiğimiz üzere ispat yükü davacı 3. Kişi tarafında olacaktır.46
d. Davanın Sonuçları
aa. İstihkak İddiasının Mülkiyet Hakkına Dayandığı Haller
Bu halde, daha önceki bölümlerde bahsettiğimiz şekilde istihkak davası salt olarak bir müspet tespit davası niteliğine haiz olduğundan ayrıca
davacı tarafından malların iadesi talep edilmedikçe yalnızca mallar üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verilebilir. Bu kararın icrası için de
kararın kesinleşmesi şarttır. Davanın davalı alacaklı lehine sonuçlanması
halinde ise; dava konusu mal üzerindeki hacizler kesinleşir ve malların
paraya çevrilmesi işlemlerine alacaklının talebi halinde icra müdürlüğü
aracılığıyla devam edilir.47
bb. İstihkak İddiasının Rehin Hakkına Dayandığı Haller
Rehin hakkına dayanılarak yapılan istihkak iddiasının karara bağlandığı dava bu hakkın tespiti için açılmış bir müspet tespit davası niteliğindedir. Bu niteliğinin doğal sonucu olarak da dava 3. Kişi lehine sonuçlan45 Muşul, s. 283.; Özkan, s. 380-382.
46 Muşul, s. 297-300.
47 Muşul, s. 371,372.
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sa dahi mal üzerindeki haciz kalkmaz. Mal artık dava konusu rehin hakkı
ile beraber haczedilmiş addedilir. Davanın 3. Kişi aleyhine sonuçlanması
halinde de 3. Kişinin haczedilen mal üzerinde rehin hakkı sahibi olmadığı
tespit edilir yani bir menfi tespit hükmü kurulmuş olur.48
İşbu davanın sonuçlarından bir tanesi de tazminata hükmedilebilmesi
halidir. Burada davanın reddi ve öncesindeki istihkak iddiası sonucunda takibin talikine karar verilmiş olması hallerinde, alacaklının istihkak
davasıyla uğramış olduğu gecikmenin karşılığı olarak alacak miktarının
%20’ sinden az olmamak kaydıyla alacaklı lehine tazminata hükmedilir.
Davanın kabulü halinde ise; istihkak iddiasına karşı itirazda bulunan
alacaklının itirazında kötü niyetli olduğunun tespiti halinde hacizli malın
%15’ inden az olmamak üzere tazminata hükmedilir.49
B. Haciz Mahallinde Yalnız 3. Kişinin Bulunması Hali
C. İİK m.85/II çerçevesinde yalnız borçlu ile birlikte malı elinde bulunduran 4. Kişinin beyanının dikkate alınacağı kabul gören görüş olmasına karşın, uygulamada haciz mahallinde borçlu ile birlikte malı elinde
bulundurmayan şahısların var olduğu durumlarda dahi icra memurları
tarafından bu kişinin 3. Kişi lehine yapmış olduğu istihkak iddiasının
tutanaklara geçirildiği görüldüğünden bu durumda alacaklının İİK m.99
çerçevesinde açmak durumunda kalacağı istihkak iddiasının reddi davasından bu başlık altında bahsedilecektir.
Bu halde önceki bölümlerde de bahsedildiği şekilde istihkak iddiasını
reddeden alacaklı şahsa söz konusu davayı açması için icra müdürü tarafından 7 günlük süre verilmektedir. İşbu sürenin ve dava öncesi prosedürün hukuki dayanağı da değinildiği üzere İİK m. 99 hükmüdür.50
Bu kapsamda açılan davada da İİK m.97 çerçevesinde ikame edilen
istihkak davasının tazminata ilişkin hükümleri hariç olmak üzere diğer
hükümleri uygulama alanı bulur. Bu hükümlerden özellikle basit yargılamanın burada da uygulanacağı kabul edilir.51
Bu davanın sonucunda da davanın kaybedilmesi halinde haczedilen
mallar üzerindeki hacizler kalkar. Davanın davacı alacaklı lehine sonuçlanması halinde ise; mal 3. Kişiden alınarak alacaklının talebiyle satışı
gerçekleşir ve paraya çevrilerek alacaklı alacağını tahsil etme imkanına
kavuşur.52
48
49
50
51
52

Muşul, s. 373,374.; Kuru/Arslan/Yılmaz, s. 295.
Kuru/Arslan/Yılmaz, s. 295.
Kuru/Arslan/Yılmaz, s. 296.; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/ Özekes, s. 241,242.
Kuru/Arslan/Yılmaz, s. 297; Özkan, s. 471.
Kuru/Arslan/Yılmaz, s. 297; Özkan, s. 472.
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Bu başlığımız altında yapmış olduğumuz incelemeden de anlaşılacağı
üzere, 3. Kişinin kendisinin doğrudan ve/veya haciz mahallinde bulunan
borçlu ve/veya borçlu ile birlikte malı elinde bulunduran 4. Kişi olarak kabul edilen şahıslar tarafından istihkak iddiasında bulunulması halinde,
3. Kişi yasal süre zarfında kendi açacağı İİK m.97 kapsamındaki istihkak
davasında iddiasını ispat için kesin delillere ihtiyaç duyacaktır.
SONUÇ
Bu çalışmamız kapsamında, giriş bölümünde de belirttiğimiz gibi alacaklının alacağını tahsil için başlatmış olduğu icra takibinin kesinleşmesi
neticesinde çoğu zaman başvurulan haciz işlemi esnasında alacaklının
alacağını tahsil noktasında önüne sıklıkla çıkan istihkak iddiası incelenmiştir.
İstihkak iddiası, aktarıldığı üzere haciz yapılan mahalde bulunan borçlu ve/veya 3. Şahıslar tarafından haczedilmekte olan mallar üzerinde hak
iddiasında bulunulmasıdır. Çalışmamızın başlığını oluşturan 4. Kişinin
istihkak iddiası ise; haciz esnasında mahalde bulunmayan bir 3. Kişinin
haczedilen eşyalar üzerinde hak iddiasının, haciz mahallinde borçlu veya
borçlu ile birlikte haczedilen malı elinde bulunduran şahıs tarafından dile
getirilmesi durumudur. Bu iddianın haciz tutanağına işlenmesi halinde
ise; dolaylı olarak haciz mahallinde bulunmayan 3. Kişi de istihkak iddiasında bulunmuş kabul edilerek, ayrıca icra müdürlüğüne 2. Defa başvuruda bulunmasına gerek kalmayacaktır.
Çalışmada da 3. Kişinin beyanının haciz mahallinde bulunan borçlu
ve/veya 4. Kişiler tarafından haciz tutanağına geçirilmesinin öneminden
bahsedilerek, bunun 3. Kişinin istihkak iddiasını sunma konusunda hak
kaybı yaşamasını engellediği ve istihkak prosedürünü hızlandırarak hem
icra takibinin tarafları hem de 3. Kişinin kendisi için yarar sağladığının
altı çizilmiştir.
İstihkak iddiası, haciz esnasında orada olmamasına karşın yukarıda
bahsedildiği şekilde alındığından, 3. Kişinin, istihkak iddiasında ispat
yükü altında olup olmadığı da haczin borçlunun huzurunda yapılıp yapılmadığı noktasında netleşmektedir. Çalışmada bu hususun da üzerinde
çokça durulmuştur. Bunun başlıca nedeni ise; haciz esnasında borçlunun
bulunması halinde taşınırlardaki mülkiyet karinesi gereği haczedilen taşınırın borçlunun mülkiyetinde olduğunun kabul edilmesidir. Bu durumda 3. Kişi, İİK m.97 kapsamında kendisine verilen yasal süre zarfında
icra mahkemelerinde istihkak davası ikame ederek, istihkak iddiasının
doğruluğunu kesin delillerle ispat etme mecburiyetinde olacaktır. Ancak,
haciz işleminin sadece 3. Kişi huzurunda yapılması halinde, 3. Kişi ispat
külfeti altında olmayıp, istihkak iddiasını kabul etmeyen alacaklı tarafın-
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dan yasal süre zarfında kendisi aleyhine istihkak iddiasının reddi davası
açılmasını bekleyecektir. Bu dava kapsamında ise; ispat yükü alacaklı/
davacı tarafta olacaktır.
Yukarıda sıralanan tespitler çerçevesinde, 3. Kişinin istihkak iddiasının ileri sürülmesinde, bu 4. kişinin beyanının haciz zaptına geçirilmesi
ile birlikte hak kayıplarının önüne geçebileceği söylenebilir. Haciz zaptına
haczedilen mal üzerindeki hak iddiası geçirilemeyen 3. Kişinin bu beyanını haczi öğrendiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde ve haczedilen eşya
paraya çevrilinceye kadar ileri sürebileceği de haczi gerçekleştiren alacaklı ve vekili tarafından unutulmamalıdır. Bu kapsamda söylenebilir ki;
haczedildiği anda üzerinde istihkak iddiası bulunmayan malların bir an
önce paraya çevrilmesi her zaman alacaklının yararına olacaktır. Paraya
çevrilmesi sonrasında ise; 3. Kişinin tek yolu sebepsiz zenginleşme davası
kapsamında borçlu tarafa gitmek olacaktır. Bu sebeple, haciz işleminin
asıl tarafları ile 3. Kişi veya borçlu ile birlikte malı elinde bulunduran 4.
Kişi olarak dahil olacak tarafların, cebri icra işleminin süratini ve yasal
sürelerin kısalığını dikkate alarak mümkün olduğunca hızlı hareket etmesi, iddialarını haciz tutanağına geçirme veya doğrudan icra müdürlüğüne
yazılı olarak sunma noktasında her zaman özen göstermeleri gerekmektedir.
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ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU
ÜYELERİNİN TTK M. 562’DEKİ DÜZENLEMEYE
GÖRE CEZAİ SORUMLULUĞU
Doç. Dr. Mustafa ÖZEN1
ÖZET
Anonim şirket, Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) bir sermaye şirketi
olarak düzenlenmiştir. Anonim Şirketin genel kurul ve yönetim kurulu
olmak üzere iki zorunlu organı bulunmaktadır. Bu çalışmada, yönetim
kurulu üyelerinin ceza sorumluluğu ele alınmıştır. TTK m. 562’de suç
oluşturan fiiller ve bu fiillere uygulanacak cezai yaptırımlar düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerinin ceza
sorumluluğu incelenmiştir.
I - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN CEZAİ SORUMLULUĞU
A) Genel Olarak
Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin cezai sorumluğunun
dayanağını oluşturan suç teşkil eden fiiller (suç oluşturan hareket veya
netice) Türk Ticaret Kanunu (TTK) m. 562’de düzenlenmiştir. TTK m.
562, birçok konuya ilişkin idari ve cezai yaptırım içeren bir düzenlemedir. Bu çalışmada, TTK m. 562’daki düzenleme içinde anonim şirketlerde
yönetim kurulu üyelerinin cezai sorumluğuna temas eden düzenlemelere
değinilecektir.
Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin ceza sorumluluğu konusu incelenirken, TTK m. 562’deki düzenleme esas alınacaktır. Bu nedenle, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin TTK veya VUK anlamında suç teşkil eden fiilleri ayrıca incelenmeyecektir. Fakat, TTK m.
562’deki düzenleme ile bağlantılı olması durumlarında TTK ve VUK’a değinilecektir.
TTK m. 562’deki düzenlemenin üst kenar başlığı ‘Cezai Sorumluluktur’. Bu üst başlık altında, ‘Suçlar ve Cezalar’ alt başlığına yer verilmiştir.
Ancak, TTK m. 562/1 ve 2’de idari para cezasını gerektiren hareketlere
yer verilmiştir. Bu fıkra düzenlemeleri, suç değil, kabahat niteliğindedir.
Hal böyle olunca, kabahat için öngörülen yaptırımlar da ceza değil, idari
yaptırımdır. Bu nedenle, maddenin kenar başlığı ile içeriği uyumlu değildir.
1

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi.
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TTK m. 562, 14 fıkradan oluşmaktadır. TTK m. 562/3, 4, 5, 6 ve 10’da
adli para cezası öngörülmüştür. TTK m. 562/7’de TTK m. 239’a gönderme yapılmıştır. TTK m. 562/8’de hapis cezası, TTK m. 562/9’da hapis ve
adli para cezası seçimlik olarak öngörülmüştür.
Bu açıklamalardan da görüleceği üzere, TTK m. 562’de birden fazla
suç düzenlemeleri bulunmaktadır.
B)Suçlarda Korunan Hukuksal Yarar (Değer)
Bir suçun hukuki konusu, suç ile koruna hukuksal değer ile aynıdır.
Bu nedenle, suçun hukuki konusu, bu suçta korunan hukuksal değeri
ifade etmektedir.
Bir suçta korunan hukuksal değerin tespiti oldukça önemlidir. Çünkü,
suç düzenlemesinin yorumlanmasında, korunan hukuksal değer dikkate
alınacaktır. Ayrıca, mağdurun belirlenmesinde temel alınacaktır.
TTK m. 562’de birden fazla suç düzenlemesi bulunmaktadır. Bu nedenle, kural olarak, her bir suç düzenlemesi bakımından ayrı ayrı hukuki
konuya değinmek gerekir. Ancak, bu suç düzenlemelerinin tamamı temelde aynı hukuki değeri/leri korudukları için her birini ayrı ayrı ele almaya
gerek yoktur.
1) TTK m. 562/3’te Yer Alan Suç Düzenlemesi
TTK m. 562/3’te yer alan suç düzenlemesinde TTK m. 199/1 ve 4’e gönderme yapılmaktadır. Söz konusu fıkralarda, hâkim şirket ile bağlı şirket
arasındaki ilişki düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemelerde, bağlı şirketin hâkim şirket tarafından finansal ve malvarlıkları ile ilgili konularda denetlenmesi öngörülmüştür. Bu denetlemede amaç, bağlı şirketlerin
mali yapısının bozulmasının önüne geçmek ve var olan konumunu koruyarak daha iyi bir mali duruma ulaşmasını sağlamak amaçlanmaktadır.
Dolayısıyla, bu düzenlemede korunan hukuki yarar, bağlı şirketlerin mali
yapısının korunmasıdır.
2) TTK m. 562/4’te Yer Alan Suç Düzenlemesi
TTK m. 562/4’te TTK m. 210’a gönderme yapılmıştır. TTK m. 210’da
‘Ticaret şirketlerinin, bu Kanun kapsamındaki işlemleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanları tarafından denetleneceği’ düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, ticaret şirketlerinin mali açıdan denetlenmesinde öncelikli olarak ticaret şirketlerinin mali yapısının korunması
amaçlanmaktadır. Ticaret şirketlerinin mali yapısının korunmasının; 1)
Şirket tüzel kişiliği, 2) 2) Şirketin pay sahipleri, 3)Şirket alacalısı, 4) Toplum bakımından yararları bulunmaktadır. Bu nedenle, birden çok hukuki yarar birlikte korunmaktadır.
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3) TTK m. 562/5/1-b,c’de Yer Alan Suç Düzenlemesi
TTK m. 562/5/1-b’de TTK m. 358’e gönderme yapılmıştır. TTK m.
358’de pay sahiplerinin şirkete borçlanma yasağı düzenlenmiştir. TTK m.
562/5/1-c’deki düzenleme ile korunan hukuki değer, şirketin mali yapısının korunmasıdır. Şirketin mali yapısının korunmasında, başta şirket
tüzel kişiliği olmak üzere, pay sahipleri ile halka açık anonim şirketlerde
hisse senedi sahiplerinin menfaati vardır.
TTK m. 562/5/1-c’de TTK m. 395’e atıf yapılmıştır. Bu düzenlemeye
göre, ‘Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393 üncü maddede sayılan yakınları şirkete
nakit borçlanamayacağı kabul edilmiştir. Yine bu düzenlemede de şirketin mali yapısının korunmasıdır. Şirketin mali yapısının korunmasında,
başta şirket tüzel kişiliği olmak üzere, pay sahipleri ile halka açık anonim
şirketlerde hisse senedi sahiplerinin menfaati vardır.
4) TTK m. 562/6’da Yer Alan Suç Düzenlemesi
TTK m. 562/6’da tutulması ve saklanması istenen ticari defterlerin tutulması ve saklanması ile korunmak istenen hukuki menfaatler korunmaktadır. Bu kapsamda, tutulması gereken ticari defterlerin tutulmasından anlaşılması gereken, hem defterlerin usulüne uygun olarak başlangıç
onayı alınmış ve defterlerde bulunması gereken bütün bilgilerin eksiksiz
yer alması hem de yılsonu (hesap yılı) kapanış onayı ile kapatılmış olması anlaşılmalıdır. Ticari defterlerin saklanması bir diğer zorunluluktur.
Saklanma kanunda veya kanuna uygun olarak çıkartılan tüzük ya da yönetmeliklerde öngörülen süre içinde saklanmasını ifade eder.
Ticari defterlerin usulüne uygun olarak tutulması ve saklanması ile,
birden çok hukuki menfaat korunmaktadır. Buna göre, 1) Anonim şirketin mali yapısı korunmaktadır. Çünkü, defterlerin usulüne uygun tutulması, hem kar-zarar dengesinin takip edilmesi hem de denetimin sağlıklı
yapılmasına olanak sağlayacaktır. Denetim, hem hukuki hem de cezai
sorumluluk gerektiren fiillerin işlenmesini önleyecek, aynı zamanda bu
tür sorumlulukların ortaya çıkartılmasını sağlayacaktır. 2) Şirketin pay
sahibi ortaklarının menfaatleri korunmaktadır. 3) Şirket alacakları korunmaktadır. 4) Toplumdaki ekonomik ve ticari düzen korunmaktadır.
5) TTK m. 562/8’de Yer Alan Suç Düzenlemesi
TTK m. 562/8’da TTK m. 549’de belirtilen defterlerin gerçeğe uygun
düzenlenmesi ve gerçeğe uygun kayıt yapılması ile korunacak olan hukuki
menfaatler korunmaktadır.
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TTK m. 549’da belirtilen defter ve belgeler; şirketin kuruluşu, sermayesinin artırılması ve azaltılması ile birleşme, bölünme, tür değiştirme ve
menkul kıymet çıkarma gibi işlemlerle ilgili belgeler, izahnameler, taahhütler, beyanlar ve garantilerdir.
TTK m. 549’da belirtilen defter ve belgeleri gerçeğe uygun düzenlenmesi ve kayıtların gerçeğe uygun yapılması ile; 1) Şirket tüzel kişiliğinin mali
yapısı, 2) Bu defterlere olan güven duygusu (Defterlerin içindeki bilgilerin
doğru olduğu ve bu nedenle ispat değerine sahip olduğu), 3) Şirketin pay
sahipleri, 4) Şirket alacakları, 5) Toplumdaki ekonomik ve ticari düzen
korunmaktadır.
6)TK m. 562/9’da Yer Alan Suç Düzenlemesi
TTK m. 562/9’da TTK m. 550’ye atıf yapılmıştır. TTK m. 550’de ise, Sermaye tamamıyla taahhüt olunmamış veya karşılığı kanun veya esas
sözleşme hükümleri gereğince ödenmemişken, taahhüt edilmiş veya
ödenmiş gibi gösterme hukuki sorumluluk gerektiren bir fiil olarak kabul edilmiştir.
TTK m. 550’ye bakıldığında, öncelikli olarak şirketin mali yapısının
korunmak istendiği görülmektedir. Aynı zamanda, bu düzenlemede bir
sahtecilik de söz konusudur. Ancak, açıkça sahte belge düzenlemeden
bahsedilmemiştir. Bu düzenlemede, aynı zamanda şirketin pay sahipleri
ve alacakları ile şirketin mali yapısına güvenerek pay veya hisse alarak
ortak olmak isteyen üçüncü kişilerin inancı (toplumdaki güven duygusu)
da korunmaktadır.
7)TK m. 562/12’de Yer Alan Suç Düzenlemesi
TTK m. 562/9’da TTK m. 1524’e atıf yapılmıştır. TTK m. 1524’te ise,
TTK m. 397/4’e göre denetime tabi olan sermaye şirketlerinin bir internet
sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorunluluğu düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, şirketin internet sitesinde yayınması gereken ilanları öğrenme hakkına sahip olan kişilerin hakları korunmaktadır.
Bu açıdan bakıldığında, 1) Toplum 2) Şirket alacaklıları ve 3) Şirket ortakları korunmaktadır.
B)Maddi Konusu
1) TTK m. 562/3’te Yer Alan Suç Düzenlemesi
TTK m. 562/3’te yer alan suç düzenlemesinde somut bir maddi konu
bulunmamaktadır. Bu nedenle, maddi konu ile hukuki konu birleşmiştir.
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2) TTK m. 562/4’te Yer Alan Suç Düzenlemesi
TTK m. 562/4’te yer alan suç düzenlemesinin maddi konusu, ‘Bu Kanun hükümlerine göre tutulmakla veya muhafaza edilmekle yükümlü olunan defter, kayıt ve belgeler’dir.
3) TTK m. 562/5/1-b,c’de Yer Alan Suç Düzenlemesi
TTK m. 562/5/1-b,c’de yer alan suç somut bir maddi konu bulunmamaktadır. Bu nedenle, maddi konu ile hukuki konu birleşmiştir.
4) TTK m. 562/6’da Yer Alan Suç Düzenlemesi
TTK m. 562/6’da yer alan suç düzenlemesinin maddi konusu, ‘Ticari
defterler’dir.
5) TTK m. 562/8’de Yer Alan Suç Düzenlemesi
TTK m. 562/8’de yer alan suç düzenlemesinin maddi konusu, TTK m.
549’de ‘belirtilen belgeler’dir.
6) TK m. 562/9’da Yer Alan Suç Düzenlemesi
TTK m. 562/9’da yer alan suç düzenlemesinde somut bir maddi konu
bulunmamaktadır. Bu nedenle, maddi konu ile hukuki konu birleşmiştir.
7) TK m. 562/12’de Yer Alan Suç Düzenlemesi
TTK m. 562/12’de yer alan suç düzenlemesinde somut bir maddi konu
bulunmamaktadır. Bu nedenle, maddi konu ile hukuki konu birleşmiştir.
C) Fail
1) TTK m. 562/3’te Yer Alan Suç Düzenlemesi
TTK m. 562/3’te yer alan suç düzenlemesinde TTK m. 199/1 ve 4’e atıf
yapılmıştır. TTK m. 199/1 ve 4’te bağlı şirketin yönetim kurulu üyelerine
bazı yükümlülükler getirilmiştir. TTK m. 562/3’te yer alan suç düzenlemesinde ise TTK m. 199/1 ve 4’te belirtilen yükümlülüklere uyulmaması
suç olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle, TTK m. 562/3’te yer alan suç
düzenlemesindeki fail, bağlı şirketin yönetim kurulu üyeleridir. Ancak,
TTK m. 199/4-son cümleye göre, hâkim şirketin yönetim kurulu üyeleri
de fail olabilmektedir.
Bu suç düzenlemesinin faili, ancak, anonim şirketin yönetim kurulu
üyeleri olabileceği için özgü suç özelliği göstermektedir. Aslında makalenin konusu da bu olduğu için diğer suç düzenlemeleri de özgü suç özelliği
göstermektedir.
TTK m. 562’de birden çok farklı suç düzenlemesine yer verilmiştir.
Bu suç düzenlemelerinin faili, anonim şirket yönetim kurulu üyesi veya
üyeleridir.
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TTK m. 562’de düzenlenen suçu veya suçları, anonim şirket yönetim
kurulunun bir veya birkaç üyesi müstakil fail şeklinde işleyebilir. TTK
m. 562’de düzenlenen suçu veya suçları, yönetim kurulu, ortak bir karar
ile de işleyebilir. Bu durumda, iştirak söz konusu olacaktır. Ancak, burada özellik arzeden bir konu bulunmaktadır. Bu konu, iştirak karinesi
oluşturularak uygulama yapılmamasıdır. Yani, yönetim kurulunun ortak
imzası ile işlenen bir suçta, şeklen veya dış görünüş itibariyle iştirakten
bahsedilebilir. Ancak, iştirakte salt şekli birliktelik yeterli değildir. Şekli
birliğin varlığının yanı sıra manevi birlik, yani suç işleme iradesini de
açıkça ispatlanması gerekir.
Yönetici kayyım atanması durumunda, yönetici kayyım, hukuki anlamda yönetim kurulu üyesi gibidir. Çünkü, yönetici kayyım, yönetim
kurulunun yetkilerini kullanma hakkına sahiptir. Bu nedenle, yönetim
kurulu üyesinin işleyebileceği suçların faili olabilecektir. Bu durum, hem
İİK m. 1791/b ve CMK m. 133’e göre atanan yönetim kayyımlıkları için de
geçerlidir.
Tüzel kişiler suçun faili olamazlar. Bu nedenle, anonim şirket tüzel
kişiliği bu suçta fail olamaz.
2) TTK m. 562/4’te Yer Alan Suç Düzenlemesi
Bu suç düzenlemesinin faili, anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri
olabilir. Çünkü, anonim şirketin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim
elemanları tarafından denetlenmesinde denetim için gerekli defter, kayıt
ve belgeler ile bunlara ilişkin bilgileri vermekle yükümlü organ yönetim
kuruludur.
3) TTK m. 562/5/1-b,c’de Yer Alan Suç Düzenlemesi
Bu suç düzenlemesinin faili, anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri
olabilir. Çünkü, şirketin üçüncü kişilere borç para veya para ile ölçülebilen ayni değer verme konusunda yetkili organ yönetim kuruludur. Yönetim kurulu, şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadırlar (TTK m. 369).
4) TTK m. 562/6’da Yer Alan Suç Düzenlemesi
TTK m. 562/6’da yer alan suç düzenlemesinin faili anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri olabilir. Çünkü, TTK’nda tutulması, bulundurulması ve saklanması zorunlu olan ticari defterlerin tutulması, bulundurulması ve saklanması anonim şirketin yönetim kurulu üyelerinin yükümlülüğü
içindedir.
5) TTK m. 562/8’de Yer Alan Suç Düzenlemesi
TTK m. 562/8’de yer alan suç düzenlemesinin faili, anonim şirketin
yönetim kurulu üyeleri olabilir. Çünkü, TTK m. 549’da belirtilen belgeleri
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düzenleme ve bu belgelere kayıt düşme hak ve yetkisi, anonim şirketin
yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri içinde yer almaktadır.
6)TK m. 562/9’da Yer Alan Suç Düzenlemesi
TTK m. 562/9’da yer alan suç düzenlemesinin faili, anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri olabilir. TTK m. 550’de belirilen yasaklanmış hareketi
anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri işleyebilirler. TTK m. 550’de belirilen yasaklanmış hareket, sermaye tamamıyla taahhüt olunmamış veya
karşılığı kanun veya esas sözleşme hükümleri gereğince ödenmemişken,
taahhüt edilmiş veya ödenmiş gibi göstermektir.
7)TK m. 562/12’de Yer Alan Suç Düzenlemesi
TTK m. 562/12’de yer alan suç düzenlemesinin faili, anonim şirketin
yönetim kurulu üyeleri olabilir. Çünkü, TTK m. 397/4 gereğince denetime
tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir
bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına
özgülemek zorunda olan organ yönetim kuruludur.
Önemle belirtmek gerekir ki, İİK m. 179’a göre anonim şirkete denetçi kayyım veya yönetici kayyım olarak atanma yapılabilir. Bu şekilde
atanan kayyımlar kamu görevlisidirler. Bu durumda, bu kayyımlar, kamu
görevlilerinin işleyebilecekleri; zimmet, irtikâp, rüşvet ve görevi kötüye
kullanma suçunun faili olabilirler.
D) Mağdur
Suçun mağduru, suç ile korunan hukuksal değerin sahibidir. Bu durumda, TTK m. 562’de yer alan suç düzenlemelerinin mağduru, söz konusu her bir suç düzenlemesi ile korunan hukuksal değerin sahibidir.
Yani, bu suç düzenlemelerinin ihlal edilmesi sonucu hukuken korunan
hakları ihlal edilen kişi veya kişiler mağdur olacaklardır. Bu anlamda,
gerçek ve tüzel kişiler mağdur olabilirler.
1) TTK m. 562/3’te Yer Alan Suç Düzenlemesi
TTK m. 562/3’te yer alan suç düzenlemesinde birden çok mağdur bulunmaktadır. Çünkü, birden çok hukuki değer korunmaktadır. Dolayısıyla birden çok hukuki değerin sahibi aynı zamanda mağdur olacaktır.
Ancak, korunan bu hukuki değerler içinde öncelikli olarak korunan değere göre bir sıralama yapılmalıdır. Buna göre, 1) Şirket düzel kişiliği, 2)
Şirketin pay sahipleri/Hisse senedi sahipleri, 3) Şirket alacaklıları mağdurdur. 4) Genel mağdur toplumdur.
2) TTK m. 562/4’te Yer Alan Suç Düzenlemesi
TTK m. 562/4’te yer alan suç düzenlemesinde birden çok mağdur bulunmaktadır. Buna göre, 1) Şirket düzel kişiliği, 2) Şirketin pay sahipleri/
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Hisse senedi sahipleri, 3) Şirket alacaklıları mağdurdur. 4) Genel mağdur
toplumdur.
3) TTK m. 562/5/1-b, c’de Yer Alan Suç Düzenlemesi
TTK m. 562/5/1-c’de yer alan suç düzenlemesinde birden çok mağdur
bulunmaktadır. Buna göre, 1) Şirket tüzel kişiliği, 2) Şirketin pay sahipleri/Hisse senedi sahipleri, 3) Şirket alacaklıları mağdurdur. 4) Genel mağdur toplumdur.
4) TTK m. 562/6’da Yer Alan Suç Düzenlemesi
TTK m. 562/6’da yer alan suç düzenlemesinde birden çok mağdur bulunmaktadır. Buna göre, 1) Şirket düzel kişiliği, 2) Şirketin pay sahipleri/
Hisse senedi sahipleri, 3) Şirket alacaklıları mağdurdur. 4) Genel mağdur
toplumdur.
5) TTK m. 562/8’de Yer Alan Suç Düzenlemesi
TTK m. 562/6’da yer alan suç düzenlemesinde birden çok mağdur bulunmaktadır. Ancak bu suç düzenlemesinde öncelikli mağdur, toplumdur. Çünkü, bu suç düzenlemesinde, gerçeğe aykırı sahte belge düzenleme veya kasten gerçeğe aykırı kayıt yapma söz konusudur. Ancak, başka
mağdurlar da bulunmaktadır. Buna göre, 1) Toplum, 2) Şirket tüzel kişiliği, 3) Şirketin pay sahipleri/Hisse senedi sahipleri, 4) Şirket alacaklıları
mağdurdur.
6) TK m. 562/9’da Yer Alan Suç Düzenlemesi
TTK m. 562/9’da yer alan suç düzenlemesinde birden çok mağdur bulunmaktadır. Buna göre, 1) Şirket düzel kişiliği, 2) Şirketin pay sahipleri/
Hisse senedi sahipleri, 3) Şirket alacaklıları mağdurdur. 4) Genel mağdur
toplumdur.
7) TK m. 562/12’de Yer Alan Suç Düzenlemesi
TTK m. 562/12’da yer alan suç düzenlemesinde birden çok mağdur
bulunmaktadır. Buna göre, 1) Toplum ve 2) Şirket alacaklıları mağdurdur.
E) Maddi Unsur
a)Hareket
TTK m. 562’de birden fazla farklı suç düzenlemesine yer verilmiştir.
Bu düzenlemelerin her biri farklı suç tipi niteliğindedir. Bu nedenle, hareket alt başlığı altında her bir suç düzenlemesini ayrı ayrı ele almak yerinde olacaktır.

A.Ş.'lerde Yönetim Kurulu... • Doç. Dr. M. ÖZEN

65

1) TTK m. 562/3’te Yer Alan Suç Düzenlemesi
TTK m. 562/3’e göre, ‘199 uncu maddenin birinci ve dördüncü fıkralarına aykırı hareket edenler ikiyüz günden az olmamak üzere adli para
cezasıyla cezalandırılır’.
Bu fıkra hükmünde adli para cezasının üst sınırı belirlenmemiştir.
Adli para cezasının üst sınırı, TCK m. 52/1’e göre, yediyüzotuz gündür.
TTK m. 199/1’de bağlı şirketin yönetim kurulu üyelerine üç farklı yükümlülük getirilmiştir. Bu üç farklı yükümlülüklerden en az birinin ihlal
edilmesi durumunda suç oluşacaktır. Bu nedenle, seçimlik hareketli bir
suçtur. Seçimlik hareketli suçlar, kanunda suçun oluşması için birden
çok harekete yer verilip suçun oluşabilmesi için bu hareketlerden en az
birinin işlenmesini yeterli olduğu suçları ifade eder. Aralarında zaman
farkı olmaksızın seçimlik hareketlerin birden çoğu veya hepsinin işlenmesi de tek suç oluşturur.
TTK m. 199/1’de yer alan seçimlik hareketler ihmali hareket ile işlenir.
Suçun ihmali hareket ile işlenmesi, kanunda belirtilen yükümlülüklerin
yerine getirilmemesi (yerine getirme şeklinde etken/icrai harekette bulunmama) şeklinde işlenmeyi ifade eder.
TTK m. 199/4-ikinci cümlede, bağlı şirketin yönetim kurulu üyeleri
için bir yükümlülük yüklenmiştir. Bu yükümlülük, bilgi ve belgeleri hâkim şirketin bu işle görevlendirilen uzmanlarına verme yükümlüğüdür.
TTK m. 199/4-son cümlede, hâkim şirketin yönetim kurulu üyeleri için
bir yükümlülük yüklenmiştir. Buna göre, hâkim şirketin yönetim kurulu
üyesi, bağlı şirketin yönetim kurulu üyelerinin verdikleri bilgi ve belgeleri
bir üçüncü kişinin yararlanması amacıyla istemişse, suç oluşacaktır.
Bu fıkra düzenlemesi icrai hareket ile işlenmektedir.
Bu suç düzenlemesi sırf hareket suçu özelliği göstermektedir. Bu nedenle, TTK m. 199/1 ve 4’te belirtilen yükümlülükler uyulmaması ile birlikte suç tamamlanır. Ayrıca bir zarar doğması beklenmez.
Sırf hareket suçu, kanunda yap veya yapma şeklinde açıkça emredici
nitelikte belirtilen yükümlülüğe uyulmaması ile işlenen suçu ifade eder.
2) TTK m. 562/4’te Yer Alan Suç Düzenlemesi
TTK m. 562/4’te TTK m. 210’a gönderme yapılmıştır. TTK m. 210’da
‘Ticaret şirketlerinin, bu Kanun kapsamındaki işlemleri, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı denetim elemanları tarafından denetleneceği’ düzen-

66

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 91 • Sayı: 3 • Yıl: 2017

lenmiştir. Bu düzenlemeye göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim
elemanları tarafından şirketin denetlenmesi için denetim ile ilgili bütün
istem veya taleplerin zamanında ve eksiksiz olarak karşılanması gerekir.
Bu düzenlemede; defter, kayıt ve belgeler ile bunlara ilişkin bilgileri
denetime yetkili olanlarca istenmesine rağmen vermeme veya eksik verme
ya da bu denetim elemanlarının görevlerini yapmalarını engelleme suç
olarak düzenlenmiştir. Bu düzenleme seçimlik hareketli bir suç özelliği
göstermektedir. Bu nedenle, seçimlik hareketlerden birinin işlenmesiyle
suç da oluşacaktır.
Vermeme, ihmali hareketle işlenmeyi ifade eder. Eksik verme de ihmali hareketi ifade eder. Çünkü, eksik verme, tam veya eksiksiz vermenin
gerçekleşmediği anlamına gelir. Engelleme, hem icrai hem de ihmali hareket ile işlenebilir.
Bu düzenlemede, ‘…fiilleri daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç
oluşturmadığı…’ takdirde ifadesine yer verilmiştir. Bu ifade, bu düzenlemenin tali norm olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, bu fiiller başka bir suçu oluşturursa, o suç düzenlemesi uygulanacaktır. Örneğin, engelleme hareketi, TCK m. 265’de düzenlenen Görevi Yaptırmamak İçin
Direnme suçunun unsurlarını oluşturursa, o suçtan sorumluluk yoluna
gidilecektir.
3) TTK m. 562/5’te Yer Alan Suç Düzenlemesi
aa) TTK m. 358’e aykırı olarak pay sahiplerine borç vermek. (TTK m.
562/5/1-b).
TTK m. 562/5/1-b’de açıkça yönetim kurulu üyeleri ifadesine yer verilmemiş, TTK m. 358’e aykırı olarak pay sahiplerine borç verenler ifadesine yer verilmiştir. Genel bir ifade kullanılmış olması, yönetim kurulu üyelerinin de bu hükme aykırı hareket edebileceği şeklinde yorumlanmıştır.
bb) TTK m. 395/1 ve 2’deki düzenlemeleri ihlal etmek. (TTK m.
562/5/1-c).
TTK m. 562/5/1-b ve c’deki hükümlere aykırı hareket sonucu şirketin
iflas etmesi durumunda, TCK m. 161 ve 162’deki düzenlemelerin koşulların gerçekleşmesi durumunda bu hükümlere göre sorumluluk yoluna
gidilebilir.
*TTK m. 562/5/1-b’ye göre, suç teşkil eden hareket, pay sahiplerine
borç vermektir. Buna göre, TTK m. 358’de belirtilen koşullar oluşmadan pay sahiplerine borç vermek ile suç oluşacaktır. Bu düzenlemede yer
alan suç, icrai hareket ile işlenebilir. Suçun oluşabilmesi için, verilen borç
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para miktarı önemli değildir. Yine, verilme taahhüdünde bulunulan paranın hepsinin verilmesi de zorunlu değildir. Borcun mutlaka para olması
da zorunlu değildir.
Bu düzenlemede, anonim şirketlere hâkim olan ilkelerden biri olan
şirketin mali yapısının korunması ilkesi esas alınmıştır.
*TTK m. 562/5/1-c’de TTK m. 395/1 ve 2’ye gönderme yapılmıştır. TTK
m. 395/1’de, Yönetim kurulu üyesinin, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapması suç olarak
kabul edilmiştir. Suç teşkil eden hareket, işlem yapmaktır. Bu icrai bir
hareketi ifade eder. Yapılan işlemin hukuken geçerli olması gerekir. Yani,
yokluk veya mutlak butlan ile geçersiz ise, suç oluşmamalıdır. Ancak,
nisbi butlan durumlarında suç oluşmalıdır.
TTK m. 395/2’de birden çok seçimlik harekete yer verilmiştir. Bu seçimlik hareketlerden en az birinin işlenmesi ile suç oluşacaktır.
Bu düzenlemede, anonim şirketlere hâkim olan ilkelerden biri olan
şirketin mali yapısının korunması ilkesi esas alınmıştır.
Bu düzenlemede, açıkça yönetim kuruluna vurgu yapılmamıştır. Ancak, yönetim kurulunun bu düzenlemede suç olarak düzenlenen hareketleri işlemesi mümkündür.
4) TTK m. 562/6’da Yer Alan Suç Düzenlemesi
TTK m. 562/6’ya göre, ‘Ticari defterlerin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi yahut bu Kanuna uygun saklanmaması hâllerinde,
sorumlular üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılır’.
Bu düzenlemede, seçimlik hareketlere yer verilmiştir. Bu seçimlik hareketlerden ticari defterlerin hiçbir kayıt içermemesi üzerinde durulabilir. Hiçbir kayıt içermemesi ifadesi, kısmi anlamda kayıt içermesi durumunda bu seçimlik hareketin oluşmayacağı sonucu çıkmaktadır.
Bu seçimlik hareketlerde, bir edim (yükümlülük) yüklendiği için, bu
edimlere uyulmaması halinde suç oluşacaktır. Bu nedenle, seçimlik hareketler, ihmali hareketi gerektirmektedir.
Bu düzenlemede, açıkça yönetim kuruluna vurgu yapılmamıştır. Ancak, yönetim kurulunun bu düzenlemede suç olarak düzenlenen hareketleri işlemesi mümkündür.
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TTK m. 562/8’e göre, ‘549 uncu maddede belirtilen belgeleri sahte olarak düzenleyenler ile ticari defterlere kasıtlı olarak gerçeğe aykırı kayıt
yapanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır’.
TTK m. 549’da belirtilen belgeler, ‘Şirketin kuruluşu, sermayesinin
artırılması ve azaltılması ile birleşme, bölünme, tür değiştirme ve menkul
kıymet çıkarma gibi işlemlerle ilgili belgelerin, izahnamelerin, taahhütlerin, beyanların ve garantilerdir’.
TTK m. 562/8’e suç teşkil eden iki seçimlik harekete yer verilmiştir.
Bu seçimlik hareketler; belgeleri sahte olarak düzenlemek ve ticari defterlere kasıtlı olarak gerçeğe aykırı kayıt yapmaktır.
Belgenin sahte olarak düzenlenmesi, TCK m. 204 ve 207’deki hükümlere göre belirlenmelidir. Yani belgede sahtecilik suçuna ilişkin hususlar
burada da geçerlidir. TTK m. 562/8’deki düzenleme, ilk olarak sahte düzenlemeyi ifade etmektedir.
Bu düzenlemede, açıkça yönetim kuruluna vurgu yapılmamıştır. Ancak, yönetim kurulunun bu düzenlemede suç olarak düzenlenen hareketleri işlemesi mümkündür.
6) TTK m. 562/9’da Yer Alan Suç Düzenlemesi
TTK m. 562/9’a göre, ‘550 nci maddeye aykırı hareket edenler üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır’.
TTK m. 562/9’de, TTK m. 550/1 ve 2’ye gönderme yapılmıştır.
*TTK m. 550/1’e göre suç teşkil eden hareket, ‘Sermaye tamamıyla
taahhüt olunmamış veya karşılığı kanun veya esas sözleşme hükümleri gereğince ödenmemişken, taahhüt edilmiş veya ödenmiş gibi göstermektir’.
Bu düzenlemede suç teşkil eden hareket, ihmali ve icrai bir şekilde
işlenebilir. Suç teşkil eden bu hareket, aynı zamanda belgede sahtecilik
yapılarak işlenirse ve bu sahtecilik, TTK m. 562/8’deki suçu da oluşturursa, fikri içtima söz konusu olabilecektir. Bu durumda, daha ağrı cezayı gerektiren TTK m. 562/8’deki hükmü uygulamak gerekir. Suç teşkil
eden bu hareket, aynı zamanda belgede sahtecilik yapılarak işlenirse ve
bu sahtecilik, TCK m. 204 anlamında bir suç oluşturursa, fikri içtima söz
konusu olabilecektir.
Bu düzenlemede, anonim şirketlere hâkim olan ilkelerden biri olan
şirketin mali yapısının korunması ilkesi esas alınmıştır.
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Bu düzenlemede, açıkça yönetim kuruluna vurgu yapılmamıştır. Ancak, yönetim kurulunun bu düzenlemede suç olarak düzenlenen hareketleri işlemesi mümkündür.
TTK m. 550/2’deki düzenlemenin genel kurula hitap etmesi nedeniyle
ele alınmasına gerek yoktur.
7) TTK m. 562/12’de Yer Alan Suç Düzenlemesi
TTK m. 562/11’e göre, ‘1524 üncü maddede öngörülen internet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri, yüz günden üçyüz
güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine
konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu fıkrada sayılan failler yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır’.
Bu suç düzenlemesinde, iki seçimlik harekete yer verilmiştir: Bunlardan ilki, TTK m. 1524’te öngörülen internet sitesini oluşturmamaktır.
İkincisi ise, internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir
şekilde koymamaktır.
Her iki seçimlik hareket de ihmali hareket ile işlenebilir. Suçun oluşabilmesi için, seçimlik hareketlerden birinin işlenmesi yeterlidir. İnternet
sitesi oluşturmamak, kesintisiz özellik gösterir. Örneğin, belirli bir süre
sonuna kadar sitenin oluşturulması zorunlu kılınmış olup da bu süre
sonunda site oluşturulmamış ise, bu sürenin bitiminde itibaren geçen her
süre ihlalin devam ettiğini gösterir.
b) Netice
TTK m. 562’de yer alan suç düzenlemeleri, sırf hareket suçu özelliği
göstermektedir. Bu nedenle, neticeli suç değildirler.
d) Nedensellik Bağı
TTK m. 562’de yer alan suç düzenlemeleri, sırf hareket suçu özelliği
göstermektedir. Bu nedenle, nedensellik bağının tespiti önem taşımaz.
F) Manevi Unsur
1) TTK m. 562/3’te Yer Alan Suç Düzenlemesi
TTK m. 562’de yer alan suç düzenlemeleri, sırf hareket suçu özelliği göstermektedir. Bu düzenlemenin gönderme yaptığı TTK m. 199/1 ve
4’te seçimlik hareketlere yer verilmiştir. Bu seçimlik hareketlerde bağlı
şirket ile hâkim şirketin yönetim kurulu üyelerine bir yükümlülük yüklenmiştir. Bu yükümlülükler emredici niteliktedir. Kanunda bu yükümlülüklere uyulmamanın kasten yapılması gerektiği açıkça belirtilmemiştir.
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Lafzından kast anlaşılmadığı gibi manasından da anlaşılmamaktadır. Bu
nedenle, bu suç, hem kasten hem de taksirle işlenebileceği ifade edilebilir. Ancak, TCK m. 21/1’de suçların kural olarak kasten işlenebilecekleri
belirtilmiştir. TCK m. 21/1-ilk cümleye göre, ‘Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır…’. TCK m. 22/1’de ise bir suçun taksirle işlenebilmesi için
kanunda açık hüküm bulunması gerektiği belirtilmiştir. TCK m. 22/1’e
göre, ‘Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır’. Bu iki düzeleme birlikte ele alındığında, kural olarak, suçlar
kasten işlenebilir. İstisna olarak ise taksirle işlenebilirler. Bu nedenle, bir
suçun taksirle işlenebilmesi için kanunda açıkça ve ayrıca taksirle işlenebileceği belirtilmelidir. Böyle bir açık hüküm yoksa, bir suç düzenlemesi
ancak kasten işlenebilir. Burada belirtilen bu esas, aşağıda belirtilecek
diğer suç düzenlemeleri için de geçerlidir.
TTK m. 199/4-son cümlede yer alan suç düzenlemesi, özel kast ile
işlenebilir.
2) TTK m. 562/4’te Yer Alan Suç Düzenlemesi
TTK m. 562/4’te yer alan suç düzenlemesi, kasten işlenebilir. Bu nedenle, fail, Bu Kanun hükümlerine göre tutulmakla veya muhafaza edilmekle yükümlü olunan defter, kayıt ve belgeler ile bunlara ilişkin bilgileri,
TTK m. 210 gereğince denetime yetkili olanlarca istenmesine rağmen bilerek ve isteyerek vermemeli veya eksik vermeli ya da bu denetim elemanlarının görevlerini yapmalarını engellemelidir.
3) TTK m. 562/5/1-b,c’de Yer Alan Suç Düzenlemesi
TTK m. 562/5/1-b’de yer alan suç düzenlemesi, kasten işlenebilir. Fail,
TTK m. 358’e göre borçlanma yasağı olan pay sahiplerine yasak durumu
devam ettiği süre içinde bu yasağa bilerek ve isteyerek uymayıp pay sahiplerine şirket tüzel kişiliğinin malvarlığından borç verirse, suç oluşacaktır.
TTK m. 562/5/1-c’de kasten işlenebilir. Fail, TTK m. 395’teki düzenlemede yasaklanan kişilere (Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile
yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393 üncü maddede sayılan
yakınlarına) şirket tüzel kişiliğinin malvarlığından borç verirse, suç oluşacaktır.
4) TTK m. 562/6’da Yer Alan Suç Düzenlemesi
TTK m. 562/6’da yer alan suç düzenlemesi kasten işlenebilir. Fail, bilerek ve isteyerek ticari defterleri bulundurmazsa veya bulundurmakla
birlikte, hiçbir kayıt düşmemmişse veya bu defterleri kanuna uygun saklamamışsa suç oluşacaktır.
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5)TTK m. 562/8’de Yer Alan Suç Düzenlemesi
TTK m. 562/8’de yer alan suç kasten işlenebilir. Fail, bilerek ve isteyerek TTK m. 549’da belirtilen belgeleri sahte olarak düzenlerse veya ticari
defterlere kasıtlı olarak gerçeğe aykırı kayıt yaparsa suç oluşacaktır.
6)TTK m. 562/9’da Yer Alan Suç Düzenlemesi
TTK m. 562/9’da yer alan suç düzenlemesi kasten işlenebilir. Fail, bilerek ve isteyerek TTK TTK m. 550 gereğince, sermaye tamamıyla taahhüt
olunmamış veya karşılığı kanun veya esas sözleşme hükümleri gereğince
ödenmemişken, taahhüt edilmiş veya ödenmiş gibi gösterirse, suç oluşacaktır.
7)TTK m. 562/12’de Yer Alan Suç Düzenlemesi
TTK m. 562/12’de yer alan suç düzenlemesi kasten işlenebilir. Fail,
bilerek ve isteyerek TTK m. 1524 ve onun yaptığı atıf düzenlemesi gereği,
TTK m. 397/4 gereğince, denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet
sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorunluluğuna uymaz ise,
suç oluşacaktır. Bu düzenlemede, iki zorunluluk getirilmiştir. Bunlardan
biri internet sitesi açmak, diğeri bu internet sitesini, şirketçe kanunen
yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemektir. Bu nedenle,
sadece internet sitesini açmak, yükümlülüğün yerine getirilmesi anlamına gelmez. Ayrıca, sitede yayınlanması gereken ilanların yayınlanmasına
özgülenmesi de gerekir. İkinci yükümlülüğün yapılmaması suçun oluşmasına neden olur.
G)Suçun Tamamlanması
TTK m. 562’de yer alan suç düzenlemeleri, sırf hareket suçu özelliği
göstermektedir. Bu nedenle, suç oluşturan icrai veya ihmali hareketin yapılmasıyla birlikte suç da tamamlanacaktır.
Ğ)Suçun Özel Görünüş Şekilleri
a)Teşebbüs
TTK m. 562’de yer alan suç düzenlemeleri, sırf hareket suçu özelliği göstermektedir. Öğretide sırf hareket suçlarına teşebbüsün mümkün
olup olmadığı tartışmalı bir konudur. Bu tartışmanın içinde ihmali hareket ile işlenen suçlara teşebbüsün mümkün olup olmayacağı ayrı bir
tartışma konusu oluşturmaktadır.
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Burada bu tartışmalara girmeyeceğiz. Ancak, icrai hareket ile işlenebilen suçlarda hareketler kısımlara bölünebiliyorsa, teşebbüsün varlığı kabul edilmelidir. Örneğin, belgede sahtecilik yapılmasına bağlı suç
düzenlemesinde, sahtecilik hareketlerine başlandıktan sonra sahtecilik
tamamlanmadan önlenirse, teşebbüsün varlığı kabul edilmelidir. İhmali
hareket ile işlenebilen suçlarda, konu oldukça tartışmalı olup çoğunluk
teşebbüsün mümkün olmadığını ifade etmektedir. İnceleme konumuz
açısından bakıldığında da, teşebbüsün kural olarak mümkün olmadığı
söylenmelidir. Örneğin, internet sitesi oluşturmak için öngörülen sürenin
bitiminde site oluşturulmamışsa, suç oluşacaktır. Sürenin dolmasından
çok kısa bir süre önce sitenin hazırlanmasına başlanmamış olması, teşebbüsün varlığını tartışmalı hale getirebilir. Eğer, bu kalan süre, sitenin
hazırlanabilmesi için yeterli ise, teşebbüsten bahsedilemez. Yeterli değilse
bahsedilebilir.
b) İştirak
TTK’nda anonim şirketlerin tek kişi tarafından kurulabileceği kabul
edilmiştir. Anonim şirketin tek kişi tarafından kurulduğu durumlarda,
şirketin kurucusu, kendisi dışında birden çok kişiden oluşan yönetim
kurulu atayabileceği gibi tek başına kendisi de yönetim kurulunun hak
ve yetkisini kullanabilir. Hatta, kendisi dışında şirket pay sahibi olmayan
üçüncü bir kişiyi yönetim kurulu olarak da atayabilir. Tek kişiden oluşan
yönetim kurulu üyesinin işlediği suçlara, üçüncü bir kişinin suç işleme
iradesi ile katılması durumunda iştirak mümkün olacaktır.
Birden çok yönetim kurulu üyesinin bulunduğu durumlarda, suç işlenmesi durumunda, yönetim kurul tek kişi olarak mı yoksa birden çok
bağımsız kişiler olarak mı kabul edilecektir? Sorusu gündeme gelecektir.
Çünkü, iştirak konusu ona göre çözümlenmelidir.
TTK’nda anonim şirketlerde yönetim kurulunun mutlaka birden çok
kişiden oluşması gerektiğine ilişkin emredici hüküm bulunmamaktadır.
Bu nedenle, yönetim kurulunun birden çok kişiden oluşması, takdiridir.
Birden çok kişiden oluşan yönetim kurulunda, kararların alınması ve bu
kararlara göre işlem yapılmasında her bir yönetim kurulu üyesi, diğerinden bağımsızdır. Yani, kararın alınmasında düşünce açıklama ve oy
kullanma konusunda her bir üye diğerinden bağımsızdır. TTK’nda genel
kurulunun aldığı kararlara katılmayan veya sorumluluk altına girmek istemeyen diğer yönetim kurulu üyesinin iptal dava açma hakkının bulunması da buna işarettir. Bu durumda, anonim şirketlerde yönetim kurulu
üyelerinin suç teşkil eden işlem veya fiilleri söz konusu olduğunda, iştirak karinesine göre hareket edilmemelidir. Ortada şeklen ortak bir
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karar, işlem, hareket bulunsa bile, somut olayda her bir yönetim kurulu
üyesinin bu konuda suç işleme iradesi araştırılmalıdır. Başka bir ifadeyle, ortak karar, işlem veya hareketin ne anlama geldiğini bilerek ve isteyerek yaptığının tespiti gerekir.
Bu konuda en önemli sorun, aile şirketlerinde aile üyelerinin aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olması durumunda, ayak divanı veya imza
dolaştırma şeklinde alınan kararlarda, iştirak karinesinin kabul edilmesidir. Bu sorun, normal şirketlerde de ortaya çıkabilmektedir. Benzer
durumlarda, esas alınacak ölçü; şekli iştirakın yanı sıra suç işleme
iradesinin de ayrıca tespit edilmesidir. Bu konuda tespit ve ispat yapılamamış ise veya şüphe hali ortadan kaldırılamamış ise, iştirakın varlığından bahsedilemez. İştirak iradesinin varlığı konusunda şüphe hali
yenilemezse, şüpheden sanık yararlanır ilkesi uygulanmalıdır.
c) Suçların İçtimaı
aa) Bileşik Suç
1) TTK m. 562/3’te yer alan suç düzenlemesi
TTK m. 562’de yer alan suç düzenlemesinde bileşik suç düzenlemesine yer verilmemiştir.
bb)Zincirleme Suç
1) TTK m. 562/3’te Yer Alan Suç Düzenlemesi
TTK m. 562’de yer alan suç düzenlemesinde zincirleme suç hükümlerinin uygulanabilir.
TTK m. 562’de birden fazla farklı suç düzenlemesine yer verilmiştir.
Zincirleme suç hükümlerinin uygulanabilmesi için, aynı suç işleme kararı
kapsamında işlenen birden fazla suçun aynı olması gerekir. Bu nedenle,
aynı suç işleme kararı kapsamında işlenen birden fazla suç, farklı suç
düzenlemeleri olursa, zincirleme suç hükümleri uygulanamaz.
Zincirleme suç hükümlerinin uygulanabilmesi için, suçların farklı zamanlarda işlenmesi durumunda mağdurun aynı olması gerekir. TTK m.
562’de birden fazla farklı suç düzenlemelerinde, her bir suç düzenlemesinde, öncekilikli veya ilk mağdur değişebilmektedir. Zincirleme suç hükümlerinin uygulanabilmesi için, ikincil veya genel mağdur değil, öncelikli veya birincil/temel/ana mağdur esas alınmalıdır. TTK m. 562’de birden
fazla farklı suç düzenlemelerinde, her bir suç düzenlemesi, aynı zamanda
zorunlu çok faillik özelliği göstermektedir. Bu gibi durumlarda, tek suç
ile zorunlu olarak birden çok fail bulunmaktadır. Bu nedenle, tek suçta,
zincirleme suç hükümleri uygulanamaz.
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Anonim şirketlerde çoğu durumda yöneyim kurulu birden fazla kişiden oluşmaktadır. Bu nedenle, birden fazla işlenen suçlarda her bir yönetim kurulu üyesinin ayrı ayrı iştirak iradesini araştırılması gerekir. Örneğin, bir yönetim kurulu üyesi sadece tek bir suçun işlenmesini istemiş ise,
diğer işlenen suçlardan dolayı o kişi hakkında zincirleme suç hükümleri
uygulanamaz.
cc) Fikri İçtima
Koşulları gerçekleşirse, fikri içtima hükümleri uygulanabilir.
dd)Normların Görünüşte İçtimaı
TTK m. 562/8’de yer alan belgeleri sahte olarak düzenlemek ve ticari
defterlere kasıtlı olarak gerçeğe aykırı kayıt yapmak seçimlik hareketleri, TTK m. 562/8, TCK m. 207 (eğer bu belgeler resmi belge niteliğine
haiz olurlarsa TCK m. 204) ve VUK m. 359/1-b’de düzenlenen suçlar ile
birebir ilişkilidir. Duruma göre, VUK m. 359/1-a’de yer alan suç düzenlemesi de bu kapsamda değerlendirilebilir. Çünkü, anonim şirketlerde
tutulması zorunlu olan defterler ile tüzük veya yönetmeliğe göre zorunlu hale gelen defterler, VUK kapsamında olabilmektedir. Yönetim kurulu
üyelerinin çoğu zaman şirket pay sahipleri olması ve bu nedenle de çoğu
durumda tacir olmaları, sonuç olarak VUK kapsamında tutulması gereken belge ve vergi mükellefi olmayı gerektirmektedir.
Bu açıklamalar ışığında şu ifade edilebilir: TTK m. 562/8’de yer alan
belgeler, VUK kapsamında olursa, normların görünüşte içtimaı sonucu,
VUK m. 359 hükmü uygulanmalıdır. Çünkü, VUK 359 TTK m. 562/8’e
göre özel hüküm niteliğindedir. TTK m. 562/8’de yer alan belgeler, VUK
kapsamında değilse, TTK m. 562/8 uygulanmalıdır.
TTK m. 562/8’de yer alan belgeler VUK kapsamına girmediği takdirde,
TTK m. 562/8’de, düzenlenen suç ile TCK m. 207 (eğer bu belgeler resmi
belge niteliğine haiz olurlarsa TCK m. 204) arasında normların görünüşte
içtima söz konusudur. Burada TTK m. 562/8 özel hüküm niteliğindedir.
Bu nedenle, TTK m. 562/8 uygulanmalıdır.
ee) Gerçek İçtima
TTK m. 562/8’de yer alan düzenleme ile TTK m. 562/8’de yer alan
düzenleme birleşebilir. Örneğin, TTK m. 562/9’daki suç düzenlemesi gereği, TTK m. 550’ye göre, sermaye tamamıyla taahhüt olunmamış veya
karşılığı kanun veya esas sözleşme hükümleri gereğince ödenmemişken,
taahhüt edilmiş veya ödenmiş gibi gösterme hareketi TTK m. 562/8’de yer
alan belgeleri sahte olarak düzenleme veya gerçeğe aykırı kayıt yapma
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şeklinde gerçekleşebileceği gibi başka şekillerde de gerçekleşebilir. Fakat
çoğunlukla belgede sahtecilik şeklinde gerçekleşmektedir. Bu durumda,
bu iki suç tek hareket ile gerçekleşebilecektir. Yani, tek sahte belge düzenleme veya gerçeğe aykırı kayıt ile hem TTK m. 562/8 hem de 9 ihlal
edilebilir. Bu durumda, fikri içtima söz konusu olacaktır. Ancak, TCK m.
212’deki hüküm gereği her iki suçtan ayrı ayrı cezai sorumluluk yoluna
gidilecektir. Yani, gerçek içtima hükümleri uygulanacaktır.
H) Cezaya Etki Eden Haller
a) Cezayı Azaltan Nedenler
TTK m. 562’de yer alan suç düzenlemelerinde cezayı artıran nedenlere
yer verilmemiştir.
b) Cezayı Artıran Haller
TTK m. 562’de yer alan suç düzenlemelerinde cezayı azaltan nedenlere
yer verilmemiştir.
II) ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN TTK M.
562’DEKİ DÜZENLEME DIŞINDA KALAN BAŞKA SUÇLARDAN DOLAYI CEZAİ SORUMLULUĞU
Anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, İİK m. 179/1-b ve CMK m. 133’e
göre de atanabilirler. Bu durumda, bu kişilerin hukuki konumlarının ne
olduğu önem taşımaktadır. Konu öğretide tartışmalıdır. Ancak, ağırlıklı
görüşün bu kişilerin kamu görevlisi oldukları yönündedir. Eğer, bu görüş
kabul edilecek olursa, anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin üçüncü
kişiler ile bir yarar elde etme amacıyla yaptıkları anlaşma çerçevesinde
TCK m. 562’de yer alan suç düzenlemelerinden birini işlerlerse, ayrıca
rüşvet suçu da olacaktır. Örneğin, TTK m. 358 ve 395’e aykırı olarak şirkete borçlanılması, TTK m. 359’a aykırı olarak şirket ile işlem yapılması
gibi. Yine, anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, görevler gereği kendilerin teslim edilen (zilyetliği geçirilen) şirketin malvarlığına ait olan veya olacak para, kıymetli evrak gibi mameleki değerleri mülkiyetlerine geçirirlerse, zimmet suçunu işlemiş olacaklardır. Kısaca ifade etmek gerekirse,
m. 179/1-b ve CMK m. 133’e göre atanan denetçi (onaylayıcı) ve yönetici
kayyımlar, kamu görevlilerinin işleyebilecekleri suçları işleyebilirler. Bu
şekilde kayyım olmayan yönetim kurulu üyeleri, kamu görevlilerinin işleyebilecekleri suçları işleyemezler. Ancak, normal kişilerin işleyebilecekleri suçları işleyebilirler. Örneğin, güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık
suçları bu kapsamda öne çıkan suçlardır.
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Anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, TCK m. 161, 162 ve İİK m.
333/a, 345/a’daki düzenlemelerin de muhatabı olabilirler.
I) TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRİ
TCK m. 60’daki tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanabilmesi için ilk koşul, bir özel hukuk tüzel kişisi bulunacaktır. İkinci koşul,
bu tüzel kişi, bir kamu kurumunun verdiği izne dayalı olarak faaliyette
bulunacaktır. Bu nedenle, bu iki koşuldan en az biri eksik olursa, TCK m.
60’daki güvenlik tedbiri uygulanamaz. Bu nedenle örneğin, TTK’nda yer
alan bir kısım anonim şirketler dışında diğer bütün şahıs ve sermaye şirketlerinin kurulması için kamu kurumunun iznine gerek bulunmamaktadır. Bu durumda, TCK m. 60 hükmü bu şirketlerde uygulanmayacaktır.
TCK m. 60’da yer alan iznin iptali ev müsadere güvenlik tedbirinin her
ikisi de koşulları gerçekleşirde aynı anda aynı tüzel kişi hakkında uygulanabilir. Buradaki müsaderenin uygulanmasında TCK m. 54 ve 55’teki
düzenlemeler esas alınmalıdır.
İ) ETKİN PİŞMANLIK
TTK m. 562’de yer alan suç düzenlemelerinde etkin pişmanlık hükümlerine yer verilmemiştir.
L) HAK YOKSUNLUKLARI
TCK m. 53’te suçun işlenmesi sonucu mahkumiyet kararı verilir ve
bu karar kesinleşirse, mahkum hakkında uygulanacak hak yoksunlukları
düzenlenmiştir.
TCK m. 53’teki hak yoksunluk düzenlemesini TTK m. 562’deki suç
düzenlemeleri açısından değerlendirmek gerekir.
TCK m. 53/1-d’ye göre, ‘Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis
cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak; d) Vakıf, dernek, sendika,
şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan, yoksun bırakılır’.
TCK m. 53/2’ye göre, ‘Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkûm
olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanamaz’.
TCK m. 53/1-e’ye göre, ‘Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi
sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, yoksun bırakılır’.
TCK m. 53/1-e’deki hükmün uygulanmasında, bir kamu kurumunun
veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi olarak
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tacirlik yapmak gerekecektir. Bu durumda, hazine ve dış ticaret bakanlığının izni ile kurunla anonim şirketlerde, şirketin pay sahibi olan tacir,
aynı zamanda yönetim kurulu üyesi ise, bu bend hükmüne göre hak yoksunluğuna tabi olabilecektir. Ancak, şirketin yöneti kurulu üyesinin tacir,
şirket pay sahibi olma zorunluluğu bulunmamaktadır.
VI - SONUÇ
1) TTK m. 562’nin kenar başlığı ile içeriği uyumlu değildir.
2) Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin işledikleri suçlarda, şekli
iştirak ve buna bağlı iştirak karinesine dayalı ceza sorumluluk yoluna
gidilmemelidir. Mutlaka iştirak iradesinin varlığı aranmalıdır.

TARAFLARIN SULH YA DA FERAGAT İLE
ANLAŞMASI SONRASI DOĞAN AVUKATLIK
ÜCRETİ
A.Coşkun ONGUN1
1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 165. Maddesi iki ayrı hukuki durumu düzenler. Ücret dolayısıyla müteselsil sorumluluk başlıklı madde
metni İş sahibinin birden çok olması halinde bunlardan her biri,
sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasında anlaşmayla
sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde her iki taraf avukat ücretinin ödenmesi hususunda müteselsil borçlu sayılırlar, hükmünü
içerir.
Görüleceği üzere maddenin ilk bölümünde iş sahiplerinin birden çok
olması halinde bunlardan her birinin avukat ücretinin ödenmesi konusunda müteselsil borçlu sayılacakları düzenlenmiştir.
Bir iş için birlikte avukat tutan ve bu şekilde avukatlık sözleşmesi imzalayan veya avukatlık ilişkisi üzerinde anlaşan kişiler avukatlık ücreti
üzerinde avukata karşı birlikte sorumlu olacaklardır.
Bu yazının asıl konusunu oluşturan maddenin ikinci bölümünde ise
sulh ya da her ne suretle olursa olsun anlaşmayla sonuçlanan işlerde her
iki tarafın avukatlık ücretliden müteselsil sorumlu olacağı hüküm altına
alınmıştır.
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi maddeyi özüne uygun yorumlamakta ve
her iki tarafın hem sözleşmesel vekalet ücreti (Sözleşme yoksa Avukatlık
Kanunu m.164 gereği doğacak ücreti) hem de karşı taraf (yasal) vekalet
ücretinden müteselsil olarak sorumlu olacaklarını istikrarlı ve yerleşik
kararlarıyla hüküm altına almaktadır.
“13. Hukuk Dairesi 2014/33682 E., 2015/30164 K: Bir davada
görev yapan avukat, vekil edeninden aralarındaki sözleşmeye göre
kararlaştırılan miktarı, şayet ücret kararlaştırılmamış ise Avukatlık
Kanunu’nun 164/4 maddesine göre belirlenecek miktarı ücret olarak
talep etmek hakkına sahip olduğu gibi, ayrıca yargılama sonunda haklı çıkılan kısım üzerinden hasma yüklenen vekalet ücretini de talep
1 İstanbul Barosu avukatlarından
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etmek hakkına sahiptir. Vekil eden, avukatına belirlenen bu iki kalem
ücreti ödemekle yükümlüdür. Dava sulh ile sonuçlandığında ise, avukat müvekkilinden aralarındaki ücret sözleşmesinde kararlaştırılan
miktarı isteyebileceği gibi davada sulh olunan miktara göre karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini de isteyebilir. (Bkz. HGK.’nun 16.2.1994
T. 1993/13-810 E., 1994/60 K. sayılı kararı) Hal böyleyken, sadece akdi
vekalet ücretine hükmedilerek, karşı yan vekalet ücreti talebinin reddi,
usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.”
Kanun maddesi bu denli açık iken ve de vekalet uyuşmazlıklarını incelemekle görevli daire olan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi içtihatları da bu
yöndeyken, bu Dairenin iş yoğunluğu nedeniyle vekalet uyuşmazlığına
dair dosyaların zaman zaman temyiz mercii olan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi farklı biçimde içtihatlar oluşturmaya başlamıştır.
Buna göre Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Avukatlık Kanunu 165.maddesinde yer alan sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasında anlaşmayla sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde her iki
taraf avukat ücretinin ödenmesi hususunda müteselsil borçlu sayılırlar, hükmünün yalnızca karşı taraf vekalet ücretini kapsadığını, avukat ile müvekkili arasındaki sözleşmesel vekalet ücretinden sözleşmenin
tarafı olmayan üçüncü kişi konumundaki müvekkilin hasmının sorumlu
tutulamayacağını belirtmektedir.
“4. Hukuk Dairesi 2016/7477 E., 2016/11308 K:… Dava Avukatlık
Kanunu’nun 165. maddesinden kaynaklanan vekalet ücreti alacağı istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm,
davalılardan .... A.Ş tarafından temyiz edilmiştir. Davacı, müvekkillerinin işçilik alacaklarıyla ilgili olarak ..... 1. İş Mahkemesinin 2010/364,
365, 367, 368, 366 ve ..... 2. İş Mahkemesinin 2010/407, 408, 409, 410
esas sayılı dosyalarında iş bu dava davalısına karşı açılan davalarda
müvekkilleri ile davalının anlaşması sonucu davadan feragat edildiğini, bu nedenle avukatlık ücretinden mahrum kaldığını, Avukatlık Kanunu m. 165 uyarınca tarafların sulh olması nedeniyle avukatlık ücretinden her iki tarafın müteselsilen sorumlu olduğunu belirterek vekalet ücreti isteminde bulunmuştur. Davalılar, davanın reddine karar verilmesi
gerektiğini savunmuşlardır. Mahkemece, benimsenen bilirkişi raporu
uyarınca istem kabul edilmiştir. Avukatlık Kanunu’nun 165. maddesinde; “İş sahibinin birden çok olması halinde bunlardan her biri, sulh
veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasında anlaşmayla sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde her iki taraf avukat ücretinin ödenmesi hususunda müteselsil borçlu sayılırlar.” hükmü düzenlenmiştir. Bu
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hüküm uyarınca; her iki tarafın müteselsilen sorumlu olduğu avukatlık
ücreti, davanın kabulü veya reddi ya da takibin sonuçlanması halinde,
yargılama gideri olarak hasma tahmil edilecek olan ücrettir. Davacının
kendi müvekkili ile arasındaki vekâlet ilişkisine göre hak ettiği akdi
vekalet ücretinden, bu ilişkinin dışında bulunan davalı sorumlu tutulamaz. Avukatlık Kanunu’nun 165. maddesi, vekalet ilişkisine göre alınacak ücreti kapsamamaktadır. Yanılgılı gerekçe ile Avukatlık Asgari
Ücret Tarifesi hükümlerine göre hesaplanan vekalet ücretinin yanı sıra,
akdi vekalet ücretinden de davalı .... A.Ş.’nin sorumlu tutulması usul ve
yasaya aykırı olup bozmayı gerekmiştir. 17/11/2016”
Görüldüğü üzere iki Daire arasında derin bir içtihat farklılığı göze
çarpmaktadır. Bir ülkedeki Yüksek Mahkemenin bu derece farklı ve zıt
yönde içtihat kurması hukuk devletinde çeşitli sorunlara yol açabilecek,
dahası bu çelişkili Yüksek Mahkeme tutumu, yerel mahkemeleri ne yönde
içtihat kuracakları üzerine kafa karıştırıcı etki yaratabilecektir.
Avukatlık Kanunu madde 165 hükmü açık iken Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin bu yorumu, esasında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararlarına
da açık aykırılık teşkil etmektedir.
Çünkü Hukuk Genel Kurulu da Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin yorumuna katılmakta ve tarafların avukatlarının rızası dışında ve onun vekalet ücretini ödemeden sulh olup uzlaşmaları veya feragat etmeleri durumunda oluşacak akdi ve resmi vekalet ücretlerinden her iki tarafın da
sorumlu tutulabileceklerini açık biçimde içtihat etmektedir.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı: 2012/13-218 E., 2012/759 K.
“Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu’nun önüne gelen uyuşmazlık;
davacının davalı M’nın vekili olarak katıldığı davanın sulh ile sonuçlanması ve aynı davada davacıyla birlikte vekil olan dava dışı avukatın
imzaladığı ibranamenin davacı avukatın alması gereken akdi ve yasal
vekalet ücretini etkileyip etkilemeyeceği, noktasında toplanmaktadır.
Bu noktada konuya ilişkin şu açıklamaların yapılmasında yarar
vardır:
Hemen belirtilmelidir ki, sulh, görülmekte olan bir davada tarafların
icap ve kabulleriyle oluşan bir sözleşmedir. Bu sözleşme ile taraflar
dava konusu uyuşmazlığa bir fedakarlık ve özveri göstererek son verirler. Genellikle, davacı talep sonucunun bir bölümünden feragat ederek
ve davalı da davacının talep sonucunun kalan bölümünü kabul etmek
suretiyle sulh sözleşmesi hukuken vücut bulur. En önemlisi bunun sonucunda uyuşmazlık ortadan kaldırılmış sayılır.
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Öte yandan, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Ücret dolayısiyle
müteselsil sorumluluk” başlığını taşıyan 165.maddesi; İş sahibinin birden çok olması halinde bunlardan her biri, sulh veya her ne suretle
olursa olsun taraflar arasında anlaşmayla sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde her iki taraf avukat ücretinin ödenmesi hususunda müteselsil borçlu sayılırlar.” hükmünü içermektedir.
Yukarıda içeriğine yer verilen yasa maddesi, mahkeme içi ve mahkeme dışı sulh ayrımı yapılmaksızın sulh ile sonuçlanan işlerde her iki
tarafın avukatlık ücretinin ödenmesi hususunda müteselsil borçlu sayılacaklarını hükme bağlamıştır. Ödenecek ücret, hem avukatın vekil
eden ile yaptığı sözleşmede belirli ücreti ve hem de yargılama gideri
olan ve mahkemece Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca karşı tarafa yükletilecek olan vekalet ücretini kapsar.
Nitekim aynı ilkeler, Hukuk Genel Kurulu’nun 10.03.1982 gün ve
E:4-1468, K:259; 22.06.1983 gün ve E:1980/4-2329, K:1983/699 sayılı
ilamlarında da benimsenmiştir.
Somut olay bu ilkeler ışığında değerlendirildiğinde:
Davacının, davalılardan A. A.Ş. tarafından diğer davalı M. P. aleyhine açılan Gaziantep 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin E:2001/440,
K:2002/493 sayılı menfi tespit davasında, davalı M. P.’ı vekil olarak
temsil ettiği; açılan davada, davalı M. P.’ı davacı avukattan başka, ayrı
ayrı verilen vekaletnamelerle B.A.ve Ö.Ö.adlı avukatların da temsil ettikleri, yargılama devam ederken, tarafların anlaşması suretiyle dava
sulhle sonuçlandırılmıştır.
Yukarıda belirtildiği üzere, 1165 sayılı Avukatlık Kanunu’nun
165.maddesine göre, sulh ile sonuçlanan davada her iki taraf hem
akdi hem de yargılama gideri olan yasal avukatlık ücretinin ödenmesinden vekile karşı müteselsilen sorumlu olduklarından, davacı
avukata ait vekalet ücretinden davalı şirketin de sorumlu olacağı
her türlü duraksamadan uzaktır.”
Görüldüğü üzere, Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin kararına direnecek bir
yerel mahkeme kararı olması durumunda dosyanın gideceği Hukuk Genel Kurulu görüşünü önceden açık biçimde belirttiğinden yerel mahkeme
kararının hukuka uygunluğunu belirleyecek ve Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin yerleşik içtihadı Yüksek Mahkemenin de içtihadı haline gelecektir.
Aksi tutum davaların gereksiz yere uzamasına ve kamu hizmeti görevi
ifa eden avukatların ücretlerine erişememeleri ya da bunun geciktirilme-
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si yönünde olumsuz duruma neden olacağından mağduriyetlerin önünü
açabilecektir.
Avukatlık Kanunu 165. maddesinin uygulanmasında bir diğer sorun da Avukatlık ücretinin hangi değer üzerinden hesaplanacağına
ilişkindir.
Yüksek Mahkeme, tarafların sulh yoluyla uzlaşmaya gitmeleri durumunda uzlaşılan miktar üzerinden vekalet ücretinin belirlenmesi gerektiğini, bunun tespit edilememesi durumunda da harca esas değer üzerinden vekalet ücretine karar verileceğini içtihat etmektedir.
Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse, Dava değeri 100.000 TL. üzerinden bir dava açıldığını düşünürsek, dava devam ederken avukatın ücreti ödenmeden tarafların anlaşmaları durumunda, öncelikle tarafların
ne kadarlık oran üzerinden anlaşmaya vardıklarının ortaya konması açık
biçimde belirlenmesi gerekir. Söz gelimi taraflar 50.000 TL. üzerinden
anlaştıklarını ortaya koydular. Burada ispat yükü tarafların üzerindedir.
Taraflar dava değeri dışında bir oran üzerinde uzlaştıklarını kanıtlama
yoluna giderlerse bu uzlaştıkları tutar üzerinden, örneğimizde 50.000 TL.
üzerinden avukatlık ücret sözleşmesi varsa sözleşmeden kararlaştırılan
oran, yoksa Avukatlık Kanunu m.164 gereği emeğe göre Tarifede belirlenen ücretlerin altında olmamak koşuluyla %10 ile %20 arasındaki tutar
vekalet ücreti olarak avukata ödenecektir. Karşı taraf avukatlık ücreti de
sanki dava kazanılıp sonuçlanmış gibi yine sulh olunan bu 50.000 TL.
tutar üzerinden hukuki yardımın başladığı tarihte yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi üzerinden hesaplanacaktır. Ancak taraflar ne
kadar üzerinde sulh olduklarını Mahkemeye kanıtlayamazlarsa bu durumda dava harca esas değer olan 100.000 TL. üzerinden avukatın hem
sözleşmesel hem de karşı yan vekalet ücreti hesaplanacaktır.
Yüksek Mahkeme, salt tarafların imzasını içeren bir anlaşma/sulh
belgesinin geçerli kabul edilerek vekâlet ücretinin bu oran üzerinden belirlenmesine karşı çıkmış bu tür bir anlaşma belgesinin her zaman için
düzenlenebileceğini gerekçe göstererek dava harca esas değer üzerinden
vekalet ücreti hesabı yapılması gerektiği sonucuna varmıştır.
Tarafların kendi aralarında sulh olundukları değerin ispatını ancak
gayrimenkul devirlerinde tapu tescillerinde ispat yoluna gidebilecekleri
hukuki sonucuyla karşılaşılmaktadır.
“13. Hukuk Dairesi 2014/33682 E., 2015/30164 K: Dosya kapsamı incelendiğinde, mahkemece, alınan 10.05.2013 tarihli bilirkişi raporuna dayanılarak, davalı İhsan’ın İş Mahkemesi dosyası sonucunda
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alması muhtemel işçilik alacağı ve tazminatlar hesaplanarak bulunan
müddeabih üzerinden belirlenen 20.121,86TL akdi vekalet alacağının kabulüne karar verildiği anlaşılmıştır. Avukatlık Kanunu’nun 165.
maddesinde “… Sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasında
anlaşmayla sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde her iki taraf avukat ücretinin ödenmesi hususunda müteselsil borçlu sayılırlar.” hükmü
mevcuttur. Yasanın bu hükmüne göre, avukatın ücretinden vekil edenin
hasmının sorumlu olabilmesi için, avukatın takip ettiği davanın taraflarının aralarındaki ihtilafı sulh yolu ile ve her şekilde olursa olsun anlaşarak sonuçlandırmaları ve takipsiz bırakmaları gerekir. Sulhun, anlaşmanın duruşmada olması veya yazılı bir metne dayanması gerekmez. Olayların gelişiminden böyle bir sonucun olduğunun anlaşılması
yeterlidir. Ayrıca asıl borç avukatın vekil edenine ait olup, yasadan
kaynaklanan müteselsil sorumluluk nedeniyle avukata ödeme yapan
hasım bunu asıl borçlu olan avukatın vekil edenine, sulh sözleşmesinde, anlaşmalarında aksine bir hüküm yok ise rucuu hakkının olduğu da
gözden kaçırılmamalıdır. Bu açıklamalardan sonra somut olaya bakıldığında, davacının vekil edeni davalı işçi ile vekil edenin hasmının anlaşarak uyuşmazlığı sona erdirdikleri sabit olup, mahkemenin de kabulü bu yöndedir. Taraflar arasındaki ihtilaf davacı avukat tarafından
takip edilen dosyada tarafların sulh olmaları halinde avukatın vekalet
ücretinin hangi meblağ üzerinden hesaplanacağı noktasındadır. Dairemizin uygulamalarına göre, sulh olunan miktar, sulh olunan miktar
belli değilse mahkemece gerçek sulh olunan miktar araştırılarak bulunacak miktar, sulh olunan miktar tespit edilemezse, vekil ile vekil eden
arasında varsa yazılı sözleşme hükümleri gereğince, sözleşme yok ise
Avukatlık Kanunu’nun 164/4. maddesi gereğince, harcı ödenen dava
değeri üzerinden vekalet ücreti hesaplanmalıdır. Davalı şirketler yargılamanın ileri safhasında her ne kadar, davalı işçinin hesabına yatırılan
20.000TL üzerinden sulh olunduğunu savunmuşlarsa da, bu paranın
gerçek sulh miktarı olduğunun kabulüne olanak yoktur. Zira davalıların daha fazlası için anlaşıp bu miktarın bir kısmının hesaba yatırılıp kalan kısmın haricen tahsil edilme olasılığı her zaman mevcuttur.
Davalılar arasında davacı avukatın da imzasının bulunduğu bir sulh
sözleşmesi bulunmadığına göre eldeki davada gerçek sulh miktarının
tespit edildiğinden de bahsedilemez. Somut olayda ise mahkemece, işçinin dava sonunda alması muhtemel işçilik alacağı ve tazminatlar hesaplanarak bunun üzerinden vekalet ücreti belirlenmiştir. O halde, davacıya ödenecek olan akdi vekalet ücretinin, iş mahkemesinde açılan
davada harçlandırılmış olan dava değeri üzerinden taraflar arasındaki
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yazılı ücret sözleşmesine göre belirlenmesi gerekir. Yine aynı şekilde,
Avukatlık Kanunu’nun 164/son maddesi gereğince davacıya ödenecek
hasma yüklenen vekalet ücretinin hesaplanmasında da, sulh olunan
bedel belirlenemediğinden, iş mahkemesi dosyasında harçlandırılmış
olan dava değerinin esas alınması gerekir. Açıklanan bu ilke ve esaslar
gözardı edilerek, yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi
usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.”
Avukatın azli ve istifası hallerinde de azil ve istifa tarihindeki harca
esas değer üzerinden avukatlık ücretinin tespiti yoluna gidileceği içtihat
edilmektedir:
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2015/32321 E., 2016/23341 K: Davacı, vekillikten haklı olarak istifa ettiğini ileri sürerek, vekalet ücretinin tahsili istemiyle eldeki davayı açmıştır. Taraflar arasında yazılı
ücret sözleşmesinin bulunmadığı dosya kapsamından anlaşılmaktadır.
1136 sayılı Yasanın 164/4. maddesinde “Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı
olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersizsayıldığı hallerde; değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret
tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye
yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilamın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin yüzde
onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar avukatlıkücreti olarak belirlenir. Değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde ise avukatlıkasgari
ücret tarifesi uygulanır.” düzenlemesi mevcuttur. Somut uyuşmazlıkta
da davacı avukatın haklı olarak istifa ettiği anlaşıldığına göre, ücretin istifanın gereçekleştiği 16.06.2014 tarihindeki müddeabihin %10’u
ile %20’si oranında belirlenmesi gerekmektedir. Müddehabihin belirlenmesinde ise, dava değerinin (müddeahibin) diğer bir deyimle harca
esas değerinin gözetilmesi gerekir. Davacı avukatın vekil olarak takip
ettiği Asliye Hukuk Mahkemesi’nin dava dosyasının incelenmesinde
ise, davalıların vekili olarak dava dışı N aleyhine 22.11.2013 tarihinde muarazanın meni ve ecrimisil istemiyle açılan davada, harca esas
değer 20.000,00 TL olarak bildirilmiştir. Bu dosyada alınan bilirkişi
raporuyla tespit edilen değer üzerinden eksik harç ise davacı avukatın
istifasından sonra davaya devam eden avukat tarafından ikmal edilmiştir. O halde mahkemece, .... Asliye Hukuk Mahkemesi’nin dosyasında ücretin, istifanın gerçekleştiği tarihteki harca esas değer üzerinden belirlenmesi gerekirken, hatalı değerlendirme ile istifaden sonra
tamamlanan harç üzerinden ücret takdiri usul ve yasaya aykırı olup,
bozmayı gerektirir.
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Boşanma davalarında tarafların evliliğin devamı yönünde karar alarak
davalardan feragat ve sulh olmaları durumu için Yargıtay farklı bir tavır
sergilemiştir.
13. Hukuk Dairesi 2014/38303 E., 2015/33425 K. Davacı vekalet
ücreti alacağının tahsili amacıyla eldeki davayı açmıştır. Mahkemece
davalılar arasındaki boşanma davasının sulh ile sonuçlandığı gerekçe
gösterilerek davanın kabulüne karar verilmiştir. Davacı avukat tarafından, davalı ...’ın vekili sıfatıyla takip edilen ... Aile Mahkemesi’nin
dava dosyası boşanma, maddi manevi tazminat ve nafaka istemlerine
ilişkindir. Tazminat ve nafaka istemleri, boşanma davasının fer’i niteliğinde olup davacı avukat sadece boşanma davası için sözleşme ile
kararlaştırılan vekalet ücreti talebinde bulunabilir. Buna ek olarak davalılar arasındaki davanın konusu boşanma davası olup, taraflar aile
birliğinin devamı yönünde karar alarak davadan feragat etmişlerdir.
Boşanma davalarında aslolan öncelikle tarafların barışmaları ve aile
birliğinin devam etmesidir. Somut olayda bu durum gerçekleşmiş olup
tarafların sulhu, davacı avukattan vekalet ücretini kaçırmak maksadıyla olmadığı gibi Avukatlık Kanunu’nun 165. maddesinin uygulanması da mümkün değildir. Mahkemece bu yönlerin göz ardı edilerek
aksine düşüncelerle yazılı şekilde karar verilmesi ve davalı ...’ın da
vekalet ücretinden sorumlu tutulması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
Kuşku yok ki Yüksek Mahkemenin bu kararı evliliğin devamı yönündeki sulh anlaşmaları için geçerli olup, boşanma kararıyla sonuçlanan
sulh protokollerinde Avukatlık Kanununun 165.maddesinin yukarıda yer
verdiğimiz içtihatlar ölçütünde aynı biçimde uygulanacaktır.
Oluşacak Avukatlık ücretinde sorumluluğuna gidilecek sözleşme dışı
karşı tarafın, sözleşmenin asıl muhatabı olan avukatın müvekkiline rücu
edebileceği de malumun ilanı olarak Yüksek Mahkeme tarafından belirtilmiştir.
Yine tarafların sulh olunan bedel olarak bankada hesaba aktarılan ücretlerin dekontunu dosyaya sunması da Yargıtay tarafından sulh olunan
tutarın kanıtı olarak kabul edilmemiş, dava harca esas değer üzerinden
vekalet ücreti belirlenmesi yoluna gidilmiştir.
Tarafların gerçek sulh olunan tutarın dava harca esas değer dışında
bir değer olduğunun kabulü için ancak avukatın da imzasının olduğu bir
protokol anlaşmasının Yüksek Mahkemece kabul edilebileceği hukuki sonucuna ulaşılmıştır.
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“Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2014/9845 E., 2015/7757 K. Avukatlık
Kanunu’nun 164/4 maddesinde; “…Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu
veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı
hallerde; değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine
göre ilâmın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin yüzde onu ile
yüzde yirmisi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir…”
hükmü düzenlenmiştir.
Avukatlık Kanunu’nun 165. maddesinde “… Sulh veya her ne suretle
olursa olsun taraflar arasında anlaşmayla sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde her iki taraf avukat ücretinin ödenmesi hususunda müteselsil borçlu sayılırlar.” hükmü mevcuttur. Yasanın bu hükmüne göre,
avukatın ücretinden vekil edenin hasmının sorumlu olabilmesi için,
avukatın takip ettiği davanın taraflarının aralarındaki ihtilafı sulh yolu
ile ve her şekilde olursa olsun anlaşarak sonuçlandırmaları ve takipsiz
bırakmaları gerekir. Sulhun, anlaşmanın duruşmada olması veya yazılı bir metne dayanması gerekmez. Olayların gelişiminden böyle bir sonucun olduğunun anlaşılması yeterlidir.Ayrıca asıl borç avukatın vekil
edenine ait olup, yasadan kaynaklanan müteselsil sorumluluk nedeniyle avukata ödeme yapan hasım bunu asıl borçlu olan avukatın vekil
edenine, sulh sözleşmesinde, anlaşmalarında aksine bir hüküm yok ise
rucuu hakkının olduğu da gözden kaçırılmamalıdır.
Bu açıklamalardan sonra somut olaya bakıldığında, davacının vekil
edeni davalı işçi ile vekil edenin hasmının anlaşarak uyuşmazlığı sona
erdirdikleri sabit olup, mahkemenin de kabulündedir. Taraflar arasındaki ihtilaf davacı avukat tarafından takip edilen dosyalarda tarafların sulh olmaları halinde avukatın vekalet ücretinin hangi meblağ
üzerinden hesaplanacağı noktasındadır. Dairemizin uygulamalarına
göre, sulh olunan miktar, sulh olunan miktar belli değilse mahkemece
gerçek sulh olunan miktar araştırılarak bulunacak miktar, sulh olunan miktar tespit edilemezse vekil ile vekil eden arasında varsa yazılı
sözleşme hükümleri gereğince, sözleşme yok ise Avukatlık Kanunu’nun
164/4. maddesi gereğince harcı ödenen dava değeri üzerinden vekalet
ücreti hesaplanmalıdır. Mahkemece, işçinin hesabına yatırılan meblağ
sulh miktarı olarak kabul edilmiş ve bu meblağ üzerinden vekalet ücreti hesaplanmıştır. Davacı gerçek sulh olunan miktarın bu meblağ olmadığını, davalı işçiye sağlanan menfaatin iş mahkemesi dosyasında
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kazanılan miktar olduğunu ileri sürmektedir. Somut olayda davalı işçinin hesabına gönderilen paranın gerçek sulh miktarı olduğunun
kabulüne olanak yoktur. Zira davalıların daha fazlası için anlaşıp bu miktarın bir kısmının hesaba yatırılıp kalan kısmın haricen
tahsil edilme olasılığı her zaman mevcuttur. Davalılar arasında
davacı avukatın da imzasının bulunduğu bir sulh sözleşmesi bulunmadığına göre eldeki davada gerçek sulh miktarının tespit edildiğinden bahsedilemez.Bu durumda davacı avukat ile vekil edeni
arasında yazılı bir avukatlık ücret sözleşmesi bulunmadığına göre
vekalet ücretlerinin Avukatlık Kanunu’nun 164/4. maddesine göre
belirlenmesi gerekir.O halde davacıya ödenecek olan akdi vekalet
ücretinin, iş mahkemesinde açılan dava için harçlandırılmış olan
dava değerinin %10’u ile %20’si, icra dosyası için ise takibe konu
edilen asıl alacağın %10’u ile %20’si arasındaki bir oran üzerinden
mahkemece takdir edilerek, tespit edilecek bu miktarın davalıdan
tahsiline karar verilmesi gerekir.Yine, Avukatlık Kanunu’nun 164/
son maddesi gereğince davacıya ödenecek hasma yüklenen vekalet
ücretinin hesaplanmasında ise, iş mahkemesi dosyasında harçlandırılmış olan dava değerinin ve icra takibine konu edilen asıl alacağın esas alınması gerekir. 12/03/2015”
Avukatlık Kanunu madde 165 uygulamasında mağdur olunmaması
için Avukatların gerçek değer üzerinden dava açmaları gerektiği sonucuna
kuşku bulunmamaktadır.
Ayrıca bir avukatlık ücret sözleşmesi yapan vekilin, bu ücret sözleşmesini müvekkilinin hasmı olan karşı tarafa Avukatlık Kanunu 165.maddesini de anımsatan bir üst yazıyla suret olarak tebliğ ettirmesinin mümkün
olduğu da uygulamada dile getirilmektedir. Böylesi bir durumda, avukatın asıl müvekkiliyle sulh anlaşmasına giren karşı tarafın bu sulh anlaşmasının yapılması durumunda, 165.maddedeki sorumluluğunu bilerek
bu adımı atması konusunda önem arz edecektir.
Sulh ya da feragat gününde açılmış bir icra takibi var ise bu icra dosyası için de ayrı ayrı sözleşmesel ve karşı taraf vekalet ücreti hesabı yapılacağı da Yüksek Mahkeme tarafından hüküm altına alınmıştır.
“Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2014/32405 E. , 2015/7759 K. Davacının temyiz itirazlarının incelenmesinde; Davacının asıl davada talebi davalı ... vekili olarak diğer davalı şirket aleyhine Kütahya İş Mahkemesinde açılan dava dosyası ve bu mahkeme ilamına dayanarak
başlatılan icra dosyası için davalıların sulh olması nedeniyle ödenmeyen akdi vekalet ücretlerinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, İş
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Mahkemesi dosyası için akdi vekalet ücretine hükmedilmiş, taraflar
arasında bu konuda yazılı bir sözleşme bulunmadığı, kural olarak davanın bir bütün olduğu, davanın açılışından hükmün tahsiline kadar
olan süreci kapsayacağı ve buna göre davacının dava ve icra takibi için
sadece bir akdi vekalet ücreti isteyebileceği gerekçesi ile icra dosyası
için talep edilen akdi vekalet ücreti isteminin reddine karar verilmiştir.
Avukatlık Kanunu’nun “Avukatlık ücretinin belli bir işe hasredilmesi”
başlıklı 173. maddesinin 1. fıkrasında “Sözleşmede aksine bir hüküm
yoksa, kararlaştırılan avukatlık ücreti yalnızca avukatın üzerine almış
olduğu işin karşılığı olup, mukabil dava, bağlantı ve ilişki bulunsa bile
başka dava ve icra kovuşturmaları veya her türlü hukuki yardımlar
ayrı ücrete tabidir.” düzenlemesi mevcuttur. Davacı ile davalı müvekkili arasında yazılı bir ücret sözleşmesi bulunmamaktadır. Bu durumda,
taraflar arasında aksine bir kararlaştırma bulunduğu ispat edilemediğinden icra takipleri de ayrı ücrete tabidir. Hal böyle olunca
mahkemece, icra takip dosyası nedeniyle de akdi vekalet ücretine
hükmedilmesi gerekirken yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde bu
talebin reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.”
Bu kararda, Avukatlık ücretinin belirsiz alacak davası olarak da açılabileceği ve avukatlık ücretinin likit olması karşısında icra inkar tazminatına karar verilmesi gerektiği de hüküm altına alınmıştır.
Avukatlık ücretinin belirsiz alacak davası olarak açılabileceğine dair
bir diğer karar 13. Hukuk Dairesi 2014/36529 E., 2015/31671 K:
Dava, avukatlık ücretinin tahsili istemine yöneliktir. Davacı, dava dilekçesinde şimdilik 1.320,00TL talep ettiğini, fazlaya ilişkin haklarını
saklı tuttuğunu ve hak ettiği vekalet ücretinin belirlenmesini istediğini
beyan etmiştir. HMK’nın 107/1.maddesinde “Davanın açıldığı tarihte
alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkansız olduğu hallerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktarı yada değeri belirtmek
suretiyle belirsiz alacak davası açabilir” hükmü mevcuttur. Taraflar
arasında yazılı avukatlık ücret sözleşmesi bulunmamaktadır. Bu yasal düzenleme ışığında somut olaya bakıldığında; davacının alacağının
miktarının tam ve kesin olarak belirlenmesi mümkün olmadığı gibi talep edilecek miktar taraflarca tartışmasız ve açıkça belirlenmemiştir.
Dava konusu vekalet ücretinin tespiti bu haliyle mümkün olmayıp yargılamayı gerektirmektedir. Hal böyle olunca; mahkemece, davacının
talep ettiği vekalet ücretinin yargılama safahatinde belirlenecek nitelikte olması nedeniyle işin esasına girilip taraf delilleri toplanarak hasıl
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olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, davanın reddi yönünde kesin hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
Belirsiz alacak davalarında da harca esas değer üzerinden vekalet
ücretinin belirleneceğine dair Yargıtay kararı bulunmaktadır:
13. Hukuk Dairesi 2015/2867 E., 2016/8817 K. 28/03/2016:
Davacı; davalı şirkette veteriner hekim olarak çalışan davalılardan
...’ın iş akdinin haksız feshedilmesi sebebiyle 9 yıl 6 ay 2 günlük fiili hizmet süresi için işçilik alacaklarının tahsili istemiyle 23.01.2012
tarihinde davalının avukatı olarak Gönen Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/39 Esas sayılı dosyası üzerinden harca esas dava değeri
39.683,15 TL göstermek suretiyle davalı şirkete karşı belirsiz alacak
davası açtığını, davalıların avukatlık ücretini ödememek amacına
matuf olarak mahkeme dışında sulh olarak davalı ...’in noterde verdiği
03.02.2012 tarihli ibraname ile 12.500,00 TL karşılığında diğer davalı
şirketin ibra edildiğini, 10.02.2012 tarihinde davalı ...’in feragati sonucu açılan davanın reddine karar verildiğini, ancak feragatin tarafların
aralarında anlaşması sonucu gerçekleştiğini, niteliği itibarıyla sulh olduğunu, 19.03.2012 tarihinde vekillik görevinden azledildiğini, davalı
... ile yazılı avukatlık sözleşmesi yapılmadığını, görevini özenle yerine
getirdiğini, görev yapılan davada akdi ve yasal avukatlık ücreti bulunduğunu ileri sürerek Avukatlık Kanunu’nun 164/4., 165. maddeleri
gereğince bu ücretlerin hesaplanarak, davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istemiştir.
… Dairemizin uygulamalarına göre, sulh olunan miktar belli değilse
mahkemece gerçek sulh olunan miktar araştırılarak bulunacak miktar, sulh olunan miktar tespit edilemezse vekil ile vekil eden arasında
varsa yazılı sözleşme hükümleri gereğince, sözleşme yok ise Avukatlık Kanunu’nun 164/4. maddesi gereğince harcı ödenen dava değeri
üzerinden vekâlet ücreti hesaplanmalıdır. Mahkemece, davalı veterinerin hesabına yatırılan meblağ sulh miktarı olarak kabul edilmiş
ve bu meblağ üzerinden vekâlet ücreti hesaplanmıştır. Davacı gerçek
sulh olunan miktarın bu meblağ olmadığını, davalı veterinere sağlanan menfaatin harca esas alınan miktar olduğunu ileri sürmektedir.
Somut olayda davalı veterinerin hesabına gönderilen paranın gerçek
sulh miktarı olduğunun kabulüne olanak yoktur. Zira davalıların daha
fazlası için anlaşıp bu miktarın bir kısmının hesaba yatırılıp kalan
kısmın haricen tahsil edilme olasılığı her zaman mevcuttur. Davalılar
arasında davacı avukatın da imzasının bulunduğu bir sulh sözleşmesi
bulunmadığına göre eldeki davada gerçek sulh miktarının tespit edil-
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diğinden bahsedilemez. Bu durumda davacı avukat ile vekil edeni arasında yazılı bir avukatlık ücret sözleşmesi bulunmadığına göre vekâlet
ücretlerinin Avukatlık Kanunu’nun 164/4. maddesine göre belirlenmesi gerekir. O halde davacıya ödenecek olan akdi vekâlet ücretinin, iş
mahkemesi sıfatıyla açılan dava için harçlandırılmış olan dava değerinin %10’u ile %20’si üzerinden mahkemece takdir edilerek, tespit
edilecek bu miktarın davalıdan tahsiline karar verilmesi gerekir. Yine,
Avukatlık Kanunu’nun 164/son maddesi gereğince davacıya ödenecek
hasma yüklenen vekâlet ücretinin hesaplanmasında ise, iş mahkemesi sıfatıyla bakılan dosyada harçlandırılmış olan dava değerinin esas
alınması gerekir.”
Avukatlık Kanunu 2. maddesinde ise avukatlığın amacı, hukuki münasabetlerin düzenlenmesi, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların
adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve hukuk kurallarının
tam olarak uygulanması her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve
özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamak olarak belirtilmiş ve Avukat’ın bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin
yararlanmasına tahsis edeceği vurgulanmıştır.
2009 yılı bir Anayasa Mahkemesi kararında Avukatlık mesleği şöyle
tanımlanır: Avukatlık mesleğinin nitelikleri ve önemi, bir kamu hizmeti
olduğu, avukatın yargılama süreci içinde adaletin bulunup ortaya çıkarılmasında görev aldığı, kamu yararını koruduğu, 1136 sayılı Avukatlık
Kanunu’nun genel gerekçesinde belirtilmiştir. Yasa’nın 1. ve 2. maddelerinde avukatlığın kamusal yönü ağır basan bir meslek olduğu vurgulanmıştır. Bilgi ve deneyimlerini öncelikle adalet hizmetine vererek,
adalete ve hakkaniyete uygun çözümler için hukuk kurallarının tam
olarak uygulanmasında yargı organlarıyla yetkili kurul ve kurumlara
yardımı görev bilen avukatın, hukuk devletinin yargı düzeni içindeki
yeri özellik taşımaktadır. Anayasa’nın 135. maddesi ile birlikte Avukatlık Kanunu’nun Barolara ve Türkiye Barolar Birliği’ne yüklediği görevler, tanıdığı hak ve yetkilerle bu kuruluşların toplum ve devlet yaşamı
için gözardı edilmeyecek önemleri de düşünülürse, avukatların genel
niteliklerine verilen değer kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.”
Avukatlık mesleğinin vazgeçilmezliği üzerine tartışma söz konusu değildir. Yasada öngörüldüğü biçimiyle ücretlerin hak edilen biçimde avukatlara aktarılmasındaki engellerin ortadan kaldırılması da hukuk devletinin bir gereğidir.

ANONİM ŞİRKETLERDE KANUNA KARŞI HİLE
(KURULUŞTAN SONRA DEVRALMA VE
KİRALAMA)
Av. Dr. Burak KEPKEP1
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu2 (“TMK”), hukukumuza egemen iki
temel ilkeyi hükme bağlar. Bunlardan ilki, herkesin haklarını kullanırken
dürüstlük kuralına uyması, bir diğeri ise, kanunun iyiniyete hukukî bir
sonuç bağladığı durumlarda iyiniyetin varlığının esas olmasıdır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun3 (“TTK”) ‘Kanuna Karşı Hile’ başlıklı 356. maddesi4 TMK ile kabul edilen güven ilkesinin şirketler hukukundaki özel bir görünümüdür. TTK m 356, 6762 sayılı Türk Ticaret
Kanunu5 (“eTK”) m 311’de yer alan düzenlemeyi çeşitli ifade değişiklikleriyle6 kabul etmiştir. Buna göre, bir anonim şirketin ticaret siciline tescilinden itibaren iki sene içerisinde bir işletme veya ayni sermayesinin onda
birini aşan bedelle devralması ya da kiralaması hâlinde, TTK m 356’da
emredici şekilde düzenlenen usule uyulması gerekir. TTK m 356, sadece
anonim şirketler açısından uygulama alanı bulur. Bu sebeple çalışmamız
boyunca ‘şirket’ ifadesi ‘anonim şirket’ olarak anlaşılmalıdır.
TTK uyarınca, anonim şirketlerin kuruluşu sırasında, şirkete nakdi
sermaye dışında konulacak olan sermayenin bilirkişilerce değerlemesinin7 yapılması ve asliye ticaret mahkemesinin yetkilendirdiği bilirkişilerce
1
2
3
4
5
6

7

İstanbul Barosu’na kayıtlı Avukat.
8 Aralık 2001 tarih ve 24607 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
14 Şubat 2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve (hükümlerinin
çoğunluğu) 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Aynı başlık nedeniyle anonim şirketin kendi paylarının iktisabına ilişkin TTK m 380
düzenlemesi ile karıştırılmamalıdır.
9 Temmuz 1956 tarih ve 9353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
TTK m 356 madde gerekçesi, maddenin eTK m 311 birinci fıkrasına sadece ‘kiralanma’
ifadesinin eklenerek düzenlendiğine yer verir. Ancak bu çalışmanın ilerleyen bölümlerinde de görüleceği gibi, TTK m 356, metin ve madde dinamiği itibarıyla eTK m 311’e
kıyasla önemli değişiklikler içerir. Bu nedenle TTK m 356’ya ilişkin açıklamalarımız
uygun düştüğü ölçüde eTK m 311 ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir. TTK m 356
kaynağı Alman AktG § 52 hakkında bakınız Hasan Pulaşlı, 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununa Göre Şirketler Hukuku Şerhi, Cilt 1, Adalet Yayınevi, Ankara, 2011, s. 645.
TTK m 343 uyarınca, bir anonim şirkete kısmen veya tamamen ayni sermaye konulması veya kuruluş aşamasında mevcut bir işletme veya bazı ayınları devralınması hâlinde
bunların değerlemesinin bilirkişi aracılığı ile yapılması şarttır.
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hazırlanacak olan raporda yer alan değerler esas alınmak suretiyle şirketin sermayesinin belirlenmesi gerekir. TTK m 356 düzenlemesi, kuruluş
sırasında bu merasimi bertaraf etmeye çalışan kurucuların, anonim şirketin tescilini takiben yapabilecekleri muvazaalı ya da muvazaa riski taşıyan iktisapların önüne geçmeyi amaçlar; şirket sermayesini ve dolayısıyla
şirket pay sahipleri ile alacaklılarını korur.
TTK m 356 düzenlemesi, kamuyu aydınlatma ilkesi ekseninde anonim
şirketlerin pay sahipleri ve alacaklıları ile menfaat sahiplerini korumayı
amaçlayan oldukça ayrıntılı ve yerinde bir düzenlemeye sahiptir. Ancak,
altmış seneden uzun bir zamandır uygulamada olan bir düzenlemeye dayanılarak verilen Yargıtay kararlarının sayıca azlığı, konu hakkında içtihat birliğinin oturmamış olması ve ticaret sicil kayıtlarından çıkarımımız,
ilgili hükmün uygulamada denetim eksikliği sebebiyle şirketler tarafından
rahatlıkla bertaraf edilmeye açık olduğu yönündedir.
Son olarak bu çalışmanın temelini teşkil eden TTK m 3568 hükümleri,
ileride yapacağımız açıklamaları daha yerinde değerlendirebilmek adına
aşağıda aynen aktarılmıştır:
“Kanuna Karşı Hile
(1) Şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın, sermayenin onda birini aşan bir bedel karşılığında devralınmasına
veya kiralanmasına ilişkin sözleşmeler, genel kurulca onaylanıp ticaret siciline tescil edilmedikçe geçerli olmaz. Bu sözleşmelerin onaylan8

Karşılaştırılma yapılabilmesi açısından eTK m 311 metni aşağıya aynen aktarılmıştır:
“Bir işletme, tesisat veya başka mal ve hakların esas sermayenin onda birini aşan
ve bedel karşılığında şirketçe devralınmasına dair, şirketin tescilinden itibaren iki yıl
içinde yapılacak mukaveleler umumi heyetçe tasdik ve ticaret siciline tescil edilmedikçe muteber olmaz. Bu gibi mukavelelerin tasdik ve tescilinden önce bunların ifası
maksadıyla yapılmış olan tasarruflar dahi muteber olmaz.
Umumi heyet kararını vermeden önce idare meclisinin talebi üzerine, mahkemece
tayin edilecek bilirkişi, şirket tarafından devralınacak şeylerin değerini biçerek rapor verir.
Müzakere hakkında 295 inci madde tatbik olunur. Şu kadar ki; esas sermayenin
en az yarısını temsil eden pay sahipleri hazır bulunmadıkça müzakere yapılamaz.
Karar, mevcut reylerin ekseriyetiyle verilir.
Umumi heyetin tasdik kararından sonra, idare meclisi, mukavelenin aslını veya noterlikçe tasdikli bir suretini, bilirkişi raporu ve diğer vesikalarla birlikte tescil edilmesine müsaade edilmesi için ait olduğu mahkemeye tevdi eder. Mahkeme, 299 uncu
maddenin 2 ve 3 üncü fıkralarına göre incelemelerde bulunarak kararını verir.
Mukavele tarihi, umumi heyetin tasdik kararının tarihi, iktisap edilecek şey, bunun
kimden iktisap olunacağı ve verilecek karşılık, ticaret siciline tescil ve ilan edilir.
Bu halde 305 - 310 uncu maddelerin hükümleri de tatbik olunur. Şirketin iştigal
mevzuuna giren veya cebri icra yoluyla iktisap edilen şeyler hakkında bu madde
hükmü tatbik olunmaz. Şu kadar ki; şirketin iştigal mevzuunu kolaylaştırmak veya
mümkün kılmak için vuku bulan iktisaplar bundan müstesnadır.”

A.Ş.'lerde Kanuna Karşıtlık• Av. Dr. B. KEPKEP
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masından ve tescilinden önce, bunların ifası amacıyla yapılmış olan
ödemeler dâhil, her türlü tasarruf geçersizdir.
(2) Genel kurul kararını vermeden önce, yönetim kurulunun istemi
üzerine şirketin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesince atanacak
bilirkişi, şirket tarafından devralınacak ya da kiralanacak işletme ve
ayınlara değer biçer. Rapor resmî nitelik taşır.
(3) Toplantı ve karar nisabına 421 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları uygulanır.
(4) Sözleşme genel kurulun onay kararıyla birlikte tescil ve ilan olunur.
(5) Şirketin işletme konusunu oluşturan veya cebrî icra yoluyla iktisap edilen ayın ve işletmeler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz9.”
I. TTK m 356’nın Koruduğu Menfaat
Hukukumuzda TTK’nın yürürlüğünden önce, eTK m 311 benzeri bir
düzenlemeye yer veriyordu. Kanun koyucunun anonim şirketlerde kuruluştan sonra devralmayı belli bir düzenlemeye bağlamasının arkasındaki
amaç, belki de en doğru olarak eTK’nın genel gerekçesinde açıklanmaktadır. Buna göre;
“(...) Tasarının (311) inci maddesi, yeni Alman Ortaklık Kanunundan
mülhem olarak mevsuf tesisleri maskelemek maksadiyle vaki olan kanuna karşı hileye mani olmak üzere teklif edilen yeni bir hükümdür.
Kanunun; aynî tesise dair koyduğu ağır hükümlerden tatbikatta kaçınmak âdet olmuştur. Bu hususta iki yol takip edilmektedir. Birinci
yol, hakikatte devralınması istenilen mevcut müessese yerine o müessesenin çeşitli aktifleri hakkında satış sözleşmeleri yaparak onları şirketin mukavelesine dercetmektir. İkinci yol, anasözleşmeye aynî sermaye veya bir müessesenin satın alınmasına dair hiçbir kayıt dercetmiyerek güya nakde dayanan bir tesis kurmaktır. Halbuki kurucular;
şirket sözleşmesinden ayrı olarak ilgililerle anlaşarak, anonim ortaklığın tescilinden sonra ilgililere ait bir müesseseyi muayyen bir bedelle
satın almasını kararlaştırmaktadırlar. Gerçi böyle bir sözleşme anonim
ortaklığı hukuken ilzam etmez. Fakat ilk yönetim kurulu üyeleri ya
bizzat kurucular veya kuruculara tâbi kimseler olduğundan onlar tes9

Moroğlu, (5). fıkrada ‘şirketin işletme konusunu oluşturan’ ifadesinden sonra ‘alımlarda ve’ ifadesinin eklenerek ‘veya’ bağlacının kaldırılmasını haklı olarak önerir (Erdoğan
Moroğlu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Değerlendirme ve Öneriler, 7. Baskı, XII
Levha Yayıncılık, İstanbul, 2012, Moroğlu, s. 155).
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cilden sonra anonim ortaklık namına şeklen yeni bir takım sözleşmeler
yapmaktadırlar. İktisadi bakımdan bahis mevzuu olan hareket tarzı,
önce kurucular tarafından kararlaştırılıp da anasözleşmeye dercedilmeyen satış akdi hükümlerinin yerine getirilmesinden başka bir şey
değildir. Kanuna karşı bu hileye mâni olmak, gerek milli ekonomi ve
gerek yeni kurulan şirketin alacaklıları ve aksiyonerleri bakımından
elzemdir. (...)”10
Yukarıdaki gerekçe metninden de anlaşılacağı üzere eTK m 311 anonim şirketlerin kuruluşu sırasında şirkete sermaye olarak konulması
planlanan ayni sermayenin değerlemesine ilişkin hükümlerin uygulamada kurucular tarafından bertaraf edilmesini önlemek için kabul edilmiştir11. eTK gerekçesi uyarınca, kuruluştan sonra devralma (ve kiralama)
hükümleri şirket tarafından gerçekleştirilmesi mümkün hileli hareketler
ile dolandırıcılığa karşı ortaklık pay sahipleri, ortaklık alacaklıları ve diğer menfaat sahiplerinin haklarının korunmasını amaçlar. Anılan kişilere
ek olarak, milli ekonominin korunması gayesi kuruluştan sonra devralma (ve kiralama) hükümlerinin kamu düzeninden olduğunu gösterir.
eTK m 311, şirket sermayesinin korunması amacı12 ile sermayenin
‘saman sermayeye’ dönüşmesini engelleyen ve yeni kurulan bir şirkete kuruluştan sonraki dönemde güven verici bir durum sağlamayı hedefleyen
tamamlayıcı bir düzenlemedir13.
eTK m 311’in kaynağı Alman hukukudur ve anılan düzenleme bu hukuk sisteminde Nachgründung yani ‘kuruluştan sonra kuruluş’ şeklinde
ifade edilmektedir14. Böylelikle, kuruluş aşamasında ayni sermayenin şirket sermayesine eklenmesi sırasında öngörülen ve kurucular tarafından
bertaraf edilen kuruluş hükümlerinin yeniden uygulanması ile menfaatler
dengesinin sağlanması amaçlanır. Zaten, 311. maddenin eTK’daki yeri,
yani anonim şirketlerle ilgili ‘Şirketin Mahiyeti ve Kuruluş Şekilleri’ başlıklı birinci kısmın en son hükmü olarak yer alması da anonim şirket ku10 eTK gerekçesi (Adliye Encümeni Mazbatası ile karıştırılmamalı), s. 50, 27(D).
11 Aynı yönde bakınız Mehmet Bahtiyar, Ortaklıklar Hukuku, Beta Yayınevi, 7. Bası, İstanbul, s. 122. Konu hakkında çeşitli örnekler için bakınız Oruç Hami Şener, Teorik ve
Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, Seçkin Yayınevi, 2012, Ankara, s. 337.
12 Hüseyin Ülgen, Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Ortaklığın Kuruluştan Sonra Malvarlığı Değerlerini Devir Alması, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Dergisi,
1969, s. 20.
13 Cevdet Yavuz, Anonim Ortaklıklarda Kuruluştan Sonra Devir Alma, Hukuk Fakültesi
Mecmuası, 1984/1-4, s. 388.
14 Ünal Tekinalp, Anonim Ortaklıklarda Kuruluştan Sonra Devralmanın Uygulanma Şartlarına İlişkin Bazı Problemler, Ankara Barosu Dergisi, Cilt 25, Sayı 1, Yıl 1968, s. 5;
Pulaşlı, s. 646.
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ruluş hükümlerini tamamlayıcılığını açıkça ortaya koymaktadır. ‘Kanuna
karşı hile’ düzenlemesinin TTK m 356 ile anonim şirketlerle ilgili kuruluş
ve temel ilkeleri düzenleyen birinci bölümde bağımsız bir paragraf olarak aynen korunması, TTK’yı hazırlayanların konuya verdikleri önemin
ve anılan düzenlemenin korumaya çalıştığı menfaatlerin en az eTK seviyesinde olduğunun bir göstergesidir.
Yargıtay, kuruluştan sonra devralma (ve kiralamaya) ilişkin ‘kanuna
karşı hile’ başlıklı düzenlemeyi yalnızca ‘işletmenin devamlı olarak yapacağı işlemler’ şeklinde dar yorumlayarak mahkemelerin bu tip sözleşmelerin tesciline izin verirken kanuna karşı hile olup olmadığını (madde metnine ek olarak) kendiliğinden araştırmaları gerektiğini vurgular15.
Yargıtay’ın bu uygulaması, anılan düzenlemenin önemini ve emredici niteliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir.
II. Kamunun Aydınlatılması
‘Kanuna karşı hile’ düzenlemesinin öncelikli amacı hiç kuşkusuz hileli
yollarla kurucular, yönetim kurulu üyeleri veya üçüncü kişilere haksız
menfaat sağlanmasının önüne geçmektir. Ancak, anılan maddenin bir diğer hedefi, haksız menfaatin önüne geçerken kamunun aydınlatılmasıdır.
TTK m 356 hükmü, sermaye piyasası mevzuatı kapsamı dışında kalan
halka kapalı şirketlerin kamuyu aydınlatma yükümlülüğü açısından değerlendirildiğinde, şirketler hukuku anlamında kamunun aydınlatılması
ile ilgili hâlihazırda yürürlükte olan sayılı düzenleme arasında yer alır.
Şöyle ki, bir şirket kuruluştan sonra devralma ve kiralama prosedüründe bilirkişi değerlemesi, genel kurul onayı (ör. devralma sözleşmesinin
pay sahipleri tarafından tartışılmasına olanak sağlanması) ve tescil ve ilan
yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle yalnızca işlem anındaki pay
sahipleri ve alacaklıları değil, ileride ortaya çıkabilecek her türlü menfaat
sahiplerini de koruyacaktır. Ayrıca, şirketin faaliyet ve finans yönetimi ile
yapısı hakkında menfaat sahiplerini daha etkili bir şekilde bilgilendireceği de dikkate alındığında 356. madde hükümlerine uygunluk, anonim
şirkette şeffaflığın sağlanmasın açısından da önemli rol oynamaktadır.
Kuruluştan sonra devralma ve kiralama hükümleri kurumsal yönetim
ilkelerini dikkate alarak hazırlanan TTK açısından yorumlanıp şirketler
15 Yargıtay 11. HD’nin, 23.01.1975 tarih ve E.1974/3669, K.1975/409 sayılı içtihadı uyarınca anonim şirketin, şirket tescilinden itibaren iki yıl içinde, işletme mal ve haklarının onda birini aşan bedel karşılığında devralınmasına ilişkin yapacağı sözleşmenin
tescil edilmesine izin verilmesi için mahkemeye başvurması durumunda mahkemece kanuna karşı hile olup olmadığı araştırılmalıdır. Ancak eTK m 311 ile düzenlenen
‘mahkemenin tescile izni’ TTK m 356’da yer almaz.
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topluluğu hükümleri16 ekseninde incelendiğinde, bu hükümlerin sadece
ilgili şirketin pay sahibi ve alacaklılarını değil, şirketler topluluğu içerisindeki diğer şirket, teşebbüs, kişi ve bunların alacaklılarını da ilgilendirdiği
ve anılan kişileri bilgilendirmeyi amaçladığı da düşünülmeli, yorumu ve
uygulaması bu menfaatleri içerecek şekilde yapılmalıdır.
Kamuyu aydınlatma yükümlülüğü ile birlikte değerlendirildiğinde,
TTK m 356 düzenlemesinin çeşitli sebeplerle – iyiniyet kurallarına uygun olduğu anlaşılsa bile – kapsamına giren bir işlemde uygulamaya sokulmadan bertaraf edilmesi, emredici bir hukuk kuralının arkasından
dolanılması anlamına gelecektir. Örneğin, finansal olarak çok güçlü bir
şirketler topluluğu yeni bir proje şirketi kurarak eski şirketindeki, acentesindeki veya üçüncü bir kişideki malvarlıklarını devralarak ticaret hayatına devam edebilir. Bu durumda, tüm pay sahiplerinin aynı gruba bağlı
kişiler olduğu veya bu devirlerin alacaklılar açısından daha fazla teminat yaratan bir durum oluşturduğu iddia edilebilir. Ancak, eğer bu devir
hâli m 356’daki usulün aşağıda açıklanacak uygulama alanına giriyorsa,
kamuyu aydınlatmak adına m 356 hükümleri yürürlükte olduğu sürece
uygulanmalıdır. TTK m 356 hükümlerinin, aşağıda dar yorumlanması gereken istisna hâlleri dışında bertaraf edilmesinin ancak anılan maddenin
yürürlükten kaldırılmasıyla mümkün olabileceği unutulmamalıdır.
III. Kuruluştan Sonra Devralma ve Kiralama Hükümlerinin Uygulama Şartları
Madde metninden de anlaşılacağı gibi, TTK m 356 hükümlerinin uygulanması çeşitli şartların varlığına bağlıdır. Her ne kadar madde metni çok
açık şartlar öngörse de, bu şartların geniş ve dar yorumlanması çelişkili
uygulamalara ve hükmün amaçladığı hedeflerin bertaraf edilmesine sebep
olabilmektedir.
Uygulama şartlarını teker teker incelemeden önce, çalışmamızın bütünlüğünü sağlamak adına önce ilgili maddenin istisnalarını inceleyip
daha sonra TTK m 356’da belirtilen prosedürün uygulanması için gerekli
şartlar ile bunların dolanılabilirliğini inceleyeceğiz.
3.1. TTK m 356’nın Kapsamı Dışında Kalan İstisna Hâlleri
TTK m 356, kuruluştan sonra devralma ve kiralama hâlinde iki adet
istisnaya yer verir ve bu hâllerden birinin mevcut olması durumunda anılan maddede belirtilen sürecin uygulanmasına gerek olmadığına hükmeder. Bu hâller sırasıyla (i) şirketin işletme konusunu oluşturan iktisaplar
ve (ii) cebri icra yolu ile gerçekleştirilen iktisaplardır.
16 TTK m 195 vd.
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Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki, aşağıda da göreceğimiz gibi her ne kadar dolanılmaya elverişli olsa da, cebri icra yolu ile gerçekleştirilen iktisapların istisna dâhilinde tutulup izlenilmesi gereken prosedürün yoruma fazla açık olmaması, bu istisna hâlinin uygulanmasını daha inandırıcı
ve güvenilir kılar. Ancak, gene uygulama açısından bakıldığında şirketin
işletme konusu kavramının geniş yorumlanmaya açık olması Yargıtay’ın
konu ile ilgili içtihatlarındaki eksiklikle beraber güvensiz bir hukuki durum ortaya çıkarmaktadır.
A- TTK m 356 ile eTK m 311’in Karşılaştırılması
TTK, eTK’daki istisnalara yeni bir istisna getirmemekte, yalnızca anılan fıkrayı dil anlamında sadeleştirmektedir. Buna göre, TTK’nın yürürlüğe girmesiyle beraber ‘şirketin işletme konusunu oluşturan veya cebri icra
yoluyla iktisap edilen ayın ve işletmeler’ istisna dâhilinde tutulmaktadır.
Her ne kadar TTK m 356 hükmü, eTK m 311 son fıkrada yer alan ‘(...)
şu kadar ki; şirketin iştigal mevzuunu kolaylaştırmak veya mümkün kılmak için vukubulan iktisaplar bundan [311. maddedeki istisnadan] müstesnadır’ hükmünü içermemekteyse de, TTK’nın gerekçesinde de ayrıca
ek bir açıklamaya yer verilmemesi sebebiyle ‘işletme konusu’ ifadesiyle
şirketin ‘esas mevzuu’nun kastedildiği sonucuna varmaktayız. Buna göre
eTK m 311 istisnaları ile ilgili kabul edilen sonuçlar TTK için de aynen
kabul edilmelidir.
B- ‘İşletme Konusu’ Kavramı: Kural ve Günümüzdeki ‘Geniş’ Yorumu
a- Adliye Encümeni Mazbatası Uyarınca ‘Esas Mevzuu’ Kavramı
eTK ile ilgili olarak, anılan kanunun genel gerekçesi dışında yasa yapıcının niyeti hakkında hukuken yol gösterebilecek olan bir başka belge de
Adliye Encümeni Mazbatası’dır. Adliye Encümeni Mazbatası, eTK m 311
ile ilgili aşağıdaki açıklamayı yeterli görmüştür:
“Şirketin iştigal mevzuu demek işletmenin devamlı olarak yapacağı
muameleler demektir. Mesela şirket bir fabrika işletmek için kurulmuş
ise bu fabrikanın iktisabı şirketin mevzuu dışında kalır. Fakat buna
mukabil iptidai madde veyahut makine parçaları iktisabı şirketin
esas mevzuuna girer, çünkü bunlar işletmenin devamlı vukubulan faaliyetlerine taallûk eder. Bu mühim noktayı belirtmek için son fıkraya
(şu kadar ki, şirketin iştigal mevzuuunu kolaylaştırmak ... ilâ) cümlesi
ilâve edilmiştir.”
Adliye Encümeni Mazbatası’nın açıkça ve herhangi bir yoruma mahal
vermeden belirttiği üzere, şirketin ‘iştigal mevzuu’ kavramı, şirketin de-
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vamlı olarak yapacağı işler için kullanacağı; şirketin esas sözleşmesinde
belirtilen ‘esas mevzuunu’ (amaç ve konusunu) gerçekleştirmek için devamlı gerçekleştireceği işlemleri kapsar. Esas mevzuu gerçekleştirmek ya
da kolaylaştırabilmek için yapılabilecek diğer işlemler bu istisnanın (açıkça) dışında bırakılmıştır. Unutulmamalıdır ki, TTK m 356 (ve eTK m 311)
ile korunmaya çalışan değerler sırasıyla milli ekonomi, şirket sermayesi,
pay sahipleri ve alacaklılar ile mevcut ve gelecekteki menfaat sahiplerinin
haklarıdır. Getirilen bu istisnanın arkasında yatan düşünce de şirketin
operasyonel anlamda işlerliğini devam ettirmesini garanti altına almaktır.
Zira mutad işlerini yürütemez durumda olan bir şirket, kimseyi koruyacak durumda değildir; çünkü işlemiyordur.
Gene yukarıda aynen aktarılan Adliye Encümeni Mazbatası uyarınca,
fabrika işletmek için kurulan bir şirketin fabrika iktisabı, şirketin işletme
konusu dışında kalmakta ve eTK m 311 (ve TTK m 356) uygulama alanı
bulmaktadır. Buna göre, un fabrikası işletmek için kurulan şirketin un
fabrikası satın alması hali m 356’nın kapsamı içerisinde değerlendirilecek; buğday alımı, buğdayın işlenmesi için su iktisabı veya değirmenlerde
buğdayı öğütme amacıyla kullanılan valslerin iktisabı anılan maddenin
istisnasını oluşturacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımız ışığında, m 356’da belirtilen bu ilk istisnanın kapsamının açıkça çizilebilmesi için dönen ve duran malvarlıkları
ile malvarlıklarının aktifleştirilebilme kavramlarının iyice anlaşılması gerekmektedir.
b- Dönen (Cari) Malvarlığı ve Duran (Sabit ya da Yatırım) Malvarlığı
Ayrımı ve Bilançoda Aktifleştirilebilme Sorunu
Bir şirketin devraldığı varlıklar temelde iki farklı amaç için kullanılabilir. İlk durumda şirket iktisap ettiği malları amaç ve konusunu, yani
işletme konusu gerçekleştirmek için kullanır ve kullandıkça bu malların
iktisabı sürekli bir şekilde devam eder. İşte bu birinci gruptaki mallar
dönen veya cari17 değer veya malvarlıkları olarak adlandırılır. İkinci durumda ise amaç ve konuyu gerçekleştirmek dışında, şirketin malvarlığı
değerini artırmak için alınan ve birinci gruptakilerin aksine uzun süre ile
yatırım amacıyla elde tutulan varlıklar yer almaktadır. Bu ikinci gruptaki
malların alım ve satımı sürekli şekilde yapılmadığı için bu tip yatırımlar
duran (sabit ya da yatırım) malvarlığı şeklinde anılır18.
Dönen malvarlıkların alım satımı, şirketin mevzuunu gerçekleştirmek
17 Tekinalp, s. 9.
18 Ülgen, s. 41.
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için gerekli olan işlemlerden olup, bunların gerçekleşmemesi durumunda
şirketin çalışması imkânsız hâle gelir19. Diğer tarafta, duran malvarlıkları şirketin aktifinde uzun süre durarak yatırım amacıyla yapılan iktisaplardandır. Dönen malvarlıkların iktisabı TTK m 356’nın düzenlediği
istisnadan faydalanacak olup, duran malvarlıklar ise anılan maddenin
kapsamında değerlendirilip belirtilen prosedürü takip edecektir. Dönen
ve duran malvarlıklarına verilebilecek örnekler aşağıdaki gibidir20:
Dönen Malvarlıklar

Duran Malvarlıklar

İşlenmiş, yarı işlenmiş, işlenmemiş değerler; hammaddeler; kısa
vadeli alacaklar; makine parçaları; şahsi emek vb.

Gayrimenkul; mobilya21; makineler; enerji santralleri; imtiyazlar;
know-how; good will (peştemaliye); marka; patent; endüstriyel
tasarım; izin, ruhsat ve lisanslar;
müşteri portföyü vb.

Dönen ile duran malvarlıkları ayıran temel ölçüt, mali değer taşıma,
devredilebilirlik ve aktifleştirilebilmeye elverişli olup olmamalarıdır22. Yatırım amacıyla devralınan duran malvarlıkların aktifleştirilebilmeye elverişliliği geniş anlamda yorumlanmalı ve ilgili şirketin bilançosunda yer
alan değerler ile sınırlı kalmamalıdır. Bu sebeple bilançoda yer almayıp
bilanço dışında da mali değer taşıyan değerler (ör. müşteri portföyü) söz
konusu olduğunda da kuruluştan sonra devralma ve kiralama hükümleri
uygulanmalıdır. Bu sebepten aşağıda 3.2(a)(iii) bölümünde de incelendiği
gibi, kira, hizmet ve vekalet sözleşmeleri de aktifleştirilebilir oldukları
ölçüde 356. maddenin kapsamı içerisinde yer almaktadır
c- Günümüzde Malvarlığı Devirlerinde Yorum
Yukarıda da açıklandığı üzere, kuruluştan sonra devralma ve kiralama hükümlerine kanun iki istisna tanımaktadır. Ancak, bunların ikincisi
olan cebri icra, özel usul hükümlerine tabi bağımsız bir prosedür olması sebebiyle uygulamada dolanılması daha güç gözükmekte ve ek uğraş
sarfetmeyi gerektirmektedir. Uygulamada şirketler, Yargıtay içtihatlarının
yeterli olmayışı sebebiyle ortaya çıkan yoruma açıklıktan da faydalanarak
19 Tekinalp, s. 10.
20 Tekinalp, s. 9; Bahtiyar, s. 123; Şener, s. 339; Pulaşlı, s. 647. TTK m 356’daki ifade sorununun esasen kaynak kanundan iyi çeviri yapılamaması yönünde olduğu doğrultusunda
bakınız İsmail Kırca (Şehirali Çelik, Fayzal Hayal / Manavgat, Çağlar), Anonim Şirketler
Hukuku Cilt 1, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, Ankara, 2013, s. 378, 379.
21 Ülgen, s. 42.
22 Ülgen, s. 46 vd.
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TTK m 356’daki prosedürü bertaraf etmek amacıyla burada yaptıkları
devir ya da kiralamaları, kendi inisiyatifleriyle, şirketin ‘işletme konusu’
içinde sayma eğilimindedir.
İstisnadan faydalanmak için şirketin işletme konusu kavramının geniş yorumlanması hukuken doğru değildir. Zira eTK gerekçesi ve Adliye Encümeni Mazbatası, eTK m 311’den nelerin anlaşılması gerektiğini
belirtmiş ve ‘esas mevzuu’ kavramının yalnızca ‘işletmenin devamlı olarak yapacağı işlemler’ olarak anlaşılarak dar yorumlanması gerektiğine
hükmetmiştir. İşletme konusu kavramının kapsamı içinde sayılabilmesi
için her şekilde devre konu işlemin şirketin sürekli olarak gerçekleşen
işlemlerinden biri olması gerekir. Aksi bir yaklaşım kabul edilirse, şirket
kuruluşu sırasında esas sözleşmenin amaç ve konu maddesinin altına
bu yönde hükümler konularak kuruluştan sonra devralma ve kiralamayı
düzenleyen m 356 hükümlerinin işlemesi imkânsız hâle gelebilir23. Anılan
sebeplerle, şirketin kuruluştan sonra yaptığı devralma ve kiralama işlemlerinin mahiyeti dikkatlice ve ayrıntılı bir şekilde incelenmelidir.
Yukarıdaki açıklama kabul edilmediği takdirde, kuruluştan sonra devralma ve kiralama hükümlerinin şirketin esas mevzuu değil de, iştigal
edebileceği her konuya istisna tanıdığı sonucu çıkacaktır. Bu sonucun
ultra vires ilkesinin kaldırıldığı TTK kapsamında ise daha rahat kabul
edilebileceği düşünülebilir. Fakat eTK döneminde yürürlükte olan ultra
vires ilkesi ve TTK m 356’nın eTK m 311’i aynen aktarması amaçlandığı
birlikte dikkate alındığında24, özellikle Adliye Encümeni Mazbatası’nda
belirtildiği gibi anılan istisnanın şirketin ‘işletme konusu’ kapsamında sürekli gerçekleşen işlemler ile sınırlı olarak kabul edildiği açıktır.
Yukarıdaki açıklamalarımıza ek olarak Poroy’un işletme konusu kavramına getirdiği bir yoruma katılmadığımızı da belirtmek isteriz25. Şöyle
ki, Poroy’a göre, bir kumaş üretim şirketi, iplik üreten bir fabrikayı devralabilmekte ve eTK m 311 (TTK m 356)’nın getirdiği yükümlülükten kurtulabilmektedir26. Ancak, Adliye Encümeni Mazbatası ve yukarıdaki açıklamalarımızdan çıkan sonuç bunun aksini gösterir. Aynı durum yukarıdaki
açıklamalarımız ekseninde değerlendirildiğinde, bir kumaş üretim şirketi
23 Ülgen, s. 38.
24 Şirketler hukukunda eTK döneminde yürürlükte olan ultra vires prensibi için bakınız
eTK m 137. Anılan prensibin TTK ile kaldırılması yönünde bakınız TTK m 125. Şirketin işletme konusuna girmeyen bir işlem için öncelikle TTK m 371-(2)’nin uygulanacağı
yönünde bakınız Kırca (Şehirali Çelik, Fayzal Hayal / Manavgat, Çağlar), s. 379.
25 Reha Poroy, Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, Ortaklıklar, 10. Tıpkı Bası, Arıkan Yayınevi, İstanbul, 2005, N.512b. ve N.512c.
26 Poroy, N. 512a. Katılmadığımız bu yorum Poroy’un N.511’deki tespitiyle de çelişir.

A.Ş.'lerde Kanuna Karşıtlık• Av. Dr. B. KEPKEP

101

hammaddesi olan ipliği (dönen malvarlığı) herhangi bir prosedürden geçmeden alabilecekken, bir iplik fabrikasını (duran malvarlığı) devralırken
anılan prosedürden geçmek durumundadır27. Çünkü bu ikinci durumda
dönen malvarlığından bağımsız olarak devralınan değer mali değeri olan,
devredilebilir ve şirketin bilançosunda yer alan aktifleştirilebilir bir malvarlığıdır. Aksini düşünmek m 356’nın ruhuna aykırıdır.
Yargıtay’ın konu ile ilgili vermiş olduğu bir karar28, bir un ve gıda sanayii şirketinin bir un ve irmik fabrikasını devralmasını şirketin işletme
konusu içinde kabul ettiği şeklinde yorumlanabilmektedir. Her ne kadar
anılan kararda Yargıtay devrin şirket konusuna girip girmediğini incelese
de, bu inceleme şirketin ehliyeti açısındandır. Anılan kararın devamında yüksek mahkeme eTK m 311 (TTK m 356)’da belirtilen prosedürün
uygulanmaması ve uygulanmasına gerek olmadığı yönünde herhangi bir
açıklamaya yer vermemektedir. Aksine, Yargıtay eTK m 311 (TTK m 356)
merasiminin yerine getirilmesi için gerekli hukuki işlemlerin başlatılması
durumunu ‘yasal olmayan eksik işlemli ifanın giderilmesi’ şeklinde değerlendirerek şirketin başlangıçtaki eksikliği giderebileceğini açıkça belirtmiş ve hiçbir şekilde bir un ve gıda sanayii şirketinin bir un ve irmik fabrikasını devralmasının eTK m 311 (TTK m 356) hükümleri dışında olacağı
şeklinde bir sonuca varmamıştır. Yargıtay, kuruluştan sonra devralma
merasimine iktisaptan önce başvurulmamasını eksik işlemli ifa olarak
nitelendirmiştir.
Yukarıda bahsedilen Yargıtay içtihadının aksi yönünde, bir un ve gıda
sanayii şirketinin bir un ve irmik fabrikasını devralması işleminin şirketin esas sözleşmesinde gerçekleştirilebilecek bir işlem olarak yer alması
durumunun TTK m 356’daki istisna kapsamına girecek şeklinde yorumlanması hâlinde ortaya çıkacak sonuç özetle şudur: (i) şirket kurucuları,
şirketin tescili sırasında esas sözleşmede belirtilen şirket işletme konusunu (‘esas mevzuu’ dışında kalan ve listelemek suretiyle belirtilen) olabildiğince geniş tutarak veya (ii) her devir öncesinde esas sözleşmenin ‘amaç
ve konu’ maddesini tadil etmek suretiyle veya (iii) ultra vires ilkesinin kaldırılmış olmasını iddia ederek, TTK m 356 ile belirlenen emredici hükmü işlemez hâle getirebilirler. Bu sebeple, şu an tescil edilen şirket esas
sözleşmeleri incelendiğinde, şirketin esas mevzuunu gerçekleştirmek için
yapabileceği işlemler başlığı altında uzun listeler halinde sıralanan işlemler bu istisnanın uygulanması açısından dikkate alınmamalıdır.

27 Aynı yönde Tekinalp, s. 8 ve 9.
28 Yargıtay 11. HD, 10.04.2001, E.2001/858, K.2001/3023.
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Sonuç olarak, Yargıtay’ın yukarıda verilen içtihadının geniş yorumlanması, kanunun emredici bir hükmünün şirket pay sahiplerinin iradeleriyle bertaraf edilebileceği sonucunu doğuracaktır ki bu durum korunmaya
çalışılan menfaatler açısından kesinlikle kabul edilmemelidir.
d- ‘İşletme Konusu’ Kavramına Göre Değişik Olasılıklar
Yukarıdaki açıklamalarımızı somut örneklerle anlatmak için, aşağıdaki örnek tabloyu incelemek yerinde olacaktır:29303132
İşletme konusu

İstisna kapsamına
girecek hâller

İstisna kapsamı
dışındaki hâller

Başka işletmelere
iştirak29

Diğer şirketlerin hisse ya
da paylarının iktisabı31

Diğer her türlü
iktisap

Kumaş üretim şirketi

İplik

Kumaş fabrikası

Gayrimenkul yatırım
ortaklığı

Gayrimenkul ve
gayrimenkule dayalı
projelere yatırım32

İnşaat harcı almak

Makarna üretimi30

Un veya buğday

Bina, tesisat

Un ve gıda sanayi
şirketi

Buğday, hammadde

Un fabrikası

29 Bu örnek ile TTK m 519-(4) ve m 333 ile Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini
Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne
Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’e istinaden Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’nın izni ile kurulabilecek holding şirketler kastedilmektedir.
30 Şirketin ‘işletme konusu’ istisnası kapsamında başka şirketlerin paylarının iktisabının
istisna dâhilinde sayılabilmesinin – esas sözleşmede açıkça belirtilmek kaydıyla – ancak holding şirketlerin bu payları devralması hâlinde mümkün olabileceği kanısındayız. Zira TTK m 519-(4), holding şirketleri ‘başlıca amacı başka işletmelere iştirakten
ibaret olan şirket’ olarak tanımlar. Bu sebeple, holding şirket izni alınmadan kurulan
bir anonim şirketin bu işlemi gerçekleştirmesi istisna kapsamında sayılmayacaktır. Bu
sebepledir ki, günümüzde sıklıkla gerçekleştirilen ve hisse devir sözleşmeleri (share
purchase agreements) aracılığı ile şekillenen yapılarda, yeni kurulacak bir (proje) şirketin(in) iştirak hissesi sahibi olması hedefleniyorsa, bu şirket mutlaka bir ‘holding’
şirket olmalıdır. Aksi takdirde, Türk şirketler hukuku nezdinde böyle bir işlemi istisnadan yararlandırabilecek başka herhangi bir yapı bulunamayacağı görüşündeyiz ki bu
durum da gene 356. maddenin amacına aykırı olacaktır. Çünkü anılan madde hiçbir
zaman bir kilitlenme (deadlock) yaratma amacında değildir. Her ne kadar ‘holding’lerin
limited şirket olarak kurulmaları önünde yasal bir engel bulunmasa da, limited şirket
hâlinde kurulmaları hâlinde 356. maddenin kapsamı dışında kalacaklardır.
31 Ancak, bu hâlde bile holding şirketlerin devraldıkları hisse veya payları yatırım amacıyla uzun süreler ellerinde tutmaları karşısında anılan hisse veya payların mali değer
taşıma, devredilebilir olma ve aktifleştirilebilmeye elverişli olma özellikleri de dikkate
alınarak TTK m 356’nın uygulanması savı ileri sürülebilir. Ancak bu durumda ‘duran
malvarlığı’ değerlendirmesinin iktisap anında yapılamayacağı kanaatindeyiz. Ayrıca bakınız Ülgen, s. 45 ve 46.
32 İsmail Doğanay, Türk Ticaret Kanunu Şerhi, 4. Bası, 2004, Birinci Cilt, s. 921.
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Sonuç olarak, TTK m 356’nın tanımış olduğu ‘işletme konusuna’ yönelik ilk istisna değerlendirilirken, her işlem, ilgili şirketin olağan şekilde
yaptığı işlemlere göre değerlendirilmelidir. Çoğu şirkette gayrimenkul ya
da hisse iktisabı duran malvarlığı olarak nitelendirilebilse de, esas mevzuu bu yönde olan şirketler için bu durum farklı yorumlanabilecektir. Bu
nedenle her somut olay, kendi içinde ve oluşma şartları dikkate alınarak
ayrıca değerlendirilmelidir.
C- Cebri İcra Yoluyla İktisap
TTK m 356’nın tanıdığı ikinci istisna, cebri icra yoluyla yapılan iktisaplardır. Her ne kadar hileye olanak tanısa da, cebri icra yoluyla iktisap edilen değerlerin istisna kapsamında bırakılmasının arkasındaki en önemli
neden, icra usulü sırasında devredilmek istenen duran malvarlığı için en
uygun değerin aranmasıdır. Bu şekilde yargı eliyle yapılan bir değerlemeyle kuruluştan sonra devralma ve kiralama hükümleri ile ulaşılmak
istenen sonuç elde edilecek ve menfaat sahipleri korunmuş olacaktır.
Cebri icra yoluyla gerçekleştirilecek iktisaplardan 2004 sayılı İcra ve
İflas Kanunu’nda33 düzenlenen her türlü cebri icra yoluyla kazanılma hâli
anlaşılmalıdır34. O hâlde cebri icra yoluyla gerçekleştirilen iktisaplar dönen malvarlıkları için söz konusu olmayacak ve esasen ‘duran malvarlıkları’ için uygulama alanı bulacaktır35.
D- 25 Ekim 2012 tarih ve 2012/30 sayılı Konsey Direktifi
2012/30 sayılı Konsey Direktifi’nin36 13. maddesi TTK m 356’ya dayanak olan 1977/91 sayılı Konsey Direktifi’nin yerine kabul edilmiştir.
2012/30 sayılı Konsey Direktifi, ‘borsadan yapılan’ iktisapları da istisnalar arasında saymıştır. Öğretide, haklı olarak TTK m 356-(5) hükmünün
(borsada oluşmuş bir değerin ayrıca bilirkişi değerlemesini gerektirmemesi ve alacaklıların ya da şirket menfaatlerini tehlikeye düşürmemesi
gerekçeleriyle) kıyasen borsadan iktisaplara da uygulanmasının yerinde
olacağı haklı olarak savunulur37.
Son olarak, 2012/30 sayılı Konsey Direktifi, sadece cebri icra yolu ile
değil, adli ya da idari makamların denetiminde yapılan her türlü işlemi
33
34
35
36

19 Haziran 1932 tarih ve 2128 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Yavuz, s. 409.
Ülgen, s. 55.
Anılan Direktif kural olarak şirketin pay sahipleri ile üçüncü kişilerden yapacağı iktisapların düzenleme kapsamına dâhil edilmesini üye devletlerin takdirine bırakmıştır.
Direktif’in İngilizce tam metni için bakınız http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0074:0097:EN:PDF.
37 Pulaşlı, s. 647; Kırca (Şehirali Çelik, Fayzal Hayal / Manavgat, Çağlar), s. 383.
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istisna kapsamına dâhil etmiştir. Dolayısıyla, örneğin 2886 sayılı Devlet
İhale Kanunu kapsamında bir kamu kurumunun düzenlemiş olduğu taşınmaz mal satışı veya işyeri kiralamasının da istisna kapsamda değerlendirilmesi gerekir.
3.2. Kuruluştan Sonra Devralma ve Kiralama Hükümlerinin Uygulanması İçin Gerekli Şartlar
A- Sözleşme ile Bir İşletme veya Başka Mal ve Haklar Devralınmalı
a- Yazılı Şekil Şartının Kabulü
eTK m 311 hükmü ‘mukavelenin aslını veya noterlikçe tasdikli bir suretinin’ mahkemeye sunulmasını gerekli görmekteydi. Anılan madde hükmü, kuruluştan sonra devralma ve kiralama sözleşmelerinin yazılı şekle
bağlandığı şeklinde yorumlanabilmekteydi. TTK m 356’da düzenlemesine
baktığımızda ise, TTK’nın kapsamında olan her türlü devir ve kiralama
sözleşmelerini tescil ve ilana tabi tuttuğunu görmekteyiz. Bu sebeple, TTK
ile birlikte devir sözleşmesinin yazılı olmasının şekil şartı olduğu sonucuna varmaktayız.
Ek olarak, şirketin devralacağı varlıkların yukarıda bahsedilen istisnalara girip girmediğinin yerinde bir şekilde değerlendirilebilmesi için de
sözleşmenin yazılı olarak yapılması yerinde olacaktır. Her ne kadar bu
noktada devralınacak malların niteliği (duran ya da dönen) ve bedeli ile
sözleşmenin tarihinin belirlenmesinde ispat niteliği taşıyor gibi gözükse
de, anılan maddenin amacı ve emredici niteliği dikkate alındığında, sözleşmenin, devre konu değerler açısından başka bir şekil şartına bağlanmamışsa, yazılı olarak yapılması gerektiği görüşüne katılıyoruz38. TTK m
356 tahtında sözleşmenin karşı tarafının şirket ortağı veya ilişkili olamayan bir üçüncü kişi olmasının ise TTK m 356 tahtında herhangi bir önemi
yoktur39
b- İşletme veya Başka Mal ve Haklar Devralınmalı
Yukarıda 3.1.B-b-’de duran ve dönen malvarlıkları arasında yapılan
ayrımı da tekrar dikkate aldığımızda, maddenin uygulama alanına sabit
nitelikteki yatırım malvarlıklarının girdiği anlaşılır.
TTK devre konu olabilecek değerleri tahdidi olarak düzenlemez40. ‘İşletme’ ifadesi geniş anlamda anlaşılıp, TTK ile düzenlenen ticari işletmeyi
38 Aynı yönde Ülgen, s. 72 vd. Aksi yönde Yavuz, s. 409 vd.
39 Şener, s. 339; Kırca (Şehirali Çelik, Fayzal Hayal / Manavgat, Çağlar), s. 383. Ayrıca
bakınız yukarıda dipnot 36.
40 Tekinalp, s. 10.
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de kapsayacak41 ancak bununla sınırlı olmayacaktır. Düzenlemede yer
alan ‘ayın’ ifadesi en geniş şekilde algılanıp, şirketin işletmesinde devamlı
şekilde kullanılan yatırım malvarlıkları olarak anlaşılacaktır42.
c- Kira, Hizmet, Vekâlet ve Diğer Sözleşmelerinin Durumu
eTK m 311 ile Adliye Encümeni Mazbatası kira ve hizmet sözleşmelerinin akıbeti hakkında herhangi açıklamaya yer vermez. Zaman zaman
çeşitli tartışmalara da konu olan bu durum hakkında, Yargıtay’ın haklı
sebeplerle vermiş olduğu karar43 soru işaretlerini ortadan kaldırmıştı.
Anılan karara göre:
“Davaya esas teşkil eden olayda, bir bankanın kurulmasından sonra
iki yıl geçmeden beş senelik gayrimenkul kira anlaşması yapılmıştır.
Gayrimenkulün aylık kirası 10.000 liradır. Gerçi anlaşmaya göre her
ayın başında ödenecektir. Fakat banka beş yıllık karşılık olan 600.000
lirayı peşine ödemiştir. Bankanın esas sermayesi 2.500.000 lira olduğuna göre ödenen miktar esas sermayenin onda birinden fazladır. İlk
mahkeme bu kira anlaşmasını m. 311’e aykırı olduğu için geçerli saymamıştır. TK. m. 311 hükmünce bir işletme, tesisat veya başka mal ve
hakların esas sermayenin onda birini aşan bedelle devir alınmasına
dair, şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde yapılacak mukaveleler
umumî heyetçe tasdik ve ticaret siciline tescil edilmedikçe muteber olmaz. Bu itibarla, bankanın sermayesinin onda birini aşan 600.000 TL
kira bedeli ile kiralanmasına dair muamele ve mukavelenin, banka
umumi heyetince tasdik ve ticaret siciline tescil edilmemiş olması itibariyle bu kira akdi m. 311 hükmünce muteber değildir.”
Yargıtay, eTK m 311 uyarınca vermiş olduğu yukarıdaki kararında aktifleştirilebilme ölçütünü ön plana çıkarmış ve bir seferde verilen ve şirket
sermayesinin onda birini aşan kira bedelini, şirket sermayesini ve dolayısıyla menfaat sahiplerini korumak adına eTK m 311 kapsamına almıştır.
Yukarıdaki kararda tek bir kira sözleşmesine yapılan toplu ödeme,
kuruluştan sonra devralma hükümlerini tetiklemeye yetmiştir. Günümüz
ekonomik yapısı ile ticari devirlerin şekli ve hacmi dikkate alındığında
41 Yavuz, s. 406.
42 Moroğlu, haklı olarak ‘işletme ve ayın’ yerinde ‘işletme, mal ve haklar’ ifadesinin kullanılmasını önermiştir. Moroğlu, s. 155. eTK ve TTK hükümleri arasında kapsama ilişkin
esasa yönelik bir fark olmaması hakkında bakınız Kırca (Şehirali Çelik, Fayzal Hayal /
Manavgat, Çağlar), s.378, dipnot 159.
43 Yargıtay TD., 06.01.1964, E.1963/2851, K.1964/93 (Yavuz, s. 407’den aktarım). Farklı
tarih için (30.07.1965) bakınız Ülgen, s. 54. Tuğrul Ansay, Anonim Şirketler ve Tatbikat
(1963 – 1966 arasında verilen mahkeme kararları): Batider, Ocak 1965, Cilt IV, Sayı 3,
s. 516-517. Ayrıca bakınız Pulaşlı, s. 646, dipnot 492.
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(ör. malvarlığı devir işlemleri - asset purchase deals), bir şirketin birden
fazla kira sözleşmesini, sermayesinin onda birini aşan bir bedel karşılığında devralması (veya TTK m 11-(3)’ün cevaz verdiği şekilde bir işletmeyi
kiralaması) hâlinin de TTK m 356 kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Örneğin, bir ülke genelinde teşkilatlanmış bir şirketin
değişik işyerleri ile ilgili kira sözleşmelerinin yeni kurulan bir şirkete, bu
şirketin ticaret siciline tescilini takip eden iki sene içerisinde devredilmesi hâli (ayrı ayrı değerleri sermayenin onda birinden az olsa bile toplam
değerinin şirketin sermayesinin onda birini geçmesi durumunda bile),
hiç kuşkusuz aşağıda aşamaları verilecek olan prosedürü uygulatmaya
yetecektir. Anılan Yargıtay içtihadı da hizmet ve vekâlet sözleşmeleri için
de aktifleştirilebilirlik ölçütü kapsamında emsal niteliğindedir. TTK m
356 da Yargıtay’ın anılan içtihadı doğrultusunda devralmaların yanında
kiralamaları da kuruluştan sonra devralma düzenlemesi kapsamına almıştır44.
B- Kuruluştan Sonra Devralma ve Kiralama Şirketin Tescilinden
İtibaren İki Sene İçinde Gerçekleşmeli
Kuruluştan sonra devralma ve kiralama ile ilgili hükümlerin uygulanabilmesi için, yukarıda açıklanan yatırım malvarlıklarının şirket tarafından, şirketin ilgili ticaret siciline tescilini takip eden iki sene içerisinde
gerçekleşmesi gerekir. Ticaret siciline tescil anı ile o zamandan itibaren
geçecek olan iki senelik sürenin hesaplanmasıyla ilgili gerek öğreti gerekse Yargıtay içtihatlarında herhangi bir soru işareti bulunmaz. TTK m 356
ile korunmaya çalışılan menfaatler dikkate alındığında ve operasyonel gereklilikler de göz önünde bulunduğunda, kanunun emredici hükmü olan
iki senenin herhangi bir şekilde esnetilemeyeceğini düşünüyoruz45.
Bu durumda karşımıza çıkacak tek soru, TTK m 356 hükümlerinin
uygulanabilmesi için devralma ve kiralama işleminin ve borcun bu süre
içerisinde ifa edilip edilmemesi sorunudur. Bu noktada, devralma ve kiralama işleminin gerçekleşip gerçekleşmemesi yani borcun yerine getirilme
anının, kuruluştan sonra devralma hükümlerinin uygulanması açısından
herhangi bir önemi yoktur. Yukarıda da görüldüğü gibi m 356’nın lafzı
her zaman sözleşmeden bahseder ve ağırlık merkezine sözleşmeyi yerleştirerek sözleşmeyi temel alır. Bu nedenle, kuruluştan sonra devralma ve
44 Hükmün kapsamının aynı süre içindeki ayni sermaye artırımlarını da kapsadığı yönünde katılmadığımız ve hukuki dayanağı anlaşılmayan geniş bir yorum için bakınız
Pulaşlı, s. 645. Ayrıca bakınız Kırca (Şehirali Çelik, Fayzal Hayal / Manavgat, Çağlar), s.
380.
45 Aksi görüş için bakınız Domaniç, Hayri, TTK. Şerhi – II, Anonim Şirketler Hukuku ve
Uygulaması, Temel Yayınevi, İstanbul, s. 452.
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kiralama hükümlerinin uygulanmasını tetikleyecek olan işlem, sözleşmenin ifa anı değil kurulma anıdır. Bu konuda öğreti görüş birliğindedir46.
C- Şirket Sermayesinin Onda Birini Aşan Bir Bedel Karşılığında
Malvarlığı İktisap Edilmesi veya Kiralanması
Kuruluştan sonra devralma ve kiralama hükümlerinin korumaya çalıştığı çeşitli menfaatlerin başında şirket sermayesi yer alır. TTK m 356’nın
uygulanabilmesi için devir veya kira sözleşmesine ilişkin mali değerin şirket sermayesinin onda birini geçmesi gerekmektedir.
TTK, eTK düzenlemesi ile aynı yönde bir şirketin sermayesinin onda
birini aşan bedel karşılığında devir almasını yasaklamış olup, bu bedelin
nasıl ödeneceğini hususunda herhangi bir açıklama getirme gereği duymamıştır. Anılan maddenin koruduğu menfaat ve yukarıda belirtilen kamuyu aydınlatma ilkesi çerçevesinde bedel kavramının da olabildiğince geniş
yorumlanması gerektiğini düşünüyoruz. Buna istinaden, anılan maddenin uygulanıp uygulanmayacağını belirlerken, sermayenin pay sahipleri
tarafından tamamen veya kısmen ödenmiş olmasının (veya emisyon primi
ile (agiolu) taahhüt edilmiş olmasının) herhangi bir önemi olmayacak ve
sermayenin esas sözleşmede belirtilen nominal değeri dikkate alınacaktır47. Öğretide, şirket sermayesinin %10’unun hesabında bağlı şirketlerin
hisselerinin de hesaba katılması gerekliliği vurgulanır48.
Düşük bir olasılık olmakla birlikte, şirket sermayesinin kaybı da önemli değildir; çünkü bu hâller şirket sermayesinin ve doğal olarak TTK’nın
özel olarak koruduğu hâllerdendir49. Sermaye dışında, şirketin ticari faaliyetleri sonucunda elde etmiş olduğu kârdan yapılacak ödemelerin de
bu madde kapsamına gireceği ve belirtilen prosedürü tetikleyeceğini düşünüyoruz50.
3.3. TTK’nın Öngördüğü Uygulama Şartlarının Dolanılabilirliği
TTK m 356 düzenlemesine ilişkin istisnalar ile kapsamına ilişkin uygulama şartlarının dolanılabilirliği, öğretide anılan maddenin amacına
46 Ülgen, s. 67; Tekinalp, s. 11; Yavuz, s. 309. TTK m 356’nın önsözleşmelere ve geciktirici
ya da bozucu şarta bağlı sözleşmelere de uygulanacağı yönünde bakınız Kırca (Şehirali
Çelik, Fayzal Hayal / Manavgat, Çağlar), s. 381. Yazar, taksitli işlemlerde de iki senelik
süredeki taksit tutarlarının değil toplam sözleşme bedelinin dikkate alınmasını haklı
olarak savunur.
47 Ülgen, s. 59. Kayıtlı sermayeli şirketlerde onda birin hesabında çıkarılmış sermayenin
dikkate alınacağı yönünde bakınız Kırca (Şehirali Çelik, Fayzal Hayal / Manavgat, Çağlar), s. 381.
48 Pulaşlı, s. 647.
49 Domaniç, s. 451. Ayrıca, anonim şirket esas sermayesinin kaybı hâlinde alınması gereken tedbirler TTK m 376 ile emredici olarak düzenlemeye tutulmuştur.
50 Aksi görüş için bakınız Tekinalp, s. 12.
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ulaşmasının önünde önemli bir engel olarak yorumlanmakta ve yetersizliği ileri sürülmektedir. Bu hâllere verilebilecek örnekler aşağıdaki gibidir:
(i) Devralama veya kira sözleşmelerinde bedelin gerçek değerinden
düşük veya kuruluşta şirket sermayesinin yüksek gösterilmek suretiyle
şirket sermayesinin onda birini aşmaya ilişkin şart bertaraf edilmeye çalışılabilir51.
(ii) Şirket, sermayesinin onda birini aşan devirleri veya kiralamaları
birden fazla sözleşme yoluyla, yani bölerek elde etme yoluna gidebilir.
Böyle bir durum ilk anda diğer menfaat sahiplerinin gözünden kaçabilse
bile, olası bir takip hâlinde veya ilk olağan genel kuruldaki bilanço görüşmelerinde aynı amaca hizmet eden birden fazla sözleşmenin bir bütün
oluşturduğu tespit edilebilir52.
(iii) Devir veya kiralama sözleşmelerini bölmektense, devreden kişi
sözleşmelere konu işletme, mal veya hakları önce üçüncü kişilere devrederek, şirketin devre konu malları bu kişilerden almasını birbirinden
bağımsız sözleşmeler aracılığıyla iktisap etmesini kurgulayabilir. Bu durumda da bir üst paragraftaki tespitimiz gündeme gelecektir53.
(iv) TTK’nın cebri icra yoluyla yapılan iktisaplara tanıdığı istisna, şirketin üçüncü kişilerle muvazaalı anlaşmalar yapması ve bunun sonucunda hileli bir şekilde alacaklı hâle gelerek cebri icra yoluyla anılan malları
değerinin üzerinde devralmasıyla bertaraf edilebilir54.
IV. Kuruluştan Sonra Devralma ve Kiralama Hükümlerinin Uygulanmasında Uygulanacak Usul
TTK m 356 kapsamına giren devralma ya da kiralamalar için, anılan
madde metninde belirtilmiş olan usulün uygulanması gerekir.
(i) Mahkemeye bilirkişi atanması için başvuru. Yönetim kurulunun
şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine55 yapacağı
talep üzerine, mahkemece devre veya kiralamaya konu malların değerlemesinin yapılması için bilirkişi atanır.
(ii) Bilirkişi raporu. Bilirkişi, anılan mallara değer biçerek raporunu
hazırlar. Bu kuruluştan sonra devralma ve kiralamalar açısından gerçek
değerden fazla bir bedelin ödenmesinin önüne geçilmesi hedeflenmiştir56.
51
52
53
54
55
56

Yavuz, s. 401.
Tekinalp, s. 11.
Domaniç, s. 458.
Domaniç, s. 459. Ayrıca, olası diğer dolanma hâlleri için bakınız Domaniç, s. 460 ve 461.
Aynı yönde TTK m 356.
Ülgen, s. 87. Bilirkişi raporunun içeriğine ilişkin TTK m 343’ün kıyasen uygulanması
yönünde bakınız Kırca (Şehirali Çelik, Fayzal Hayal / Manavgat, Çağlar), s. 384.
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Bilirkişi raporu devralınacak veya kiralanacak değerlerin aşırı derecede
değerlenmesini önlemek amacıyla konulmuş bir mekanizmadır. TTK m
356, hazırlanan bu raporun ‘resmi nitelikli’ olduğu ayrıca belirtir57.
(iii) Genel kurul onayı.
1. Onay kararı. Şirket genel kurulu toplantıya çağrılır ve bilirkişi raporu genel kurula katılan pay sahiplerince tartışılır. TTK m 356 uyarınca
genel kurulun ‘tasdik’ kararı alabilmesi için gerekli karar yetersayısı sermayenin en az %75’ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyudur58. İlk
toplantıda bu yetersayıya ulaşılamazsa takip eden toplantılarda da aynı
yetersayının korunması gerekmektedir. Bu yetersayı esas sözleşme ile artırılabilir ancak azaltılamaz59.
2. Oy hakkından yoksunluk. TTK m 436 uyarınca malvarlığı devri veya
kiralaması pay sahipleri veya kanunda belirtilen diğer kişilerden biri tarafından gerçekleşiyorsa, genel kurulun onay kararı ile ilgili toplantısında
bu kişinin oy hakkı yoktur60. Özellikle tek pay sahipli anonim şirketlerde
bu durumun ayrıca değerlendirilmesi gerekir.
3. Karar. Genel kurul malvarlıklarının devri veya kiralanması için toplandığında, bilirkişi raporunu esas alarak bir karar alır. Tasdik kararı
bilirkişi raporunun onaylanması yönünde stricto sensu bir karar değildir.
Ayrıca, genel kurulun tasdik kararı iptal edilebilir nitelikte olup61, bu hak
anılan genel kurul kararının alındığı tarihten başlamak üzere üç aylık hak
düşürücü süreye bağlanmıştır. Ayrıca, alınan kararın şirket sermayesinin
korunmasına aykırı olduğu iddia edilirse, kararın butlanı da ileri sürülebilecektir.
(iv) Mahkemenin izni. eTK m 311, bilirkişi raporunun genel kurulda
görüşülmesinden sonra kabul edilen devir veya kiralama bedeli ve sözleşmesi, genel kurul kararı, bilirkişi raporu ve diğer vesikalar ticaret siciline
tescile izin verilmek üzere yetkili mahkemeye sunulmasını öngörüyordu.
Buna göre yetkili mahkemece yapılacak incelemede, kuruluştan sonra de57 ‘Resmi nitelik’ belirtmesinin ‘yadırgadıcı’ olduğu yönünde bakınız Bahtiyar, s. 123. Anılan ifadenin, bilirkişi raporunu resmi belgeyle ilgili suçlar kapsamına sokulmak amacıyla kabul edildiği yönünde bakınız Kırca (Şehirali Çelik, Fayzal Hayal / Manavgat,
Çağlar), s. 384.
58 Bu yetersayının, bilinçli olmayıp basit bir özensizlikten ve TTK’nın ön tasarı aşamasında yer alan m 421 düzenlemesinin son tasarı aşamasında yeniden kaleme alınmasından
kaynaklandığı ve uygulama kabiliyetinin güçleşmesi yönünde bakınız Abuzer Kendigelen, Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, XII Levha Yayınları,
İstanbul, 2011, s. 206, 207.
59 Ülgen, s. 88.
60 Ülgen, s. 88-89; Kırca (Şehirali Çelik, Fayzal Hayal / Manavgat, Çağlar), s. 384, dipnot 186.
61 Ülgen, s. 91.
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vir ve kiralama hükümlerinin korumaya çalıştığı menfaatin, genel kurulun
vermiş olduğu onay kararında korunup korunmadığına bakılmaktaydı.
eTK m 311 uyarınca yetkili mahkeme, bilirkişilerin verdiği rapordan
veya diğer emarelerden tevdi edilen beyanname ile diğer belgelerin doğru
olmadığını veya eksik olduğunu ve/veya devralınan veya kiralanan değerler için verilen karşılığın aşırı derecede fazla olduğunun açıkça anlaşılması hâlinde, ilgililere noksanlıkların tamamlanması için fırsat verebilir.
Buna rağmen belirlenen eksiklikler tamamlanmazsa, mahkeme tescile
izin talebini reddeder62. Ayrıca Yargıtay’a göre, ilgili mahkeme, başkaca
kanuna karşı hile durumlarının var olup olmadığını da kendiliğinden
araştırmakla yükümlüydü63. Ancak eTK m 311’in 1995 senesinde yürürlükten kaldırılan m 299 hükmüne atıf yapması nedeniyle uygulanabilirliği
sorgulanıyordu.
TTK, her ne kadar bilirkişi raporunun resmi nitelik taşıdığını belirtmişse de 356. madde hükmü mahkemenin tescile izin prosedürüne yer
vermez64. Bunun sonucu olarak TTK sistemiyle ilgili iki sonuca ulaşılabilir:
a) Genel kurul, bilirkişi raporunu olduğu hâliyle aynen kabul edecek
ya da
b) Genel kurulda tartışılan bilirkişi raporu, bir daha herhangi bir
kontrole tabi olmayan bir devir veya kiralama bedeliyle kabul edilecektir.
Yukarıdaki her iki durumda da, eTK genel gerekçesi ve Adliye Encümeni Mazbatası’nda açıkça belirtilen ve korunmaya çalışılan menfaatlerin
bertaraf edilmesinin yolu açılacak ve uygulamada zaten eleştirilere maruz
kalan bu merasim, hedeflediği hile ve dolandırıcılığı önleme amacından
uzaklaşıp marjinal bir hâl olabilecektir. Bu sonuç da kuruluştan sonra
devralma ve kiralama prosedürünün dolanılması veya kaldırılması taraftarlarını haklı çıkaracaktır.
TTK sisteminde, ortada tescile izin veren herhangi bir mahkeme kararı olmadığı için sözleşme ve genel kurul onay kararının tescil aşamasında ilgili sicil memurunun sözleşmeyi incelemesi ve tescili reddedebilmesi
gündeme gelebilecektir.
(v) Ticaret siciline tescil.
1. Tescil. eTK m 311 kuruluştan sonra devir ve kiralamalarda yetkili
mahkemenin iznini takiben sözleşme tarihi, genel kurulun tasdik kararının tarihi, iktisap edilecek veya kiralanacak şey, bunun kimden devralınacağı ve verilecek karşılık ticaret siciline tescil edilmesini öngörüyordu.
62 Ülgen, s. 95.
63 Yavuz, s. 417.
64 Mahkemenin tescile onayı şartının eTK m 299 ve tedrici kuruluş düzenlemesinin yürürlükten kaldırılması gerekçesiyle TTK’ya aktarılmadığı yönünde bakınız Kendigelen, s. 206.
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TTK m 356 ise sadece sözleşmenin ve genel kurulun onay kararının tescilini öngörmektedir65.
2. Tescilde denetim. eTK sisteminde, mahkemenin vereceği karara istinaden tescil işlemi gerçekleşeceği için, sicil memurlarının yalnızca şekli
inceleme gerçekleştireceği, esastan herhangi bir inceleme gerçekleştirilmeyeceği kabul edilmekteydi66. Ancak TTK m 356’da mahkemenin tescile
izni söz konusu olmadığı için ticaret sicilinin esastan inceleme gerçekleştirebileceği kabul edilmelidir.
3. Tescilin hükmü. Tescil, yapılan sözleşmeyi geçerli hâle getirir ve
bu yönüyle kurucudur. TTK, genel kurul kararı ile birlikte devir ve kiralama sözleşmesinin tescil olacağını öngörmektedir. TTK sisteminde genel kurul muvafakati mahkeme onayına tabi tutulmadığı için ticaret sicil
memurlarına sözleşmeyi ve bilirkişi raporunu inceleme görevinin zımni
olarak yüklendiği düşünülebilir ki bu sistem hukuken sağlıklı olmayan ve
istenmeyen sonuçlara ya da karışıklıklara yol açabilir. eTK m 311’de açıkça belirtildiği üzere, tescille beraber, sözleşmenin ifası amacıyla yapılmış
olan ödemeler de dâhil her türlü tasarruf geçerli hale gelmektedir.
(vi) Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan. Tescil prosedürünün devamı niteliğindeki ilan, üçüncü kişilerin bilgilendirilmesi açısından kamuyu aydınlatma ilkesinin tamamlayıcısı niteliğindedir. İlan, kuruluştan
sonra devralma ve kiralama prosedürünün geçerlilik şartı olmayıp, tescil
ile geçerlilik kazanmasının bir sonucudur67. Ancak, TTK m 356 metninin
sözleşmenin ilanını şart koşması, taraflar arasındaki sözleşmedeki ticari
sır niteliğindeki anlaşmanın üçüncü kişilerin bilgisine sunulması ve gizliliği kaldırması açısından alışılagelmiş bir düzenleme değildir.
(vii) İnternet sitesinde ilan. Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet
Sitelerine Dair Yönetmelik68 kapsamında olan şirketler, anılan yönetmelik m 6.3.(h) ve (y) fıkraları gereğince sözleşme ve genel kurul toplantı
tutanaklarını internet sitesinde ilan etmek zorundadır69.
65 TTK tahtında da sözleşme tarihi, genel kurulun onama tarihi, iktisap veya kiralanacak
şeyin kimden alındığı ve bedelinin tescil olacağı yönünde bakınız Pulaşlı, s. 648.
66 Bu noktada sicil memurunun herhangi bir inceleme yapmaması düşünülemez. Örneğin,
esas sözleşmesi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın onayına tabi holding şirketlerin kuruluş işlemlerinde bile, her ne kadar esas sözleşme Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan
onaylanmış olsa dahi, ticaret sicili memurları tescil aşamasında esas sözleşmeyi şeklen
inceler. Bu aşamada herhangi bir şekli noksanlık görüldüğünde (ör. kurucuların isim
veya unvanlarının esas sözleşmeye eksik aktarılması), ticaret sicili esas sözleşmenin
tescilini reddedip ilgili bölümün düzeltme beyannamesi aracılığıyla düzeltilmesini talep
edebilir ve bu düzeltme beyannamesine tekrar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın onayının alınması gerekir. Aynı yönde bakınız, Ülgen, s. 96.
67 Yavuz, s. 418.
68 31 Mayıs 2013 tarih ve 28663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
69 Kırca (Şehirali Çelik, Fayzal Hayal / Manavgat, Çağlar), s. 385.
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TTK m 356’nın uygulama alanına giren işlemlerde izlenmesi gereken
işlemler kural olarak şirketçe yapılacak devir ve kiralamalardan önce
tamamlanmalıdır. Ancak Yargıtay’ın 2001 yılında vermiş olduğu ve yukarıda da atıf yaptığımız kararı70 iyiniyet kuralları ile beraber dikkate
alındığında, emredici olarak düzenlenen prosedüre devir gerçekleştikten
sonra da başvurulabileceği sonucuna varmaktayız. ‘İyiniyet kuralları’ her
ne kadar suistimale açık olsa da, kapsam dâhilindeki işlemlerde anlatılan
prosedürden her koşulda geçilecek olup, kamuyu aydınlatma prensibinin
bu şekilde yerine getirilmesinde bir sorun olmayacağı görüşündeyiz.
V. Kuruluştan Sonra Devralma ve Kiralama Hükümlerine Uymamanın Yaptırımı ve Dava Hakkı
5.1. Tasarruflar Açısından
Şirketin kuruluştan sonra devralma hükümlerinin uygulanmasını gerektiren devir ve kiralama sözleşmesinin taraflar açısından durumu öğretide tartışmalıdır71.
Bu tartışmaya hiç girmeden şunu belirtmek isteriz ki eTK m 311 ve
TTK m 356 konu hakkındaki bir düzenleme içermez. TTK’ya göre, kuruluştan sonra devralma ve kiralama sözleşmelerinin yukarıda IV. bölümde
açıklandığı şekilde onay ve tescilinden önce bunların ifası için yapılmış
olan ödemeler dâhil her türlü tasarruf işlemi geçersiz sayılır. Kuruluştan sonra devralma ve kiralama hükümlerinin korumaya çalıştığı hukuki
menfaat ve emredici niteliği de göz önüne alındığında bu çözümün yerinde
olduğu kanaatindeyiz.
Yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda, (i) TTK m 356 hükümlerine uymadan kurulan sözleşmelerin geçersiz olduğu72, (ii) bu durumun
sözleşmeye taraf kişilerin herhangi biri tarafından dürüstlük kurallarına
uygun olduğu ölçüde ileri sürülebileceğini ve (iii) sözleşme tarafları arasında herhangi bir işlem gerçekleşmişse bunun sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre çözüme kavuşacağı konusundaki görüşe katılmaktayız73.
5.2. Kuruluştan Doğan Sorumluluk ve Yönetim Kurulu Üyelerinin
Sorumluluğu
eTK m 311 uyarınca, kuruluştan sonra devralma ve kiralama hükümlerine uyulmaması hâlinde, kurucuların sorumluluğunu düzenleyen hü70 Yargıtay 11. HD, 10.04.2001, E.2001/858, K.2001/3023.
71 Ülgen, s. 74 vd.; Yavuz, s. 410 vd.
72 Geçersizliğin bir ‘askıda geçersizlik’ olduğu yönünde bakınız Pulaşlı, s. 648; Kırca (Şehirali Çelik, Fayzal Hayal / Manavgat, Çağlar), s. 384.
73 Doğanay, s. 921. Her iki tarafın aldıklarını geri vermesi yönünde bakınız Kırca (Şehirali
Çelik, Fayzal Hayal / Manavgat, Çağlar), s. 385.
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kümler yönetim kurulu üyeleri hakkında da uygulanmaktaydı74. Ayrıca,
yönetim kurulu üyelerinin kanunun veya sözleşmenin kendilerine yükledikleri görevleri kasden veya ihmal ile yerine getirmemeleri halinde de
genel sorumluluklarına gidilebilmekteydi.
TTK m 356 yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu hakkında özel bir
düzenlemeye yer vermez. Buna göre TTK tahtında cezada kanunilik ilkesi
karşısında yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarına yalnızca genel sorumluluk hükümleri doğrultusunda gidilebilir75.
5.3. Zamanaşımı ve Dava Ehliyeti
Kuruluştan sonra devralma ve kiralama hükümlerinin uygulanmaması sebebiyle açılacak dava geçersizliğin tespitine yönelik olacağı için, bu
dava kural olarak herhangi bir zamanaşımına bağlı değildir. Ancak durumun şartları dikkate alınarak dava hakkının kullanıldığı zamanın TMK m
2’deki dürüstlük kuralı çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir76.
Yargıtay içtihatları uyarınca dava açma hakkı yalnızca pay sahipleri ve
alacaklılardadır. Eş söyleyişle, pay sahibi veya alacaklı sıfatı taşımayan
bir kimsenin dava açma hakkı yoktur77. Davalı anonim şirket tüzel kişiliğidir78.
TTK sisteminde kuruluştan sonra devralma ve kiralama hükümleriyle
ilgili dava hakkı hükümlerinin şirketler topluluğu hükümleriyle beraber
geniş bir şekilde değerlendirilip, şirketler topluluğunda bulunan diğer şirketlerin pay sahipleri ve alacaklılarının da diğer menfaat sahipleri arasında değerlendirilip bu hakka sahip olması gerektiğini savunmaktayız.
VI. TTK m 356 Hakkında Genel Değerlendirilme
TTK m 356, eTK m 311 ile düzenlenen kuruluştan sonra devralma
hükümlerini, kuruluştan sonra devralma ve kiralama şeklinde yeniden
düzenlemiştir. Her ne kadar TTK’nın madde gerekçesine bakıldığında
yalnızca kiralama yönünde, yargı kararları uyarınca hâlihazırda kabul
görmüş bir duruma açıklık getirilip ufak bir değişiklik içeriyormuş izlenimini verse de, anılan madde metni önemli değişiklikler içermektedir.
74 Ülgen, s. 98.
75 TTK tahtındaki yeni sorumluluk sistemi nedeniyle yönetim kurulu üyelerinin kuruculara uygulanan sorumluluğa tabi tutulmamasına ilişkin bakınız Kendigelen, s. 207.
76 Poroy, N.512d; Pulaşlı, s. 649.
77 Yargıtay, 11. HD., 04.07.1986, E.1986/3661, K.1986/4214 (Doğanay, s. 920’den aktarım). Anılan kararda, şirkete ait bir taşınmazdaki kiracının dava hakkı olmadığına hükmedilmiştir. ‘Ortaksal menfaati’ bulunan diğer kişilerin de dava açmaya yetkili olduğu
yönünde bakınız Pulaşlı, s. 649. Şirketin kendisinin ve sözleşmenin karşı tarafının da
bu davayı açabilecekleri yönünde bakınız Kırca (Şehirali Çelik, Fayzal Hayal / Manavgat,
Çağlar), s. 385, 386.
78 Pulaşlı, s. 649; Kırca (Şehirali Çelik, Fayzal Hayal / Manavgat, Çağlar), s. 386.
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TTK’nın yukarıda ilgili başlıklar altında aktarılan temel değişikliklerine
burada kısaca tekrar değinmenin yerinde olacağını düşünüyoruz.
• Devralma ve kiralama sözleşmesinin tescil ve ilan edilmesi. Bu
şekilde, anılan sözleşmenin yazılı yapılması yönünde bir şekil şartı getirilmiş ve öğretideki tartışmalara son verilmiştir.
• Devralma veya kiralama sözleşmesinin tescilden önce yarattığı
durum. Sözleşme tarafları arasındaki bu durum eTK döneminde tartışmalıyken, anılan sözleşmenin ifası amacıyla yapılmış olan tasarrufların
geçersiz olduğu ‘ödemeler dâhil’ ifadesi eklenmek suretiyle daha da pekiştirilmiştir.
• Bilirkişi raporunun niteliği. Bilirkişi raporunun ‘resmi nitelik’ taşıdığı belirtilmek suretiyle önemi vurgulanmıştır. Ancak, bu ifadeye karşın
bağlayıcılık yönünden eTK m 311’de belirtilen bilirkişi raporundan daha
bağlayıcı olmadığı görüşündeyiz. Özellikle günümüzde ticari işlemlerin
çok hızlı ve seri bir şekilde gerçekleşmesi, devre veya kiralamaya konu
maddi malların yanında değeri her an değişmeye müsait gayri maddi malların da bulunması ve kısa süre içinde malvarlığı değerlerinin etkilenebilmesi dikkate alındığında TTK’da belirtilen bilirkişi raporundaki değerin
(+/-) bir değer olduğu ve fazla değerlemenin önüne geçilmesi açısından
önem taşıdığı unutulmamalıdır. Genel kurulun bilirkişi raporundaki değeri aynen kabul etmesi beklenmemelidir.
• Ağırlaştırılmış toplantı ve karar yetersayısı. Genel kurulun bilirkişi
raporunu tartıştığı toplantıdaki toplantı ve karar yetersayıları ağırlaştırılmıştır. Ancak, ilgili toplantıda oydan yoksun payların mevcut olması
durumunda şirketin karar mekanizması kilitlenebilecek ya da pay sahiplerini anılan maddeyi dolanmaya yönelebilecekler.
• İstisnalar. TTK, eTK m 311’de belirtilen istisnaları korur. TTK’da
ultra vires ilkesinin kaldırıldığı da dikkate alındığında burada bir kez
daha belirtmekte fayda görüyoruz ki TTK’daki ‘işletme konusu’ kavramı,
işletmenin devamlı olarak yapacağı muameleler olarak eTK’daki şekliyle,
yani ‘esas mevzuu’ olarak anlaşılmalıdır. TTK’da ultra vires ilkesi ortadan kaldırıldığı için, bir anonim şirket esas sözleşmesinde açıkça yer alamayan konularda da işlem yapabilir. Ancak buna karşın, anılan maddenin korumak istediği menfaat, kabul edilme amacı, eTK gerekçesi, Adliye
Encümeni Mazbatası ve TTK’nın madde gerekçesinde ayrıca bir açıklama
yapılmadığı göz önüne alındığında, TTK’daki ‘işletme konusu’ kavramının da ‘esas mevzuu’ olarak yorumlanması gerektiğini savunuyoruz. Bu
sebeple her iki istisna ile ilgili eTK için kabul edilen sonuçların TTK için
de geçerliliğini koruduğunu bir kez daha hatırlatırız.
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• Mahkemenin tescile izninin ortadan kaldırılması. Kuruluştan
sonra devralma ve kiralama hükümleri yukarıda belirtildiği gibi hile ve
dolandırıcılığın önüne geçmeyi ve kamuyu aydınlatmayı amaçlar. Ancak,
eTK’da bu amacın sağlanması için konulan şartlardan en belirleyici olanı
ve her türlü bilgi ve belgeyle beraber bilirkişi raporu ve genel kurulun
onay kararının karşılaştırması yanında diğer kanuna karşı hile durumlarını da inceleyecek olan mahkemenin tescile izni müessesesine TTK’da
yer verilmemektedir. Burada, bağımsız bir makamın tasdiki olmaması
hâli, şirket genel kurulunda rehavet yaratabilecek ve uygulamada genel
kurulun bilirkişi raporuyla olan uygunluğunu olumsuz yönde etkileyebilecektir. Günümüz şirketler hukuku uygulamasında eleştirilen, dolanılmaya müsait emredici bir yasa hükmü TTK’ya aktarılırken korunmaya
çalıştığı değerlerden ödün vererek kabul edilmesinin yerinde olmadığı kanısındayız. Bu noktada, korunmaya çalışılan değerleri tekrar göz önünde
tuttuğumuzda mahkeme izninin yeniden uygulama mekanizması kapsamına (TTK m 343 ile uyumlu olacak şekilde) dâhil edilmesi görüşündeyiz.
Ayrıca Yargıtay’ın bu konudaki içtihadı79 da gözönüne alındığında, tescile
izin verme müessesesinin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Aksi
takdirde, kuruluştan sonra devralma ve kiralama ile ilgili olarak en kritik
denetim makamını ortadan kaldırmak, madde hükmünü hukuka aykırı
bir konuma itecektir.
• Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu. TTK, yönetim kurulu
üyelerinin sorumluluğu hakkında herhangi bir düzenlemeye gitmemiş ve
dolayısıyla eTK ile karşılaştırıldığında yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunda ‘indirime’ gitmektedir. eTK’daki şartlara uyulmaması hâlinde
yönetim kurulu üyelerinin kurucular gibi sorumlu tutulacağı hükme bağlanmışken, bu hükme TTK’da yer verilmemiş olması ve yönetim kurulu
üyelerine genel hükümler dışında ceza verilemeyecek olması maddenin
amacına ulaşması açısından engel oluşturacağı görüşündeyiz. Caydırıcılığın ve bir üst paragrafta belirttiğimiz gibi denetimin eksik olduğu yerde,
kanunun dolanılması ve kanuna karşı hilenin önüne geçilmesi daha güç
bir hâl alacaktır. Bu sebeple, aşağıda VII. bölümde de önereceğimiz gibi,
kanunun dolanılmasının önüne geçebilmek için eTK ile doğru orantılı
ceza hükümlerinin TTK’da yer alması gerekir.
• Şirketler hukukundaki yapısal değişiklikler çerçevesinde kuruluştan sonra devralma ve kiralama. Bilindiği üzere TTK, şirketler hukukunda ve özellikle anonim şirketlerde yapısal anlamda köklü ve önemli
değişiklikler getirmiştir. Bunların içinde en önemlisi hiç kuşkusuz ano79 Bakınız yukarıda dipnot 15.
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nim şirketlerin tek pay sahibi ile kurulabilmesi ve yönetim kurulunun tek
üyeden oluşabilmesidir. Domaniç’in eTK m 311 hükmüne getirdiği belli
başlı eleştiriler arasında yönetim kurulu üyeleriyle genel kurul üyelerinin
aynı olduğu şirketlerde anılan maddenin fonksiyonun çok zayıf olacağıdır80. Her ne kadar tartışmaya açık da olsa, bu eleştiri TTK sisteminde
daha da güçlü bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Zira tek pay sahibinden
ve gene bu pay sahibinden müteşekkil tek bir organ gibi hareket edecek olan tek kişilik yönetim kurulu ve genel kuruldan oluşan bir anonim
şirkette, kuruluştan sonra devralma hükümlerinin işlerliği tamamen bir
muammadır ve o ‘tek’ kişinin inisiyatifindedir.
Aynı şekilde bu durumda korunmaya çalışılan değerlerin varlığı da
sorgulanabilecektir. Bu sebeple, özellikle tek pay sahibi ve tek yönetim
kurulu üyesinden oluşan anonim şirketlerde anılan hükme ek bir istisna
getirilmesi değerlendirilebilir; aksi hâlde operasyonel anlamda büyük bir
hantallık ortaya çıkacaktır. Ayrıca, kuruluştan sonra devralma ve kiralama hükümleri, çalışmamızın sair bölümlerinde de bahsedildiği gibi, mutlaka şirketler topluluğu hükümleriyle birlikte değerlendirilmelidir.
• Şirketler topluluğu hükümleri. Günümüz kurumsal hayatında, birbiriyle ilişkili şirket zincirlerinde bulunan şirketlerin karar alma iradesi
çoğu zaman tek bir şirket, kişi veya kuruluşta bulunmaktadır. Bu durum,
şirketler hukuku uygulamasında asıl sorumlunun gizlenmesine ve zincirde bulunan şirket pay sahipleri veya ortakları ile alacaklılarının zarar
görmesine sebep olabilmektedir. Bu sorunun önüne geçebilmek amacıyla, TTK şirketler topluluğu başlığı altında bir dizi yeni düzenleme getirmektedir. Bu yeni düzenlemelerde şirketler topluluğunun tepesinde kişi
ayrımı gözetilmemektedir; yani hâkim teşebbüs dernek, anonim, limited,
adi veya kolektif şirket veya gerçek kişi olabilmektedir. TTK m 356, kuruluştan sonra devralma ve kiralama hükümlerinin korumaya çalıştığı
menfaatler de göz önünde tutularak geniş şekilde yorumlanmalı ve, eğer
mevcut ise, ilgili anonim şirketin bağlı bulunduğu şirketler topluluğu tek
bir şirket gibi dikkate alınıp bu teşebbüslerle beraber değerlendirilmelidir. Bunun sonucunda korunmaya çalışılan menfaatlerin içinde ilgili
şirketler topluluğunun diğer pay sahipleri ile alacaklıları da yer almalı
ve gene bu kişilerin dava hakkı olduğu kabul edilmelidir. Aksi takdirde,
şirketler topluluğuna mevcut bir şirketin tek başına kuracağı başka bir
anonim şirkette gerçekleştireceği kuruluştan sonra devralma ve kiralama
işlemleri sorgulanamayacak olup, şirketler grubundaki diğer pay sahipleri ve/veya alacaklılar kanunun sağladığı korumadan faydalanamayacaktır.
80 Domaniç, s. 459.
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VII. Sonuç ve Öneriler
eTK’nın kuruluştan sonra devralma (ve kiralamaları) düzenleyen 311.
maddesi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren farklı yönleriyle eleştirilmiştir.
Tüm bu eleştirilere karşın TTK ile benzer bir hükme yer verilmesi, kuruluştan sonra devralma ve kiralama hükümleri ile korunmak istenen menfaatlerin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte
anonim şirketler ve genel olarak şirketler hukuku alanında eTK’ya kıyasen köklü değişiklikler (ör. tek pay sahipli anonim şirket kuruluşuna izin
verilmesi; şirketler topluluğu düzenlemeleri; ultra vires ilkesinin kaldırılması) kabul eden TTK’ya, eTK sistemindeki bir düzenlemeyi (neredeyse) aynen kabul etmenin hukuk tekniği açısından ne kadar doğru olduğu
eleştiriye açıktır.
Günümüzde, kötü niyeti olmamakla beraber (ör. yeniden yapılandırma), kuruluştan sonraki işlemleri bertaraf etmek ve usul ekonomisi
yapmak adına Yargıtay içtihatlarındaki oturmamışlıktan da faydalanarak
kuruluştan sonra devralma ve kiralama hükümleri görmezden gelinebilmektedir. Aynı şekilde, şirketin ‘işletme konusu’ kavramı uygulayıcılar
tarafından şirketin esas mevzuunu gerçekleştirmek için yapabilecekleri
faaliyetleri de kapsayacak şekilde geniş yorumlanarak emredici hükümlerin istisna kisvesi altında bertaraf edildiği hâllere rastlanmaktadır.
Ancak, kamuyu aydınlatmayı hedefleyen yürürlükteki emredici bir
yasa hükmünden usul ekonomisi ve operasyonel verimlilik adına fedakârlık yapılması doğru bir yaklaşım olarak görülmemelidir. Özellikle TTK
sisteminde bilançonun görüşüldüğü ve her sene mali yılın bitimini takip
eden üç ay içerisinde yapılması gereken olağan genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin (ilke olarak) hazır bulunma zorunluluğunun kaldırılması, bilanço denetimsizliğini daha da arttığı
şeklinde yorumlanabilir.
TTK m 356 hükmünün yürürlükten kaldırılması hâlinde, kuruluştan
sonra hile yapılmasını önlemek için TTK’daki genel hükümler çerçevesinde daha pratik çözümlere ulaşılmaya çalışılabilmesi düşünülebilir81. Ancak, takibi ve denetimi bu konuda emredici bir hükmün varlığında dahi
çok zor olan bir konuda, emredici hükmün kaldırılması, kötüye kullanma ve dolanmaları teşvik edecek bir hukuki ortam yaratacaktır.
Gerek eTK gerekse TTK’nın kuruluştan sonra devralma ve kiralamaya
ilişkin sistemin yerindeliği tartışılabilir. Yukarıda bu sistemlerin zayıf ve
güçlü yanlarına değinmeye çalıştık. TTK sisteminin biraz daha etkin hâle
getirilebilmesi için aşağıdakileri önermekteyiz:
81 Yavuz, s. 419.
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• eTK’da mevcut olan mahkemenin tescile izin verme prosedürü yukarıda açıklanan sebeplerle yeniden TTK’ya eklenmelidir.
• Yönetim kurulu üyelerine ilişkin eTK’da yer alan sorumluluk hükümlerine TTK’da da yer verilmelidir.
• 2012/30 sayılı Konsey Direktifi ile kabul edilen ‘borsadan yapılan
iktisaplar’ ile adli ya da idari kurumların denetiminde yapılan satış veya
kiralamalar da TTK m 356 istisnaları arasında değerlendirilmelidir.
• Gerek ‘işletme konusu’ ile ilgili istisna hükmü gerekse genel olarak
uygulama şartlarının dolanılabilirliği sebebiyle, kuruluştan sonra devralma hükümlerine uymayan şirketlere adli para cezası öngörülmelidir.
Orantılılık ilkesi çerçevesinde, bu para cezasının caydırıcılığı, şirketlerin
uygulama şartlarını tamamlayabilecekleri üç-dört aylık sürede kaybedebilecekleri ticari zararla orantılı olmalıdır. Anılan cezanın şirketler topluluğu yapısında gerçekleşmesi hâlinde ise ceza doğrudan hâkim şirket
aleyhine uygulanabilmelidir.
• Kuruluştan sonra devralma ve kiralama hükümlerine Yargıtay içtihatları doğrultusunda, uygulama kapsamına giren devrin ve kiralamanın
gerçekleşmesinden sonra da başvurulabilmesi belirli ve öngörülebilir
şartlara bağlanmalıdır (ör. devrin gerçekleşmesini takip eden altmış günlük süre içerisinde). Aksi takdirde anılan maddenin dolanılabilirliği bâki
kalacak ve üçüncü kişilerin haklarına zarar verebilecektir.
• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerine veya ilgili ticaret sicil müdürlüklerine, (sermaye kaybında olan şirketlerin sermaye artışına ilişkin
genel kurul kararlarını tescili reddetme örneğinde olduğu gibi) bir şirketin kuruluştan sonra devralma ve kiralama hükümlerine uymamasını
keşfetmeleri hâlinde, şirket aleyhine dava açma hakkı tanınmalıdır.

TÜRK HUKUKUNDA ORTAK
(BİRLİKTE) VELAYET
Aydın GÜVEN1
1. Genel Olarak
Hakim boşanmaya, ayrılığa veya evliliğin butlanına karar verirken çocuğun velayetinin eşlerden hangisine bırakılacağı ve çocukla kişisel ilişkinin düzenlenmesi hakkında bir karar vermek zorundadır.2
Boşanma ve butlan davası neticesinde evlilik birliği sona erdiğinden
çocuğun velayeti eşlerden birine verilerek diğer eş ile çocuk veya çocuklar
arasında kişisel ilişki kurulurken, ayrılığa karar verilmesi durumunda
eşlerden her ikisi de velayet hakkına sahip olmaya devam ederler. Bu durumda verilecek karar çocuğun bakımının eşlerden birine bırakılması ve
diğer eş ile çocuk veya çocuklar arasında kişisel ilişki kurulması yönünde
olacaktır.3
2. Velayetin Ana veya Babadan Birine Bırakılması
Velayet, kural olarak küçüklerin ve istisnaen kısıtlıların bakım ve korunmaları amacıyla ana ve babanın onların kişi ve malları üzerinde sahip
oldukları görev, yetki ve hakların bütünü olarak tanımlanmaktadır.4 TMK
m. 182/I hükmü, boşanma veya butlan kararını veren hakimin, eşlerin
ortak çocukları varsa, çocuğun velayetini re’sen ana veya babadan birine
vermesini öngörmektedir.5 Velayetin verileceği eşin belirlenmesinde ha1
2

3

4
5

Hakim adayı
“Anayasanın 41 ve Türk Medeni Kanununun 346, 347, 348 ve 404. maddelerinde yer
alan kurallarda açıklandığı üzere çocukların korunması kamu düzenine ilişkin olup
boşanma veya ayrılık vukuunda hakim müşterek çocukların velayet haklarının kullanılması biçimi ile çocuklarla, ana babanın şahsi ilişkilerine dair gerekli düzenlemeleri, oluşturulan kararın bir sonucu olarak ve görevi gereği, resen gözetmek zorundadır (TMK md. 182, 336/2) Bu kural dikkate alınmadan tarafların küçük çocukları
12.11.1996 doğumlu M.K.’nın velayeti hakkında bir düzenleme yapılmamış olması
doğru görülmemiştir.”; Yargıtay 2. HD. 13.01.2014 tarihli, E. 2013/18235, K. 2014/15
sayılı kararı, KİBB ET:29.07.2015. Aynı yönde Yargıtay 2. HD. 11.12.2014 tarihli, E.
2014/12348, K. 2014/25544 sayılı kararı, KİBB ET:29.07.2015.
“Velayeti anneye verilen müşterek çocuk ile davacı baba arasında kişisel ilişki kurulmamış olması bozmayı gerektirmiştir. (TMK madde 182)” Yargıtay 2. HD. 20.04.2010
tarihli, E. 2009/3269, K. 2010/7798 sayılı kararı, KİBB ET:29.07.2015.
Selma Baktır Çetiner, Velayet Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 2000, s. 30 (Baktır
Çetiner-Velayet).
Türk Medeni Kanunu’nun 167. maddesine göre boşanma davası açma hakkına sahip
olan eş, boşanma yerine ayrılığa hükmedilmesi talebinde bulunabilir. Bu durumda da-
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kim geniş bir takdir hakkına sahip olup, eşlerin mali durumlarının ya
da boşanmadaki kusurlarının çok büyük rolü bulunmamaktadır.6 Fakat,
hakimin çocuğun velayetinin bırakılacağı tarafın belirlenmesindeki takdir
yetkisini her halükarda çocuğun yüksek yararını gözeterek kullanması
gerekmektedir.7
3. Velayet Hakkına Sahip Olmayan Tarafla Çocuk Arasında Kişisel
İlişki Kurulması
Boşanma ya da butlan davası sonucunda boşanmaya veya evliliğin
butlanına karar verilmişse bu durumda hakim, velayet hakkı kendisine
bırakılmayan eş ile çocuk veya çocuklar arasında kişisel ilişkiyi düzenlenecektir. Ancak, hakim çocuğun yüksek yararı gerektiriyorsa velayet hakkını eşlerden birine vermek yerine çocuğa bir vasi atayabilir ve çocuğun
aile yanına ya da kuruma yerleştirilmesine karar verebilir. Bu durumda
yine çocuğun yüksek yararına aykırı olmamak kaydıyla çocukla velayet
hakkına sahip olmayan ana ve baba arasında kişisel ilişkinin düzenlenmesi gerekmektedir.8
4. Türk Medeni Kanunu’nda Düzenlenmeyen Bir Kurum: “Ortak
(Birlikte) Velayet”
a. Genel Olarak
Evlilik birliği ortadan kalkınca, eşlerin ortak çocuklarının velayetinin
ana veya babadan hangisine verileceği önemli bir sorun olarak karşımıza
çıkmaktadır. Türk hukukunda TMK m. 182 ve m. 336/III hükümleri gereğince hakim boşanmaya karar verirken eşlerin ortak çocuklarının velayetini eşlerden sadece birine verebilmektedir. Evlilik birliği devam ettiği
sürece kural olarak eşler tarafından birlikte kullanılan velayet hakkı, bu
karardan sonra sadece velayet hakkı kendisine bırakılan ana veya baba
tarafından kullanılabilmektedir.9 TMK m. 336/II hükmünde ortak hayata

6
7
8

9

vacı ayrılık isteminde bulunmuşsa hakimin boşanma kararı vermesi mümkün değildir.
Ancak açılan boşanma talepli davada TMK m. 170/III uyarınca hakimin de boşanma yerine ayrılığa hükmetmesi mümkündür. Boşanma evliliğe kesin olarak son verir; ancak
ayrılıkta ortak hayat belirli bir süre (bir yıldan üç yıla kadar) geçici olarak durdurulmuş
olmaktadır. Ayrılık halinde eşlerin çocuk üzerindeki velayet hakları devam eder. Ancak
hakim TMK m. 182 uyarınca, çocukların taraflardan hangisine bırakılacağı ve çocuk ile
diğer taraf arasındaki kişisel ilişkinin ne şekilde düzenleneceği konusunda karar verir.
Mustafa Dural; Tufan Öğüz; Mustafa Alper Gümüş, Türk Özel Hukuku Cilt III, Aile Hukuku, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2015, s. 141.
Baktır Çetiner-Velayet, s. 32, 33.
Velayet hakkına sahip olmayan ana ve baba arasındaki kişisel ilişkinin düzenlenmesinde dikkate alınacak hususlar hakkında bkz. Aydın Güven, Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlamların İcrası, 1. Baskı, Ankara, Adalet Yayınevi, 2016, s. 78 vd.
Suat Sarı, “Evlilik Birliğinde Ana ve Babanın Velayeti Birlikte Kullanması”, Yayın 5, S.
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son verilmesi veya ayrılığın gerçekleşmesi halinde hakimin, velayeti eşlerden birine verebileceği düzenlenmiştir. TMK m. 336/III’de ise boşanma
halinde velayetin, çocuğun kendisine bırakılan tarafa ait olduğu belirtilmiştir.
Günümüzde çeşitli hukuk sistemlerinde boşanmadan sonra ana ve babanın velayet hakkını birlikte kullanmalarına imkan veren düzenlemelere
yer verildiği görülmektedir. Bazı hukuk sistemleri velayet hakkının boşanmadan sonra da ana ve baba tarafından birlikte kullanmalarına ana
kural olarak yer vermektedir.10 Örneğin, Alman Medeni Kanunu (BGB) §
1671’e göre boşanmada birlikte velayet istisna değil kuraldır. Ancak ana
ve babadan her biri velayetin tümünü veya bir kısmını tek başına kullanmayı talep edebilir. Bazı hukuk sistemlerinde ise velayet hakkının kural
olarak ana veya babadan biri tarafından kullanılacağı kabul edilmekte;
ancak bazı durumlarda birlikte velayete imkan tanınmaktadır.11 Örneğin,
İsviçre’de 01.01.2000 yılında yürürlüğe giren 26.06.1998 tarihli Kanun’la
boşanma sonrasında velayetin eşlerden sadece biri tarafından kullanılabileceği kuralına istisna getirilerek belirli şartlarda birlikte velayete cevaz
verilmiştir. Ancak İsviçre Medeni Kanunu’nda 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe giren bir değişiklikle (SCC Article 133.1) Alman Medeni Kanunu’ndaki sistem benimsenmiştir. Buna göre boşanmada birlikte velayet
kural haline gelmiştir. Ancak bu düzenlemeye göre, çocuğun yararı için
gerekliyse, mahkeme velayeti eşlerden yalnızca birine bırakabilecektir.
Buna göre Alman ve İsviçre hukukunda ortak (birlikte) velayet kural, velayetin eşlerden sadece biri tarafından kullanılması ise istisnadır.
Doktrinde bazı yazarlar boşanma sonrasında ana ve babanın birlikte
velayetinin çocuk için en uygun çözüm olduğunu, eşlerin ortak talebi ile
bunun çocuğun yüksek yararına uygun olması koşuluyla velayetin birlikte
kullanılmasına hükmedilebileceğini savunmaktadırlar.12 Bu görüşteki ya49, Legal Hukuk Dergisi, Ocak 2007, s. 86. Bu bakımdan TMK m. 170, 297/II, ve 336/
II hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, birlikte yaşama ara verilmesi veya ayrılığa
rağmen velayet eşler tarafından birlikte yürütülebilmekte ve hatta bu ihtimallerde birlikte velayet kural, tek başına velayet ise istisna olarak kabul edilmektedir. Cem Baygın,
Soybağı Hukuku, 1. Baskı, İstanbul, XII Levha Yayınları, 2010, s. 265. Bir görüşe göre
ayrılık sırasında eşlerin velayeti birlikte kullanmaları aralarındaki gerginliği artırabilecek ve eşler çocuğu amaçlarında araç olarak kullanabileceklerdir. Bu nedenle hakimin
336/II uyarınca çocuğun yüksek yararı gerekli kılıyorsa velayeti eşlerden birine bırakmalıdır. Emine Akyüz; Çocuk Hukuku Çocukların Hakları ve Korunması, Genişletilmiş
3. Baskı, Ankara, Pegem Akademi Yayınları, 2013, s. 215.
10 Ebru Ceylan, Türk ve İsviçre Hukukunda Boşanmanın Hukuki Sonuçları, İstanbul, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, Ocak 2006, s. 164; İlknur Serdar, “Birlikte Velayet”,
DEÜHFD, C. 10, S. 1, İzmir 2008, s. 170, (Serdar-Birlikte Velayet).
11 Ceylan, a.g.e., s. 162.
12 Cengiz Koçhisarlıoğlu, Boşanmada Birlikte Velayet ve Yasanın Aşılması, Ankara, Tur-
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zarların bir kısmı yürürlükteki TMK hükümlerinin birlikte velayete hükmedilmesine engel olmadığı ve bu konuda bir örtülü boşluk bulunduğu
kanaatindedirler. Bu yazarlara göre TMK m. 182/II de yer alan “velayetin
kullanılması kendisine verilmeyen eş…” ile TMK m. 336/III hükmünde
yer alan “velayet … boşanmadan sonra, çocuk kendisine bırakılan tarafa
aittir” ifadelerinden velayetin boşanmadan sonra yalnızca ana veya babadan birine verileceği sonucu çıkarılamaz.13 Buna karşılık bir görüşe göre,
TMK’da boşanmadan sonra eşlerin ortak (birlikte) velayeti konusunda
bir boşluk bulunmamakta, kanun koyucunun kasıtlı susmasından menfi
bir çözüm benimsendiği anlaşılmaktadır.14 Bu görüş, birlikte velayet kurumunun eşlerin çocuklar üzerinden savaşlarını devam ettirmelerine yol
açabileceğini belirtmekte ve TMK’da ortak (birlikte) velayeti öngören yeni
bir düzenleme yapılması fikrine çocuğun yararına aykırı olması sebebiyle
karşı çıkmaktadır. Bugün için doktrindeki baskın görüş15 ve Yargıtay16

13
14
15

16

han Kitabevi, 2004, s. 25; Baygın, a.g.e., s. 266-269; Ceylan, a.g.e., s. 164; Akyüz, a.g.e.,
s. 217, 218; Serdar-Birlikte Velayet, s. 184. Gerçekten de, anayla baba, evliliğin çözülmesine karşın, ortak velayet sorumluluğunu taşımaya layık, hazır ve istekli olduktan
sonra, çocuğun gönlü ve çıkarı da bu yöndeyse, velayet sorumluluğunu hem anaya hem
de babaya vermek yerinde olur. Hüseyin Hatemi; Rona Serozan; Aile Hukuku, İstanbul,
Filiz Kitabevi, 1993, s. 370.
Akyüz, a.g.e., s. 219; Serdar-Birlikte Velayet, s. 174.		
Hüseyin Hatemi; Aile Hukuku I (Evlilik Hukuku) Ders Kitabı, İstanbul, Vedat Yayıncılık,
2005, s. 116 (Hatemi-Aile).
Serap Helvacı, Fulya Erlüle, Medeni Hukuk, 3. Bası, İstanbul, Legal Yayıncılık, 2014, s.
177; Baygın, a.g.e., s. 268; Dural, Öğüz, Gümüş, a.g.e., s. 140; Ceylan, a.g.e., s.164; Bülent Köprülü; Selim Kaneti; Aile Hukuku, 2. Bası, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1989, s.198;
Zevkliler, Aydın; Acabey, M. Beşir; Gökyayla, K. Emre; Zevkliler Medeni Hukuk, Yeniden Düzenlenmiş 6. Bası., Ankara, Seçkin Yayınları, 2000, s. 941; Selahattin Sulhi
Tekinay; Türk Aile Hukuku, 7. Baskı, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1990, s. 272, 273; Feyzi
Necmeddin Feyzioğlu; Aile Hukuku, 3. Baskı, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1986, s. 381.
Yargıtay yabancı mahkemeler tarafından verilen birlikte velayete ilişkin kararların tenfizi talebini kabul eden yerel mahkeme kararlarını bozmaktadır. Yargıtay’ın bu konudaki
kararları incelendiğinde birlikte velayetin sadece azınlık üyelerce benimsendiği ve Yargıtay tarafından kabul edilmediği sonucuna ulaşılmaktadır. Yargıtay 2. HD. 19.03.2013
tarihli, E. 2012/21186, K. 2013/7440 sayılı kararında “…tanınmasına karar verilen
yabancı mahkemenin boşanma kararında ‘müşterek çocuk üzerindeki velayet hakkının taraflarca müştereken ifa edileceği’ hüküm altına alınmış olup, boşanmadan sonra
velayetin müştereken ifasına Türk Hukukunun cevaz vermediğine (TMK. md.336/2),
bu hukuki durum nazara alınarak velayetin düzenlenmiş bulunmasına göre usul ve
kanuna uygun olan hükmün onanması gerekmiştir.” şeklinde karar vermiştir. Kararda
iki üyeden biri karşı oy gerekçesinde “Davacı kadın eş tarafından 08.09.2011 tarihinde
Uşak Aile Mahkemesinde boşanma davası açılmıştır. Tarafların boşanmalarına ve ortak
çocuğun üzerindeki velayet hakkının taraflarca ‘müştereken ifasına’ yönelik Aachen yerel mahkemesi tarafından verilen kararın ‘Tanınması ve Tenfizine’ ilişkin Didim (Yenihisar) Asliye Hukuk Mahkemesi (Aile Mahkemesi sıfatıyla) kararı 24.01.2012 tarihinde
kesinleşmiştir. Uşak Aile Mahkemesi tarafından yabancı mahkeme ilâmının tanınması
sebebiyle boşanma konusunda yeniden karar tesisine yer olmadığına karar verilmiş
ise de, velayet konusunda var olan kesin hükmü yok sayarak ortak çocuğun velayetini
davacı kadına vermiştir. Tarafların yerleşim yerinin Almanya olduğu ise çekişmesizdir.
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velayete ilişkin düzenlemelerin kamu düzeninden17 olduğu gerekçesiyle
Ortak çocuğun velayeti; a-Alman Mahkemesi kararına göre müştereken kullanılmaya
devam edilecektir. b-Didim (Yenihisar) Mahkemesi kararına göre “müştereken” kullanılmaya devam edilecektir. c-Uşak Mahkemesine göre “anne tarafından” kullanılacaktır.
Çocuğun üstün yararı ile çatışmayan “birlikte velayete” ilişkin kesin hükmü sonlandırarak adeta velayet konusunda kaos yaratan yerel mahkeme kararının bu sebeple
bozulması düşüncesindeyim.” denilmektedir. Diğer karşı oy gerekçesi ise “Tanınmasına
karar verilen yabancı boşanma ilâmında ortak çocuğun velayeti konusunda “birlikte
velayete” karar verilmiş olması; bu konunun Türkiye’de açılan boşanma davası içinde
boşanmanın fer’i olarak yeniden düzenlenmesini gerektirmez. Türk hukukunda “birlikte velayet” kurumunun düzenlenmemiş olması; nispi etkilidir. Boşanma veya ayrılık
kararı sonrası velayet durumunu düzenleyen Türk Medeni Kanununun 336/2-3. maddesi, “nispi emredici nitelikte” bir hükümdür. Bu nedenle, mahkemece, birlikte velayete re’sen karar verilemez. Ancak, ana/babanın bu konuda bir anlaşması mevcut ve
bu anlaşma çocuğun üstün yararına aykırı değilse; anlaşma uyarınca, birlikte velayete
karar verilmesi ve çocuğun hangi ebeveyninin yanında kalacağının da kararlaştırılması
gerekir. Tarafların halen Almanya’da yaşadığı ve tanıma kararı sonucu konusuz kalan
boşanma talebi göz önüne alındığında; mahkemece koşulları varsa, sadece boşanmanın
mali sonuçları hakkında karar verilmesi ile yetinilmesi; velayet düzenlemesi hakkında bir karar verilememesi gerekir. Aksi tutum; iki ayrı ülkenin mahkeme kararları
arasında çelişki ve çatışma yaratır. Bu şekilde bir çatışma yaratmaktan kaçınmak gerekir. Açıkladığım gerekçeyle; hükmün diğer bölümlerinin onanmasına katılmakla birlikte; velayet düzenlemesi yönünden bozulması gerektiğini düşünüyorum” şeklindedir.
KİBB ET:29.07.2015; “Evlilik devam ettiği sürece ana-baba velayeti birlikte kullanırlar. Boşanma ve ayrılığa karar verilmesi halinde hakim velayeti eşlerden birine vermek
zorundadır. Velayetin düzenlenmesi kamu düzeni ile ilgilidir. Tenfizi istenen ilâmda
müşterek çocuğun velayetinin her iki tarafta kalacak şekilde düzenlenmesine karar verilmiştir. Yabancı mahkemenin müşterek çocuğun velayetini yazılı şekilde düzenlemesi Türk Medeni Kanununa aykırıdır. Bu nedenle mahkemenin velayet düzenlenmesine
yönelik tenfiz isteğini reddetmesinde isabetsizlik yoktur.” Yargıtay 2. HD. 10.10.2006
tarihli, E. 2006/6824, K. 2006/13638 sayılı kararı, KİBB ET:29.07.2015; Aynı yönde
Yargıtay 2. HD. 12.06.2006 tarihli, E. 2006/2773, K. 2006/9267 sayılı kararı, KİBB
ET:29.07.2015. “2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki
Kanununun 40. maddesi; yabancı mahkeme ilâmının kısmen veya tamamen tenfizine
karar verilebileceğini hükme bağlamıştır. Yabancı boşanma ilâmında 9 Aralık 1988 doğumlu Esra ve 24 Mart 1995 doğumlu Mert isimli müşterek çocukların velayetleri anne
ve babaya birlikte bırakılmıştır. Boşanma veya ayrılığa karar verilmesi halinde hakim
velayeti eşlerden birine vermesi gerekmektedir. (TMK. md. 336) Velayet düzenlemesi
kamu düzeni ile ilgilidir. Yabancı mahkemenin müşterek çocukların velayetini anne
ve babaya bırakması Türk Medeni Kanununa aykırıdır. (MÖHUK. md. 38/c) Gerçekleşen bu durum karşısında ilâmın velayete ait kısmı hakkındaki tenfiz isteğinin reddi
gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.” Yargıtay 2. HD.
27.12.2004 tarihli, E. 2004/13947, K. 2006/15854 sayılı kararı, KİBB ET:29.07.2015.
17 Yargıtay’ın velayete ilişkin tanıma ve tenfiz davalarında direkt olarak bu davaların kamu
düzeninden olduğu gerekçesiyle milletlerarası özel hukuk kurallarını hiç uygulamadan,
somut olaya uygulanacak hukuku dahi tespit etmeden doğrudan doğruya Türk hukukunu uygulaması doktrinde haklı olarak eleştirilmektedir. Buna göre sadece hukuk
sisteminin farklılığı tek başına kamu düzenine aykırılık teşkil etmemelidir. Ayrıntılı
bilgi için bkz. Günseli Gelgel, Devletler Özel Hukukunda Çocuk Hukukundan Doğan
Problemler, İstanbul, Beta Yayıncılık, 2012, s. 18-36. İç hukuk bakımından kamu
düzeninden olan her kural devletler özel hukuku bakımından da kamu düzeninden
demek değildir. Nitekim iç hukuk bakımından kamu düzeninden kabul edilen TMK
m. 336 hükmünün, devletler özel hukuku bakımından da kamu düzeninden sayılmasını gerektirecek geçerli bir hukuki neden bulunmamaktadır. Aysel Çelikel, Baha-
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TMK m. 336/III hükmünü emredici nitelikte görmektedir.18 Bunun sonucu olarak da boşanmaya karar veren mahkemenin velayeti eşlerden sadece birine bırakmakla yükümlü olduğu kabul edilmektedir.
Kanaatimizce, TMK m. 182/II ve m. 336/III hükümlerinden, boşanmadan sonra velayetin eşlerden sadece birine verileceği sonucuna ulaşan
çoğunluk görüşü ve Yargıtay uygulaması mevcut yasal düzenlemeler bakımından yerindeydi.19 Mevcut yasal düzenlemeler bakımından bu sonuç
genellikle kabul edilmekle beraber, birlikte velayet konusunu inceleyen
yazarlar TMK hükümlerinde velayetin boşanma sonrasında ana ve baba
tarafından birlikte kullanılmasına imkan tanınması gerektiği kanaatindedirler.20 Çünkü her boşanmanın krizle sonuçlanmadığı dikkate alındığında, en azından İsviçre’de 01.07.2014 tarihinde yapılan değişiklikten önceki gibi21 istisnaen eşlerin birlikte velayet konusunda anlaşmaları ve bu
taleplerinin çocuğun yüksek yararına aykırı olmadığı durumlarda birlikte
velayete imkan tanıyan düzenlemelere TMK’da yer verilmemesi eksikliktir. Doktrinde de gerek yabancı kararların tenfizi davalarında gerekse

18

19

20
21

dır Erdem, Milletlerarası Özel Hukuk, Yenilenmiş 13. Bası, Beta Yayıncılık, 2014, s.
653. Esasen incelenmesi gerekenin yabancı kararın Türkiye’de icra edilmesi halinde
meydana gelecek sonuçların Türk kamu düzenini ihlal edip etmeyeceğinin araştırılması olduğu yönünde bkz. “…esasa uygulanan hukukun Türk hukukundan farklı olması ya da Türk hukukunun emredici kurallarına aykırı olması gibi nedenlerle yabancı kararın Tenfizi reddedilemez…” YİBBGKK, 10.02.2012 tarihli, E. 2010/1, K.
2012/1 sayılı kararı, RG. 20.09.2012, S. 28417; Nuray Ekşi, Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, İstanbul, Beta Yayıncılık, 2013, s. 282, 283; Aynı
yönde Cemal Şanlı, Emre Esen, İnci Ataman Figanmeşe, Milletlerarası Özel Hukuk,
2. Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2014, s. 502, 503.
“Müşterek çocukların velayeti kesinleşen boşanma kararı ile davalı babaya verilmiş,
davacı anne velayetin babadan alınarak kendisine verilmesini istemiştir. Velayet kamu
düzeni ile ilgili olup davalının kabulü sonuç doğurmaz. Tarafların delilleri sorulup, gösterdikleri takdirde toplanıp, gerektiğinde uzmanlardan rapor alınarak sonucu uyarınca
velayet düzenlemesi gerekirken davalının kabul beyanı nazara alınarak ilk oturumda
yazılı biçimde velayetin babadan alınarak davacıya takdirine karar verilmesi doğru görülmemiştir.” Yargıtay 2. HD. 27.01.2011 tarihli, E. 2010/10784, K. 2011/1432 sayılı
kararı, KİBB ET:29.07.2015.
Yabancı mahkemeler tarafından verilen birlikte velayete ilişkin kararların tenfizinde
Yargıtay’ın MÖHUK m. 5’de yer alan kamu düzeninin müdahalesini peşinen uygulaması
kanaatimizce de doğru değildir. Kamu düzeninin ihlalini kanun hükmünün ihlali olarak yorumlayan Yargıtay’ın bu yöndeki kararları devletler özel hukuku tekniğine aykırıdır. Ancak yabancılık unsuru içermeyen davalar bakımından birlikte velayete karar
verilemeyeceğine dair Yargıtay kararları olması gereken hukuka aykırı olmakla birlikte
mevcut yasal düzenlemeler bakımından kanaatimizce yerindeydi. Konuyla ilgili benzer
açıklamalar için bkz. Şanlı, Esen, Ataman Figanmeşe, a.g.e., s. 504, 337 numaralı dipnot.
Ceylan, a.g.e., s. 164; Baygın, a.g.e., s. 268; Serdar-Birlikte Velayet, s. 171, 172; Akyüz,
a.g.e., s. 220.
01.01.2000 yılında yürürlüğe giren 26.06.1998 tarihli Kanun’la boşanma sonrasında
velayetin eşlerden sadece biri tarafından kullanılabileceği kuralına istisna getirilerek
belirli şartlarda birlikte velayete cevaz verilmesi.
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TMK’da birlikte velayete imkan tanımayan uygulama ve yasal düzenlemelerin, çocuğun yetiştirilmesi ve gelişmesinin sağlanmasında anne ve
babanın her ikisinin de sorumlu oldukları ilkesinin temin edilmesi bakımından taraf devletlerin en üst derecede gayret göstereceğini düzenleyen
BMÇHDS’nin 18. maddesine de aykırılık oluşturduğu belirtilmektedir.22
Türkiye Cumhuriyeti tarafından 14.03.1985 tarihinde imzalanan 11
No’lu Protokol ile değişik İnsan Haklarını ve Hürriyetlerini Korumaya
Dair Sözleşmeye Ek 7 No’lu Protokol’ün onaylanması, 25.03.2016 tarihli
ve 29664 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6684 sayılı Kanunla uygun
bulunmuştur. Ek 7 No’lu Protokol’ün 5. maddesi hükmü, “Eşler evliliğin
sona ermesi durumunda, çocukları ile ilişkilerinde medeni haklar ve sorumluluklardan eşit şekilde yararlanırlar” şeklindedir. Şüphesiz bu medeni hak ve sorumluluklar kapsamına çocukların velayeti de girmektedir.
Anayasa’nın 90. maddesine göre, usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Yine, usulüne göre
yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle
çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır. 6684 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte, 4721 sayılı Türk
Medeni Kanunu hükümlerine göre ortak (birlikte) velayetin mümkün olmadığı şeklindeki doktrindeki baskın görüş ile Yargıtay uygulamasının
bundan sonra geçerli olmadığı söylenebilir. Yargıtay’da son içtihatında
ortak (birlikte) velayetin kamu düzeninin müdahalesini gerektiren bir
konu olmadığına ve bundan böyle mümkün olabileceğine hükmetmiştir23.
Kanun hükmünde olan ve iç hukukumuzun parçası haline gelen, ana ba22 Faruk Kerem Giray, Milletlerarası Özel Hukukta Kaçırılan veya Alıkonan Çocukların
İadesi, İstanbul, Beta Yayıncılık, 2010, s. 293, 72 numaralı dipnot.
23 Bkz. Yargıtay 2. HD. 20.02.2017 tarihli, E. 2016/15771 K. 2017/1737 sayılı kararı “…
Türkiye Cumhuriyeti adına 14 Mart 1985 tarihinde imzalanan “11 Nolu Protokol ile
Değişik İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmeye Ek 7 Nolu
Protokol”, 6684 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunarak, 25.03.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmiş ve iç hukukumuz halini almıştır. Ek 7 Nolu
Protokol’ün 5. Maddesine göre, “Eşler evlilik bakımından, evlilik süresince ve evliliğin
bitmesi halinde, kendi aralarındaki ve çocuklarıyla olan ilişkilerinde, özel hukuk niteliği taşıyan hak ve sorumluluklar açısından eşittir. Bu madde, devletlerin çocuklar
yararına gereken tedbirleri almalarına engel değildir.”…Yukarıda değinilen iç hukukumuz ve kamu düzeni kavramı ile ilgili açıklamalara göre somut olay değerlendirildiğinde “ORTAK VELAYET DÜZENLEMESİNİN, TÜRK KAMU DÜZENİNE AÇIKÇA AYKIRI
OLDUĞUNU YA DA TÜRK TOPLUMUNUN TEMEL YAPISI VE ÇIKARLARINI İHLAL
ETTİĞİNİ SÖYLEMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR.. O halde mahkemece, MÖHUK m. 17/1
gereğince, İngiliz vatandaşı olan tarafların müşterek milli hukuklarındaki velayete ilişkin hükümler dikkate alınarak, işin esasına girilip tüm deliller birlikte değerlendirilerek “ortak velayet” istemine ilişkin davayla ilgili bir karar vermek gerekirken, istemin
Türk kamu düzenine aykırı olduğu belirtilmek suretiyle, yazılı şekilde hüküm kurmak
bozmayı gerektirmiştir.”
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banın velayet hakkı bakımından temel hak ve özgürlüklere ilişkin olarak
TMK hükümleriyle farklı hükümler öngördüğünden öncelikle uygulanması gereken Ek 7 No’lu Protokol’ün 5. maddesi çerçevesinde ortak (birlikte)
velayete karar verilebilecektir. Ancak bu noktada üzerinde durulması gereken husus, evlilik birliğinin sona ermesi halinde ortak (birlikte) velayetin kural mı yoksa istisna mı olacağıdır.
Bu konuda hangi esas kabul edilirse edilsin ortak (birlikte) velayet konusunda belirleyici husus çocuğun yüksek yararı olacaktır. Ancak Ek 7
No’lu Protokol’ün 5. maddesi hükmünde eşlere eşit hak ve sorumluluk
verildiğinden, evliliğin sona ermesi halinde kural olarak ortak (birlikte)
velayete (re’sen) hükmedilmesi gerektiği söylenebilir. Bunun için eşler
arasında çocuğun velayetinin sadece birine verilmesi konusunda çekişmenin olmaması gerekir. Zira, ortak (birlikte) velayetin tamamen gönüllülük
esasına dayanması, bunun aynı zamanda çocuğun yüksek yararına uygun
olması zorunluluğunun bir sonucudur. Velayetin ortak olarak ana ve baba
tarafından birlikte kullanılması konusunda dahi anlaşamayan kimselerin
çocuğun velayeti kapsamında alınacak kararlarda uzlaşabilmelerini beklemek ve bunun çocuğun yararına olacağını düşünmek güçtür. Taraflar
arasındaki bu gibi anlaşmazlık hallerinde kuraldan ayrılarak, istisna olarak velayetin ana ve babadan sadece birine verilmesi söz konusu olacaktır. Ortak (birlikte) velayetin istisna olarak kabul edilmesi halinde velayet
kural olarak ana ve babadan yalnızca birine verilecektir. İstisna olarak
velayetin ana ve babanın her ikisine birlikte verilmesi ise ancak eşlerin
ortak (birlikte) velayet konusunda anlaşmaları ve bu taleplerinin çocuğun
yüksek yararına aykırı olmadığı durumlarda mümkün olacaktır. Her ne
kadar Ek 7 No’lu Protokol’ün 5. maddesi hükmünde eşlere eşit hak ve sorumluluk verilmişse de bunun ana ve babaya velayeti ortak (birlikte) kullanma konusunda yasal bir imkan tanımak şeklinde anlaşılması gerekir.
Dolayısıyla ortak (birlikte) velayetin kural değil, ancak eşlerin bu konuda
anlaşmaları ve bunun çocuğun yüksek yararına olması şartıyla istisna kabul edilmesi gerektiği de söylenebilir. Çocuğun yüksek yararına uygun bir
karar vermek zorunda olan hakimin, bunun çocuğun yüksek yararına
olacağı hallerde taraflara ortak (birlikte) velayet hakkında bilgi vermesi ve
onların bu konudaki iradelerini de göz önünde tutması gerekir.
Yapılan araştırmalarda da boşanma sonrasında velayetin ana ve baba
tarafından birlikte kullanıldığı çocuklarda boşanmanın sebep olduğu travmanın daha kolay atlatıldığı, çocuğun çevresiyle daha sağlıklı ve uyumlu
iletişim kurduğu sonucuna ulaşılmıştır.24 Belirtilen şartlarla ortak (birlik24 Serdar-Birlikte Velayet, s. 183, 184.
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te) velayete imkan tanınması çocuğun yüksek yararının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacağı gibi ortak (birlikte) velayete imkan tanınmamış
olması çocuğun yüksek yararını her şeyin üstünde tutan uluslararası sözleşmelere de aykırıdır.25 Zira, BMÇHDS m. 3/II ve m. 4 uyarınca devlet,
çocuğun ‘esenliği’ için tüm uygun yasal, idari ve diğer önlemleri almakla
yükümlüdür. Bu nedenle kanaatimizce eşlerin birlikte velayet konusunda
anlaşmaları ve bu taleplerinin çocuğun yüksek yararına aykırı olmadığı
durumlarda velayetin boşanma sonrasında ana ve baba tarafından birlikte kullanılmasına imkan tanıyan düzenlemelere TMK’da açıkça yer verilmelidir.26 Böylece uluslararası andlaşma hükümleri ile TMK hükümleri
arasındaki farklılık da giderilmiş olacaktır.
b. Ortak (Birlikte) Velayet Durumunda Çocukla Kişisel İlişkinin Nasıl Düzenleneceği
Boşanmadan sonra ortak (birlikte) velayeti kabul eden hukuk sistemlerinde, ana ve babanın çocuk üzerindeki velayet hakkına müştereken ve
eşit olarak sahip olması söz konusudur.27 Bunun sonucunda velayetin
kapsamına giren hak ve yükümlülükler ana ve baba arasında bölünememekte ve velayetin kullanılmasında ana ve baba eşit derecede söz hakkına
sahip olacağından çocukla ilgili kararların alınmasında ana ve babanın
anlaşması gerekmektedir.28 Ana ve babanın velayetin kullanılması konusunda anlaşamamaları ve birlikte velayetin çocuğun yüksek yararına hizmet etmekten çıkması durumunda hakim velayeti ana ve babadan sadece
birine bırakabilmektedir.
Boşanma sonrasında velayetin ana ve baba tarafından birlikte kullanılmasına hükmedilebildiği durumlarda çocukla kişisel ilişkinin ne şekilde
düzenlenmesi gerektiğine de değinmek gerekmektedir. Birlikte velayetin
kabul edildiği sistemlerde boşanan eşler doğal olarak bundan sonra ayrı
yaşayacakları için hakimin, çocuğun bakımını boşanma ve ayrılık davası
sırasında olduğu gibi düzenlemesi gerekmektedir. Buna göre hakim çocuğun bakımının yine ana veya babadan birine bırakılmasına karar verecek
ve çocuğun kendisine bırakılmadığı taraf ile çocuk arasında kişisel ilişkiyi
düzenleyecektir. Böylece velayet hakkına birlikte sahip olan ana ve baba,
sadece çocukla kişisel ilişki kurma hakkına sahip olmayacak; çocuğu sa25 Aynı yönde bkz. Çelikel, Erdem, a.g.e., s. 653, 654.
26 Bu hususta hakime geniş bir takdir hakkı tanınarak somut olaylar bakımından
eşitlikçi bir sistemin öngörülmesi gerektiği hakkında bkz. Koçhisarlıoğlu, a.g.e.,
s. 154.
27 Serdar-Birlikte Velayet, s. 162.
28 Alman Medeni Kanunu’nda (BGB) § 1671’e göre ortak velayet kural olmakla birlikte ana
ve baba velayet hakkının tümünün veya bir kısmının kendisi tarafından kullanılmasını
talep edebilmektedir.
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dece belirli bir zamanda görmek ve ondan haberdar olmak dışında onun
eğitimi ve gelişimi konusunda da söz sahibi olabilecektir.29
SONUÇ
Evlilik birliği ortadan kalkınca, eşlerin ortak çocuklarının velayetinin
ana veya babadan hangisine verileceği önemli bir sorun olarak karşımıza
çıkmaktadır. Türk hukukunda TMK m. 182 ve m. 336/III hükümleri gereğince hakim boşanmaya karar verirken eşlerin ortak çocuklarının velayetini eşlerden sadece birine verebilmektedir. Günümüzde çeşitli hukuk
sistemlerinde boşanmadan sonra ana ve babanın velayet hakkını birlikte
kullanmalarına imkan veren düzenlemelere yer verilmektedir.
Alman Medeni Kanunu (BGB) § 1671’e göre boşanmada birlikte velayet istisna değil kuraldır. Ancak ana ve babadan her biri velayetin tümünü veya bir kısmını tek başına kullanmayı talep edebilir. İsviçre’de
01.01.2000 yılında yürürlüğe giren 26.06.1998 tarihli Kanun’la boşanma
sonrasında velayetin eşlerden sadece biri tarafından kullanılabileceği kuralına istisna getirilerek belirli şartlarda birlikte velayete cevaz verilmiştir.
Ancak İsviçre Medeni Kanunu’nda 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe giren
bir değişiklikle (SCC Article 133.1) Alman Medeni Kanunu’ndaki sistem
benimsenmiştir. Buna göre boşanmada birlikte velayet kural haline gelmiştir. Ancak bu düzenlemeye göre çocuğun yararı için gerekliyse, mahkeme velayeti eşlerden yalnızca birine bırakabilecektir. Buna göre Alman
ve İsviçre hukukunda ortak (birlikte) velayet kural, velayetin eşlerden sadece biri tarafından kullanılması ise istisnadır.
Mevcut TMK hükümleri bakımından ortak (birlikte) velayet hakkında
doktrinde üç farklı görüş bulunmaktadır. Bunlardan ilkine göre, TMK m.
182/II ve 336/III hükümleri birlikte velayete hükmedilmesine engel değildir ve bu konuda bir örtülü boşluk bulunmaktadır. İkinci görüşe göre,
TMK’da boşanmadan sonra eşlerin ortak (birlikte) velayeti konusunda
bir boşluk bulunmamakta, kanun koyucunun kasıtlı susmasından menfi
bir çözüm benimsendiği sonucuna varılmaktadır. Üçüncü ve doktrindeki
baskın görüş ile Yargıtay, velayete ilişkin düzenlemelerin kamu düzeninden olduğu gerekçesiyle TMK m. 336/III hükmünü emredici nitelikte görmekte ve ortak (birlikte) velayete karar verilemeyeceğini savunmaktadır.
Ancak Türkiye Cumhuriyeti tarafından 14.03.1985 tarihinde imzalanan 11 No’lu Protokol ile değişik İnsan Haklarını ve Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmeye Ek 7 No’lu Protokol’ün onaylanması, 25.03.2016
tarihli ve 29664 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6684 sayılı Kanunla
29 Serdar-Birlikte Velayet, s. 169.
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uygun bulunmuştur. Ek 7 No’lu Protokol’ün 5. maddesi hükmü, “Eşler
evliliğin sona ermesi durumunda, çocukları ile ilişkilerinde medeni haklar ve sorumluluklardan eşit şekilde yararlanırlar” şeklindedir. Kanun
hükmünde olan ve iç hukukumuzun parçası haline gelen, ana babanın
velayet hakkı bakımından temel hak ve özgürlüklere ilişkin olarak TMK
hükümleriyle farklı hükümler öngördüğünden öncelikle uygulanması gereken Ek 7 No’lu Protokol’ün 5. maddesi çerçevesinde ortak (birlikte)
velayete karar verilebilecektir. Ancak verilecek ortak (birlikte) velayet kararının kural mı yoksa istisna mı olacağı konusunda bir açıklık bulunmamaktadır.
Ek 7 No’lu Protokol’ün 5. maddesi hükmünde eşlere eşit hak ve sorumluluk verildiğinden, evliliğin sona ermesi halinde kural olarak ortak
(birlikte) velayete (re’sen) hükmedilmesi gerektiği söylenebilir. Fakat, bunun için eşler arasında çocuğun velayetinin sadece birine verilmesi hakkında çekişmenin olmaması gerekir. İstisna olarak velayetin ana ve babanın ikisine birlikte verilmesi ise ancak eşlerin ortak (birlikte) velayet
konusunda anlaşmaları ve bu taleplerinin çocuğun yüksek yararına aykırı
olmaması halinde mümkündür. Bu iki durum arasında pratik bir fark
bulunmamaktadır. Ortak (birlikte) velayetin kural olması halinde mahkeme, çocuğun yüksek yararına uygun olması şartıyla re’sen ortak (birlikte) velayete hükmedebilecektir. Ortak (birlikte) velayetin istisna olması
halinde ise mahkeme ancak eşlerin anlaşarak talep etmesi ve bu talebin
çocuğun yüksek yararına uygun olması halinde buna karar verebilecektir.
Mahkeme velayet konusunda eşleri ve idrak çağındaki çocuğu dinlemek
zorunda olduğundan hemen her durumda ana ve babanın ortak (birlikte)
velayet konusunda anlaşıp anlaşmayacaklarını tespit edebilecektir. Eşlerin bu konuda anlaşamamaları halinde ise çocuğun yüksek yararı gereğince ortak (birlikte) velayete karar verilememesi gerekir. Bu bakımdan
ortak (birlikte) velayetin kural veya istisna olması arasında netice itibarıyla pratik bir fark bulunmadığı söylenebilir. Çocuğun yüksek yararına
uygun bir karar vermek zorunda olan hakimin, bunun çocuğun yüksek
yararına olacağı hallerde taraflara ortak (birlikte) velayet hakkında bilgi
vermesi ve onların bu konudaki iradelerini de göz önünde tutması yerinde olacaktır. TMK’da yapılacak bir düzenleme ile hakime taraflara ortak
(birlikte) velayet hakkında bilgi verme ve sonucuna göre buna karar verebilme yetkisi tanınması düşünülebilir. Zira, BMÇHDS m. 3/II ve m. 4
uyarınca devlet, çocuğun ‘esenliği’ için tüm uygun yasal, idari ve diğer
önlemleri almakla yükümlüdür.
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YABANCI ÜLKELERDE TEBLİGAT
Av. Celil Çelik1
Türkiye’den yurt dışında bulunan muhataba veya yurt dışından Türkiye’de bulunan muhataba yapılacak tebligatlar, uluslararası adli yardım
çerçevesinde değerlendirilirler. İlgili ülke ile Türkiye arasında ikili veya
çok taraflı sözleşme var ise, öncelikle sözleşme hükümleri uygulanır. Kademeli normlar sıralamasında uluslararası sözleşmeler kanunlardan ve
hatta anayasalardan önce gelir. Çok taraflı sözleşmeler de ikili sözleşmelerden önce uygulanır. Ancak ikili sözleşmelerde tebligatı kolaylaştıran
özel ve ayrı hükümler var ise bu hükümler de öncelikle uygulanır. İkili
veya çok taraflı sözleşme bulunmasa bile, ülkeler kendi iç mevzuatında
dışarıdan gelecek tebligatın nasıl yapılacağı konusunda düzenlemeler yaparlar. İlgili ülke ile Türkiye arasında ikili veya çok taraflı sözleşme yok
ise, yerel mevzuat çerçevesinde mütekabiliyet esaslarına göre tebligat yapılır.
Her takvim yılı başında tebligat işleriyle ilgili anlaşma hükümleri ve
mütekabiliyet esasları ve ayrıca hangi ülkeler için avans olarak ne kadar
tebligat masrafı yatırılması gerektiği Adalet bakanlığınca Dışişleri bakanlığından görüş alınarak Resmi Gazetede yayımlanır. Bir takvim yılı içinde
meydana gelen değişiklikler de aynı usulle ilan edilir. (Yönetmelik m.8/5
ve m.39/3-4)
Adalet Bakanlığı, tebligat hususunda anlaşmış olduğumuz devletlerin
listesini ve bu devletlere gönderilecek tebliğ evrakının kaç nüsha düzenleneceğini, hangi dile çevrileceğini ve çevirinin kaç nüsha olacağını genelgelerle ilan etmektedir. Bu konuda en son hukuk alanında 16.11.2011
tarihli 63/3 sayılı ve ceza alanında 16.11.2011 tarihli 69/3 sayılı genelgeler
yayınlanmıştır. Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün internet sayfasında da konuyla ilgili ayrıntılı bilgilere
yer verilmektedir.
Adalet Bakanlığı, ayrıca “Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ” adı altında Resmi
Gazetede her yıl tebliğler yayınlamaktadır. En son 24.12.2016 tarihli
29928 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ’de, tebligata ilişkin olarak
16.11.2011 tarihli 63/3 sayılı genelgede belirtilen usul ve esasların göz
1 İstanbul Barosu avukatlarından
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önünde tutulacağı belirtilmiş, ayrıca 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olacak yurtdışı tebligat masrafları da belirlenmiştir.
Türkiye, birçok ikili sözleşme yanında, çok taraflı 1 Mart 1954 Tarihli
Hukuk Usulüne Dair La Haye Sözleşmesi ve 15 Kasım 1965 Tarihli Hukuki Veya Ticari Konularda Adli Ve Gayri Adli Belgelerin Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair La Haye Sözleşmesini akdetmiştir. 1954 tarihli Lahey
Hukuk Usulü sözleşmesinin tarafı olan devletler, 16.11.2011 tarihli 63/3
sayılı genelgede EK:6’da gösterilmiştir. 1965 tarihli Lahey Tebligat sözleşmesinin tarafı olan devletler de, aynı genelgede EK:1’de gösterilmiştir.
1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü sözleşmenin sadece 1-7 maddeleri
tebligat konusunu düzenlemekte iken 1965 tarihli Lahey Tebligat sözleşmenin tamamı milletlerarası tebligatı düzenlemektedir. Her iki sözleşmeye taraf olan ülkeler arasında tebligat işlemleri 1965 tarihli sözleşmeye
göre yerine getirilir. 1954 tarihli sözleşmenin tebligat dışında kalan hükümleri taraf ülkeler arasında uygulanmaya devam etmektedir. (1965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesi m.22, 63/3 sayılı genelge m.3)
1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü sözleşmesine taraf ülkelerin büyük
çoğunluğu 1965 tarihli Lahey Tebligat sözleşmesine de taraf olduğundan,
tebligata ilişkin olarak 1954 tarihli sözleşmenin uygulama alanı daralmış
durumdadır. 1954 tarihli sözleşmeye taraf olup 1965 tarihli sözleşmeye
taraf olmayan 9 ülke bulunmaktadır ve sadece bu ülkelere yapılacak tebligatlarda 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü sözleşmesi uygulanmaktadır.
Bu ülkeler; Avusturya, Ermenistan, Karadağ, Kırgızistan, Lübnan, Moldova, Özbekistan, Surinam ve Vatikan’dır.
1965 tarihli Lahey Tebligat sözleşmenin tarafı olan devletler ise, 2017
yılı başı itibarıyla Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Bahama Adaları, Barbados, Belarus (Beyaz Rusya), Belçika, Belize, Birleşik Krallık (İngiltere) ve Kuzey İrlanda, Bosna Hersek, Botsvana, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin Halk
Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Fas, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan,
Hindistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İzlanda, İtalya, Japonya, Kanada, Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Kuveyt, Letonya,
Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, Malavi, Malta, Meksika,
Mısır, Monako, Norveç, Pakistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Saint Vincent ve Grenadines, San Marino, Seyşeller, Slovakya,
Slovenya, Sırbistan, Sri Lanka, Türkiye, Ukrayna, Venezüella ve Yunanistan’dır.
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Yabancı Ülkede Diplomatik Yolla Tebligat Usulü
Tebligat Kanunu'nun 25. maddesinde (iç mevzuat olarak) yabancı ülkede bulunan muhataplara yapılacak tebligat usulü düzenlenmiştir. Yabancı
ülkelerde bulunanlara tebliğ olunacak evrak, tebligatı çıkaran mercinin
bağlı bulunduğu bakanlık aracılığıyla Dışişleri bakanlığına, oradan da o
yerdeki Türkiye büyükelçiliğine veya başkonsolosluğuna gönderilir. Merci, bağlı olduğu bakanlığa başvuruyu bir üst yazıyla yapar. Bakanlıklar,
Dışişleri bakanlığının aracılığına gerek görülmeyen hallerde tebliğ evrakını doğrudan o yerdeki Türkiye büyükelçiliğine veya başkonsolosluğuna
gönderilebilirler. Uygulamada da Dışişleri bakanlığı sadece yurt dışında
resmi bir görevle bulunan Türk vatandaşlarına yapılacak tebligatlarda
devreye girmektedir. O yerdeki Türkiye siyasi memuru veya konsolosu,
diplomatik yoldan tebligat yapılmasını o ülkenin yetkili resmi makamından ister. Yetkili makam genellikle o ülkenin Dışişleri bakanlığı olmaktadır. Yetkili resmi makama sunulmaksızın direkt o ülkenin postasına
verilen tebligat usulsüz sayılır. Yetkili makam, kendisine sunulan evrakı
ülke mevzuatına uygun olarak muhataba tebliğ eder. Tebligat bu yolla yapılır ve mazbatası aynı yoldan geri döner. (7201 m.25, Yönetmelik m.38)
Tebligat kanununun 25. maddesinde düzenlenen usul, doktrinde ve
uygulamada “Diplomatik Yolla Tebligat” olarak tanımlanır. Tebligat kanununun 25. maddesinde düzenlenen usul, genel nitelikte olup yabancı
ülkede bulunan muhatap Türk vatandaşı olsun veya yabancı olsun her
durumda uygulanır. Yabancı ülkede bulunan muhatap Türk vatandaşı olmadığı takdirde sadece bu usule göre tebligat yapılır. (Yönetmelik m.42)
İkili veya çok taraflı sözleşmelerde diplomatik yolla tebligata göre daha
pratik olan farklı usuller de düzenlenmiştir. Bu usuller, taraf ülkeler için
diplomatik yolla tebligatı ortadan kaldırmamakta, ancak diplomatik yolla
tebligatı zorunlu olmaktan çıkarmaktadır. Getirilen bu usuller, diplomatik yolla tebligat usulünün ayrı versiyonları gibidirler. Tebligat kanununun 25. maddesine yapılan atıflar bu usullere de yapılmış sayılır.
Yabancı Ülkede Konsüler Yolla Tebligat Usulü
1954 tarihli Lahey Hukuk usulü sözleşmesinin 1-5 maddelerinde diplomatik yolla tebligata göre daha pratik olan bir usul düzenlenmiştir. Konsolosluk aracılığıyla yetkili makama başvurmayı öngören bu usul, doktrinde ve uygulamada “Konsüler Yolla Tebligat” olarak tanımlanmıştır.
Her akit devlet, tebliğ taleplerini kabul etmek ve sözleşmenin 1-5 arası
maddelerine göre işlem yapmak için (merkezi) bir makam belirler. Merci,
düzenlediği talepname ile birlikte tebliğ evrakını bağlı olduğu bakanlık
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aracılığıyla taraf ülkedeki konsolosluğa gönderilir. Merci, tebliğ evrakına ayrıca (muhatap tarafından tebliğ anında düzenlenecek) makbuz veya
(tebligattan sonra müracaat edilen devletin yetkili makamınca düzenlenecek) vesika ekler. Tebliğ evrakının tercümesi, hem müracaat eden devletin
konsolosu ve hem müracaat edilen devletin yeminli tercümanı tarafından
tasdik edilir. Konsolosluk, tasdik işleminden sonra o ülkenin yetkili makamından tebligatın yapılmasını ister. Evrakı alan yetkili makam, talep
üzerine (a) o memleket kanunlarında yer alan (tebligata ilişkin) usule göre
veya (b) o memleket kanunlarına aykırı olmamak şartıyla merci tarafından belirtilen özel usule göre, (c) saydığımız şıklarda talep yoksa kabul
eden muhataba (kendi arzusu ile kabul ettiği takdirde) evrakı vermekle
yetinerek tebligatı gerçekleştirir. Yetkili makam, talepnameye ekli olarak
gönderilen makbuzu veya vesikayı tebligatın ardından düzenleyerek konsolosluğa geri gönderir. Konsolosluk da, aynı yoldan bakanlık aracılığıyla
makbuzu veya vesikayı merciye geri gönderir. (1954 tarihli Lahey Hukuk
Usulü Sözleşmesi m.1-5)
Taraf ülkeler, diplomatik yolla tebligatın yapılmasını talep edebilecekleri gibi, ülke egemenliği ve güvenliğini ileri sürerek tebligatı yapmaktan
da çekinebilirler. (1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözleşmesi m.1/3 ve
m.4)
Yabancı Ülkede Merkezi Makama Başvurma Usulüne Göre Tebligat
1954 tarihli Hukuk Usulü Sözleşmesiyle getirilen konsüler yolla tebligat usulü, 1965 tarihli Tebligat sözleşmesiyle taraf ülkeler açısından terk
edilmiş, bunun yerine daha pratik olan “Merkezi Makama Başvurma”
usulü düzenlenmiştir.
1965 tarihli Lahey Tebligat sözleşmesi uygulamalarında her akit devlet, tebliğ taleplerini kabul etmek ve sözleşmenin 3-6 arası maddelerine göre işlem yapmak için merkezi makam belirlemiştir. Taraf ülkelerin
merkezi makamlarının ad, adres ve yazışma bilgileri 16.11.2011 tarihli
63/3 sayılı genelgede EK:2’de bulunmaktadır. Türkiye’nin bildirdiği merkezi makam, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğüdür. (1965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesi m.2, 63/3 sayılı
genelge m.8)
Merkezi makama başvurma usulünde belgenin çıkacağı memleketin
kanununa göre yetkili olan merci, bakanlık veya konsolosluk gibi bir aracı olmaksızın ve ayrıca resmi tasdik veya benzeri bir formaliteye gerek
kalmaksızın, tebliğ evrakını talepname ile birlikte talep edilen devletin
merkezî makamına doğrudan sunar veya (posta, kargo vs. ile) gönderir.
(1965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesi m.3)
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Ülkemizde tebligat çıkarmaya yetkili olan tüm merciler, 1965 tarihli
Lahey Tebligat sözleşmenin tarafı olan ülkelerde bulunan muhataplara
bu usule göre tebligat yapabilirler, dolayısıyla tebliğ evrakını doğrudan
merkezi makama yollayabilirler. Merkezi makama doğrudan gönderildiği
ve bir Türk makamı aracı kılınmadığı için tebliğ evrakına ayrıca bir üst
yazı eklenmez.
Evrakı alan merkezi makam, en önce talepnamenin ve eki evrakların
sözleşmeye uygun hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol eder, sözleşmeye
aykırı düzenlenmiş ise derhal merciyi durumdan haberdar eder, gerektiğinde evrakı iade eder. (1965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesi m.4)
Evrakı alan merkezi makam, (a) o memleket kanunlarında yer alan
(tebligata ilişkin) usule göre veya (b) müracaat edilen devletin kanunlarına
aykırı olmamak şartıyla merci tarafından belirtilen özel usule göre veya
(c) kabul eden muhataba (kendi arzusu ile kabul ettiği takdirde) teslim
edilmesi suretiyle tebligatı gerçekleştirir. 1965 tarihli Lahey Tebligat sözleşmesi uygulamalarında talepname olarak kullanılan örnek 184 formda
da zaten bu üç seçeneğe yer verilmektedir. (1965 tarihli Lahey Tebligat
Sözleşmesi m.5)
1965 tarihli Lahey Tebligat sözleşmesi uygulamalarında talepname
olarak kullanılan örnek 184 formda tebligat seçeneği olarak sadece (a)
bendi seçilmesi halinde muhatap evrakı almaktan imtina ettiği takdirde o
ülkenin kendi mevzuatındaki zorlayıcı tedbirler uygulanır, örneğin tebliğ
evrakı muhtara bırakılır ve bir şekilde tebligat sağlanmış olur. Ancak (b)
bendinin seçilmesi halinde seçilen usule göre masraf gerekeceği gibi muhatap evrakı almaktan imtina ettiği takdirde o ülkenin kendi mevzuatındaki zorlayıcı tedbirler de uygulanmaz. Zira seçilen usul, (o ülke kanunlarına aykırı olmamakla birlikte) o ülkenin tebligat kanunlarında yer alan
bir usul değildir. (c) bendinin seçilmesi halinde ise o memleket kanunlarında yer alan usule göre tebligat yapılır, ancak muhatap evrakı almaktan
imtina ettiği takdirde o ülkenin kendi mevzuatındaki zorlayıcı tedbirler
yine uygulanmaz. Sözleşmenin 5. maddesinin 2. fıkrası hükmü gereği b ve
c bentlerinin aynı anda seçimi söz konusu olmaz. Zira özel usulde muhatap kabul ettiği takdirde zaten tebligat yapılabildiğinden ayrıca c bendini
seçmeye gerek yoktur. 16.11.2011 tarihli 63/3 sayılı genelgede sıkıntılı
durumların önüne geçmek için sadece a bendinin işaretlenmesi (diğer seçeneklerin üstünün çizilmesi) açıklamasına yer verilmiştir. (1965 tarihli
Lahey Tebligat Sözleşmesi m.5, 63/3 sayılı Genelge m.11/g)
Evrakı alan merkezi makam, bizzat ya da görevlendirdiği makam aracılığıyla tebligatı gerçekleştirir. Merkezi makama sunulan iki nüsha evra-
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kın bir nüshası tebligat sırasında muhataba verilir, diğer nüshası üzerinde ise belgelerin muhataba tebliğ edildiğine yönelik işlem yapılır. Merkezi
makam veya görevlendirdiği makam, tebligatın ardından örnek 184 formun ikinci sayfasında bulunan tasdiknameyi düzenler. Düzenlenen tasdikname, merkezi makam tarafından aynı yoldan tebliği isteyen merciye
geri gönderilir. (1965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesi m.6)
Taraf ülkeler, direkt başvuru yerine konsolosluklar aracılığıyla da
merkezi makama başvurabilirler ya da istisnai haller gerektirdiği takdirde diplomatik yolla da tebligatın yapılmasını talep edebilirler. (1965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesi m.9, Yönetmelik m.43/8)
Uygulamada da adli merciler, tebliğ evrakını başsavcılık aracılığıyla en
önce Adalet bakanlığına göndermekte, Adalet bakanlığı da evrakı ilgili ülkede bulunan Türk konsolosluğuna göndermekte, konsolosluk da tebliğ
evrakını ilgili ülke merkezi makamına sunmaktadır. Hâlbuki 16.11.2011
tarihli 63/3 sayılı genelgenin 15. maddesinde adli mercilerin talepname
ve eklerini bakanlık aracı kılınmaksızın doğrudan ilgili ülke merkezi makamlarına gönderebilecekleri belirtilmiştir. Ancak evrakların sözleşmeye
aykırı düzenlenmemesi ve ülke itibarının korunması amacıyla önemli kurumlarda bu usul yerleşmiş durumdadır.
Taraf devletler, tebligat talebini sadece kendi egemenlik veya güvenliğini zedeleyici bulduğu takdirde reddedebilirler. Taraf devletler, ilgili
davada yargılama yetkisinin kendi yargı organlarına ait olduğu veya iç
mevzuatın istek konusu için hukuk yolu tanımadığını ileri sürerek tebligat talebini reddedemezler. Merkezi makam, isteğin reddi hâlinde istekte
bulunan merciyi durumdan haberdar eder. (1965 tarihli Lahey Tebligat
Sözleşmesi m.13)
Yabancı Ülkede Diplomatik Memur Aracılığıyla Tebligat Usulü
1965 tarihli Lahey Tebligat sözleşmesinin 8. maddesinde sadece adli
belgeler için “Diplomatik Memur Aracılığıyla Tebligat” olarak tanımlayabileceğimiz bir usul düzenlenmiştir. Buna göre taraf devletlerden her biri,
adlî belgelerin yabancı ülkelerde tebliğ işini (zor kullanmaksızın) doğruca kendi diplomatik veya konsolosluk görevlileri aracılığıyla yaptırabilir.
Ancak belgenin çıktığı memleketin uyruklusuna yapılması hali dışında
devletler, kendi topraklarında bu şekilde tebligat yapılmasına muhalefet
edebilirler. 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü sözleşmesinin 6. maddesinin
3. bendinde de adli ve gayriadli belgeler için benzer düzenleme bulunmaktadır.
Türkiye, ilgili maddelerin verdiği çekince hakkına istinaden bu usule çekince koymuştur. Taraf devletler, Türkiye’de diplomatik memurları
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aracılığıyla sadece kendi vatandaşlarına tebligat yapabilirler, Türk vatandaşlarına veya başka devlet vatandaşlarına bu usule göre tebligat yapamazlar. (63/3 sayılı genelge m.5)
Maddeye çekince koymayan ülkelerde ise konsolosluk aracılığıyla tebligat yapılabilir. Örneğin İrlanda bu maddeye herhangi bir beyanda bulunmamıştır. Ancak devletlerin büyük çoğunluğu maddeye çekince koyduğundan, pratikte devletler konsoloslukları aracılığıyla sadece kendi
vatandaşlarına tebligat yapabilir durumdadırlar.
Yabancı Ülkede Doğrudan Tebligat Usulleri
1965 tarihli Lahey Tebligat sözleşmesinin 10. maddesinde sadece adli
tebliğler için üç ayrı bend halinde üç ayrı “Doğrudan Tebligat” usulü düzenlenmiştir. Maddeye göre (a) adlî merciler tebliğ evrakını yabancı ülkede bulunan muhataplara doğrudan posta yolu ile gönderebilirler, (b)
adli merciler yabancı ülkede tebligat çıkarmaya yetkili merciler (örneğin
noterler) aracılığı ile de tebligat yapabilirler ve (c) bir dava ile ilgili kişiler
(örneğin taraflar) da yabancı ülkede tebligat çıkarmaya yetkili merciler
(örneğin noterler) aracılığı ile de tebligat yapabilirler. (1965 tarihli Lahey
Tebligat Sözleşmesi m.10)
1954 tarihli Hukuk Usulü sözleşmesinin 6. maddesinde de, hem adli
ve hem gayriadli tebliğler için iki ayrı bend halinde benzer “Doğrudan
Tebligat” usulleri düzenlenmiştir. Bu maddeye göre de (a) merciler tebliğ
evrakını yabancı ülkede bulunan muhataplara doğrudan posta yolu ile
gönderebilirler, (b) merciler yabancı ülkede bulunan noterler veya tebligat
çıkarmaya yetkili diğer merciler aracılığı ile de tebligat yapabilirler.
Türkiye, 1954 tarihli Hukuk Usulü sözleşmesinin 6. maddesinde ve
1965 tarihli Tebligat sözleşmenin 10. maddesinde belirtilen doğrudan
tebligat usullerinin tümüne çekince koymuştur. Maddede belirtilen tüm
usullere çekince koyan Türkiye’de bu usullere göre yapılan tebligat, hem
yabancı ülke ve hem Türkiye açısından geçerli sayılmaz. Ülkemizde bu şekil tebligat yaparak davayı sonuçlandıran yabancı mahkeme kararı Türk
mahkemesince tenfiz olunmaz.
Doğrudan tebligata ilişkin usullere çekince koymayan taraf ülkelere
hem Türkiye’den ve hem başka bir ülkeden ilgili usulde tebligat gönderilebilir.
16.11.2011 tarihli 63/3 sayılı genelgede EK:5’de yer alan devletler,
1965 tarihli Lahey Tebligat sözleşmesinin 10. maddesinin (a) bendine
göre ülkelerinde muhataplara doğrudan posta aracılığıyla adli tebligat ya-
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pılmasını kabul etmişlerdir. Bu ülkeler şunlardır; Amerika Birleşik Devletleri, Arnavutluk, Antigua ve Barbuda, Bahama Adaları, Barbados, Belarus (Beyaz Rusya), Belçika, Botsvana, Danimarka, Finlandiya, Fransa,
Hollanda, Birleşik Krallık (İngiltere) ve Kuzey İrlanda, İrlanda, İspanya,
İsrail, İsveç, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Letonya, Lüksemburg, Malavi, Portekiz, Romanya, Slovenya, Saint Vincent ve Grenadines.
Türkiye’de bulunan adli merciler, tebliğ evrakını muhatabın dilinde
yapılmış tercümesi ile birlikte talepname ekinde resmi bir makama başvuru olmaksızın PTT vasıtasıyla mektup zarfı içinde milletlerarası iadeli
taahhütlü postayla bu ülkelerdeki muhataplara doğrudan gönderebilirler.
Ancak bu usul sadece hukuk alanında (ceza dışında) yapılacak tebligatlarda geçerlidir. Ayrıca bu usulde muhatabın evrakı almaktan imtina etmesi
halinde o ülkenin kendi mevzuatındaki zorlayıcı tedbirleri uygulamaması
(yani tebligat yapılamadan evrakın geri gelmesi) ihtimali de vardır. (63/3
sayılı Genelge m.18)
Türk hukukunda iadeli taahhütlü mektupla yapılan tebliğ geçersizdir.
Ancak iadeli taahhütlü mektupla tebliğ yapılmasına izin veren uluslararası sözleşme var ise ve sözleşme tarafı olan ülkeye iadeli taahhütlü mektupla tebligat yapılmış ise, Türk hukuku açısından da bu tebligat geçerli
sayılır. Zira uluslararası sözleşmeler yerel kanunlardan önce uygulanırlar. (Anayasa m.90/5)
Yabancı Ülke Tebligatında Özel Usuller
İki taraflı sözleşmelerle özel tebligat usulleri belirlenebilir. 1965 tarihli
Lahey Tebligat sözleşmesinin 25. maddesi de, yapılan sözleşmenin akit
devletlerin taraf oldukları veya olacakları diğer sözleşmeleri ihlâl etmediğini belirtmiştir.
Türkiye de, tebligata ilişkin olarak birçok ülkeyle ikili sözleşmeler
yapmıştır. İkili sözleşmelerle belirlenen usuller, bazı farklılıklar dışında
çok taraflı sözleşmelerle belirlenen usullere benzerler. Burada tüm sözleşmeleri tek tek açıklamaya gerek yoktur. 16.11.2011 tarihli 63/3 sayılı
genelgede “Devletlere Göre Tebligat İşlemlerinde Uygulanacak Esaslar”
başlığını taşıyan EK:9’da ülkelere göre uygulanan usuller, başvurulan makamlar, kullanılan talepnameler vs. tek tek açıklanmıştır.
Yabancı Ülke Tebligatında Talepname Düzenlenmesi
Yabancı ülkede o ülkenin yetkili makamı aracılığıyla yapılacak tebligatlarda merci tarafından bir “Talepname” düzenlenir. Talepnamede talep
eden ve talep edilen makamın adı, olayın mahiyeti, tarafların isim ve ad-
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resleri, talep konusu, talebin yerine getirilmesi için gerekli diğer bilgiler
yer alır. Talep edilen makamın adı ve adresi bilinmiyor ise gideceği ülkenin yetkili adlî makamına ibaresi (örneğin İzlanda Yetkili Adlî Makamına)
yazılır.
Talepname üç nüsha düzenlenir, biri mercide kalır, diğer iki nüsha ilgili yabancı makama sunulur. Yabancı makama sunulacak talepnameler,
eki belgeler ile birlikte iki takım olarak hazırlanır, bunlara ayrıca gerektiğinde iki nüsha tercümeleri eklenir.
1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü sözleşmesi uygulamalarında, ikili
sözleşmelerde ve sözleşme olmaması halinde 16.11.2011 tarihli 63/3 sayılı genelgede EK:4’de düzenlenen “Tebliğ Talepnamesi” kullanılır. Düzenlenen tebliğ talepnamesi, ayrıca muhatabın bulunduğu ülke diline de
tercüme edilir. (63/3 sayılı genelge m.21, m.23, m.27 ve EK:4)
1965 tarihli Lahey Tebligat sözleşmesi uygulamalarında ise talepname
olarak “Örnek 184 Form” kullanılır. Örnek 184 formda yer alan terimler,
bütün hâllerde Fransızca veya İngilizce olarak düzenlenir. Bu terimler, ayrıca belgenin çıktığı ülkenin resmi dilinde de yazılabilir. Adalet Bakanlığının bastırmış olduğu örnekte İngilizce yanında Türkçe karşılıklar bulunmaktadır. Adalet bakanlığının bastırmış olduğu örnek, 16.11.2011 tarihli
63/3 sayılı genelgede EK:3’de bulunmaktadır. Talepnamede boş bırakılan
kısımlar ise gönderileceği devletin dilinde veya İngilizce ya da Fransızca
doldurulur. (1965 tarihli Lahey Tebligat sözleşmesi m.3 ve m.7)
1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü sözleşmesinin tarafı olan Avusturya’ya gönderilecek tebligatlarda ek anlaşma hükümleri gereği 16.11.2011
tarihli 63/3 sayılı genelgede EK:10’da bulunan “Antrag” kullanılır. Bu talepnamenin Almanca doldurulması gerekmektedir.
1965 tarihli Lahey Tebligat sözleşmesi uygulamalarında kullanılan örnek 184 form dört sayfadan oluşmaktadır. Birinci sayfada “Talepname”,
ikinci sayfada “Tasdikname”, üçüncü sayfada “Tebliğ Edilecek Evrakın
Özeti”, son sayfada “Muhatabın Kimliği ve Adresi” yer almaktadır. Merci,
formun birinci, üçüncü ve dördüncü sayfasını düzenler. Formun Tasdikname kısmı ise, muhatabın bulunduğu ülkenin yetkili makamlarınca düzenleneceğinden merci tarafından boş bırakılır. Talepnamede lüzumsuz
yerlerin çizileceği uyarısı yapılan yerlerde seçilmeyen seçeneklerin üstü
çizilir. Formun üçüncü ve dördüncü sayfası tebliğ anında tebliğ evrakıyla birlikte muhataba verilir. Formun tasdikname kısmı ise, ilgili yabancı makam tarafından düzenlenerek merciye geri gönderilir. Merciye geri
gönderilen tasdikname, tebliğ evrakının muhataba tebliğ edilip edilmedi-
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ğini ve tebliğ edilmiş ise tebliğ şeklini gösterir. (63/3 sayılı genelge m.9-14
ve EK:3)
16.11.2011 tarihli 63/3 sayılı genelgede EK:9’da ülkelere göre hangi
tür talepname kullanılacağı, gerekiyor ise hangi dile tercüme edileceği konusunda bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca ilgili talepnameler (ek3, ek-4 ve
ek-10 adıyla) word formatında Adalet bakanlığının internet sayfasından
indirilebilmektedir.
Yabancı Ülke Tebligatında Evrakların Düzenlenmesi
Yabancı ülkelere gönderilecek tebliğ evrakı ve tebliğ mazbatalı zarf,
tebligatın konusuna göre (hukuki veya cezai) gönderilecek ülke ile sözleşme var ise bu sözleşmeye göre hazırlanır, sözleşme yok ise yerel mevzuat
çerçevesinde mütekabiliyet esaslarına göre hazırlanır. Yabancı ülkelere
gönderilecek tebliğ evrakında muhatabın adı ve soyadı, tam adresi ve uyruğu gösterilir. Bu bilgiler yazı makinesi ile yazılır. (Yönetmelik m.39/1-2)
Muhatabın gösterilen adreste bulunmaması veya adresin yanlış olması
yahut aynı isimde birden fazla kişinin olabileceği ihtimali göz önünde tutularak, adres tespitinin sağlanması için, ad ve soyad dışında mümkünse
ana adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, vatandaşlık numarası gibi
bilgilere de yer verilir.
Tebliğ evrakı üç nüsha düzenlenir, biri (tercümesiyle birlikte) mercide
kalır, diğer iki nüsha da (iki nüsha tercümesiyle birlikte) ilgili makama
sunulur. (63/3 sayılı genelge m.15, m.21, m.23 ve m.27)
1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü sözleşmesi uygulamalarında ayrıca
makbuz veya vesika düzenlenir ve tebliğ evrakına eklenir. Makbuz, tebliğ
anında muhatabın tarih yazarak imzaladığı belgedir. Vesika ise, yabancı
devlet makamınca tebliğ tarihi ve şekli yazılarak tasdik edilen belgedir.
Sözleşmede bunlara ilişkin bir şablon düzenlenmemiştir. Tebliğ evrakına
eklenecek tebliğ mazbatası makbuz yerine de geçer. (1954 tarihli Lahey
Hukuk Usulü sözleşmesi m.5)
1965 tarihli Lahey Tebligat sözleşmesi uygulamalarında sadece davetiye göndermek gerektiğinde talepname davetiye yerine geçtiğinden ayrıca
tebliğ mazbatalı zarf düzenlenmez. (16.11.2011 tarihli 63/3 sayılı genelge
m.32)
16.11.2011 tarihli 63/3 sayılı genelgede EK:9’da ülkelere göre belgelerin nasıl düzenleneceği, içeriğinde nelerin olması ve nelerin olmaması
gerektiği konularında bilgiler bulunmaktadır. Örneğin Almanya, icra müdürlüklerince düzenlenen ödeme emrinde bulunan ceza ihbarı niteliğini
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taşıyan ifadeleri kendi egemenliğine aykırı gördüğünden bu tür tebligat
taleplerini yerine getirmeyi reddetmektedir. Zaman kaybının önlenmesi
ve tekrardan boş yere tercüme masrafı ödenmemesi için bu tür ibarelere
yer verilmemesi gerekir.
Yabancı Ülke Tebligatında Evrakların Tercüme Ettirilmesi
Tebliğ evrakı, tebliğ mazbatalı zarf ve tebliğ talepnamesi, muhatabın
bulunduğu ülke diline veya antlaşmalarla belirlenen dile tercüme ettirilir.
Örneğin dava dilekçesi tebliğ ediliyor ise, dilekçe, tebliğ mazbatalı zarf ve
tebliğ talepnamesi, iki takım Türkçe ve iki takım tercüme olarak hazırlanır. Masraf makbuzu gibi tercümesi gerekmeyen belgeler tercüme edilmez.
1965 Lahey tebligat sözleşmesi uygulamalarında kullanılan örnek 184
form ve Avusturya’ya gönderilecek tebligatlarda kullanılan antrag, asıl ve
tercüme olarak iki nüsha düzenlenmezler. Bu formlar, tercüme eki olmaksızın (gerektiğinde tercüman aracılığıyla) ilgili dilde düzenlenirler.
Uluslararası sözleşmelere göre tebliğ edilecek evrakın ve ekinde bulunacak tebliğ mazbatalı zarfın tercüme edilmesi gerekmeyebilir. Ancak
sözleşme uyarınca tercümesi gerekmeyen evrak, uygulamada sadece
muhatap kabul ettiği takdirde tebliğ edilmektedir. Muhatabın kendi dilinde olmayan evrakı almaktan imtina etmesi halinde o ülkenin kendi
mevzuatındaki zorlayıcı tedbirler uygulanmaz, örneğin evrak muhtara
bırakılmaz, dolayısıyla tebligat yapılamadan geri döner. Sözleşme gereği
tercüme gerekmese de evrakın geri dönme ihtimaline karşılık tercüme
eklemekte fayda bulunmaktadır. Aksaklıklara mahal vermemek için en
baştan 16.11.2011 tarihli 63/3 sayılı genelgede belirtilen hususlara göre
hareket etmelidir.
16.11.2011 tarihli 63/3 sayılı genelgede belirtildiği üzere, 1954 tarihli
Hukuk Usulü sözleşmesinde, ikili sözleşmelerde ve sözleşme olmaması
halinde tebliğ edilecek evrakların tercüme edilmesi gerekir. (m.21, m.23,
m.27)
1965 tarihli Lahey Tebligat sözleşmesi uygulamalarında ise tebliğ edilecek evrakın yabancı dile çevrilmiş olması kural olarak gerekmez. Ancak
evrakın gönderileceği devlet, tebliğ evrakının ülkesinin resmi dilinde veya
başka bir dile çevrilmiş olmasını sözleşmenin 5. maddesi uyarınca talep edebilir. Madde hükmüne çekince veya beyan ileri sürmeyen ülkeler
yönünden belgelerin İngilizce veya Fransızca veya başka bir dilde düzenlenmesi mümkündür. Ancak bu durumda muhatap kabul ettiği takdirde
tebligat yapılabilir. Muhatabın kendi dilinde olmayan evrakı almaması
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muhtemel olduğundan, tebligatın sırf bu nedenle dönmemesi için, evraka gönderileceği ülke dilinde tercüme eklemekte fayda bulunmaktadır.
(1965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesi m.5)
Tebliğ evrakı, ilgili tarafından tebligatı çıkaracak merciye verilmişse,
tercümenin noterlikte yaptırılması gerekir. İlgilinin bulunduğu yerdeki
noterlikte o dili bilen mütercim bulunmaz ve ilgilinin tercümeyi diğer bir
şehirdeki noterlikte yaptırma imkânı da yoksa, tercüme, tebligatı çıkaracak merci tarafından tercüme yapılabilecek bir yerde bulunan denk bir
merci aracılığıyla noterlikte yaptırılır. Tebligat evrakı, ilgili merci tarafından resen tanzim edilmiş ise, mercinin mütercimi varsa onun tarafından
tercüme edilir ve merci tarafından onaylanır. Aksi halde o yerdeki noterlikte veya diğer bir yerde bulunan denk bir merci aracılığıyla tercüme ettirilir. Adli merciler, bu durumda mütercim bulunabilecek yerdeki yetkili
mercinin istinabesi suretiyle tercümeyi yaptırırlar. (Yönetmelik m.40)
Tercümeyi yapan kişi tarafından ad, soyad ve unvan yazılarak tercümenin her sayfası imzalanır, tercümenin hangi dilde yapıldığı belirtilir
ve tercümenin yapıldığı dilde asla uygunluk şerhi konulur. (63/3 sayılı
genelge m.29)
16.11.2011 tarihli 63/3 sayılı genelgede EK:9’da ülkelere göre belgelerin hangi dile tercüme edileceği konusunda bilgiler bulunmaktadır.
Mahkeme Kararının Ertelenmesi Ve Eski Hale Getirme
Tebliğ evrakı (a) müracaat edilen memleket kanunlarında yer alan
usule göre veya (b) müracaat edilen devletin kanunlarına aykırı olmamak
şartıyla merci tarafından belirtilen özel usule göre gönderilmiş, ancak
davalının savunmasını hazırlaması için yeteri kadar vakit bırakacak bir
tarihte tebliğ edildiği anlaşılamamış ise, hâkim zorunlu olarak karar vermeyi erteler. İvedi konularda verilecek tedbir kararları için ise tebligatın
gönderilmesi veya beklenmesi gerekmez.
1965 tarihli Lahey Tebligat sözleşmesi uygulamalarında, yurt dışında
tebligatın yapıldığı anlaşılmış ve gönderme tarihinden itibaren 6 aydan
fazla süre geçmiş ise, tebligatın yapıldığını bildiren tasdikname elde edilemese bile mahkemeler, Türkiye’deki davayla ilgili olarak nihai karar
verebilirler. (1965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesi m.15, 63/3 sayılı genelge m.6)
Tasdikname olmaksızın nihai karar veren hâkim, verilen karar ahvali
şahsiye ile ilgili değil ise, daha sonra zamanında haberdar olmadığına kanaat getirdiği takdirde talep üzerine kanun yollarına müracaatı sağlamak
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üzere süreaşımının davalı hakkındaki sonuçlarını kaldırabilir. Ancak süreaşımının sonuçlarının kaldırılması hakkındaki talebin de, kararın verildiği tarihten itibaren bir sene içerisinde yapılmış olması gerekir. (1965
tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesi m.16, 63/3 sayılı genelge m.7)
Yabancı Ülkede Türk Vatandaşlarına Tebligat
Tebligat kanununun 25a maddesinde yabancı ülkede bulunan Türk
vatandaşlarına yapılacak tebligatlar için (ayrı bir seçenek olarak) özel bir
usul düzenlenmiştir. Yabancı ülkede kendisine tebliğ yapılacak kimse
Türk vatandaşı olduğu takdirde, o yerdeki Türkiye büyükelçiliği veya konsolosluğu aracılığıyla (o yerdeki makama başvuru yapmaksızın) doğrudan
tebligat yapılabilir. (7201 m.25a/1-2, Yönetmelik m.43/1-2)
Tebliğ olunacak evrak, Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ekinde bulunan 4 numaralı örneğe göre hazırlanmış tebliğ mazbatalı zarf içinde tebligatı çıkaran mercinin bağlı bulunduğu bakanlığa
sunulur. Bu usule göre yapılan tebligatta tebliğ evrakının ve kullanılan
zarfın tercüme edilmesi gerekmemektedir. (Yönetmelik m.43/5, 63/3 sayılı genelge m.35)
Merci, başvuruyu bakanlığa hitaben bir üst yazıyla yapar. Tebliğ evrakı, ilgili bakanlıktan Dışişleri bakanlığına, oradan da o yerdeki Türkiye
büyükelçiliğine veya başkonsolosluğuna gönderilir. Uygulamada bakanlıklar, Dışişleri bakanlığının aracılığına gerek olmaksızın evrakları doğrudan ilgili konsolosluklara göndermektedirler. Hatta bazı bakanlıklar,
bölge veya il müdürlüklerine sunulan evrakları dahi bakanlığın merkezi
aracı kılınmaksızın doğrudan ilgili konsolosluklara göndermektedirler.
Yargı mercileri, bu usule göre tebligat yapmak istediğinde Adalet bakanlığının aracılığına gerek olmaksızın tebligat evrakını doğrudan o yerdeki Türkiye büyükelçiliği veya konsolosluğuna gönderilebilirler. (7201
m.25a/5, Yönetmelik m.43/7, 63/3 sayılı genelge m.33)
Tebliğ evrakını alan Türkiye büyükelçiliği veya konsolosluğu, evrak
aslını nezdinde tutarak tebliğin konusu ile hangi merci tarafından çıkarıldığı bilgilerinin yer aldığı ve otuz gün içinde başvurulmadığı takdirde
tebliğin yapılmış sayılacağı ihtarını içeren ihbarnameyi muhataba o ülkenin mevzuatının izin verdiği yöntemle postayla gönderir. Bildirimin muhataba o ülkenin mevzuatına göre posta yoluyla tebliğ edildiği belgelendirildiğinde, bu tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde büyükelçiliğe
veya konsolosluğa başvurulmadığı takdirde, bu tebliğin otuzuncu günün
bitiminde tebligat yapılmış sayılır. Muhatap büyükelçiliğe veya konsolosluğa başvurmuş ancak tebliğ evrakını almaktan kaçınmış ise, bu hususta
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düzenlenecek tutanak tarihinde tebliğ yapılmış sayılır. Muhatap bildirimi
hiç almamış ise tebligat yapılmamış sayılır. Tebliğ işlemi yerine getirildikten sonra tebliğ mazbatası aynı yollardan merciye iade edilir. (7201
m.25a/3-4, Yönetmelik m.43/3-4)
Yabancı Ülkede Türk Memurlarına Tebligat
Resmî görevle yabancı ülkede bulunan büyükelçi, elçi, maslahatgüzar,
başkonsolos, konsolos, siyasi memur, ataşe gibi Türk memurlarına Dışişleri bakanlığı aracılığıyla tebligat yapılır. Tebligatı çıkaran merci, bir
üst yazıyla bağlı olduğu bakanlığa ve bu bakanlık da Dışişleri bakanlığına
başvurur. Burada m.25’de düzenlenen yabancı ülkede tebligat usulü veya
m.25a’da düzenlenen yabancı ülkede Türk vatandaşlarına tebligat usulü
uygulanır. Yargı mercileri, sadece m.25a’da düzenlenen usulü uygularlar.
(7201 m.27/1, Yönetmelik m.46, 63/3 sayılı genelge m.38)
Yabancı Ülkede Türk Askerlerine Tebligat
Yabancı memleketlerde bulunan askeri şahıslara yapılacak tebligat
bağlı bulundukları Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı aracılığıyla yapılır.
Tebligatı çıkaran merci, bir üst yazıyla bağlı olduğu bakanlığa ve bu bakanlık da ilgili komutanlığa başvurur. Tebliğ evrakının ve kullanılan tebliğ mazbatalı zarfın tercüme edilmesi gerekmez. Bu komutanlıklar, tebliğ
evrakını tebligat yapılacak şahsın bulunduğu yabancı ülkedeki birlik veya
komutan veya amirine gönderirler. Tebligatı kıta kumandanı ve kurum
amiri sıfatına sahip en yakın üst yapar. Kıta veya kurum yoksa en yakın
amir tarafından tebligat yapılır. Birlik amiri, muhatabı temin ederek evrakı kendisine verir, muhatabın hazır olmaması veya evrakı almaktan imtina etmesi halinde evrakı kendisi alır, tebliğ mazbatasına da bu durumu
yazar. Bu usulde tebligat muhatabın veya birlik amirinin tebligatı aldığı
tarihte yapılmış sayılır. (7201 m.27/2, Yönetmelik m.47/1-3, 63/3 sayılı
genelge m.38)
Yabancı ülkede olup amiri olmaksızın görev yapan askerlere ise
m.25’de düzenlenen yabancı ülkede tebligat veya m.25a’da düzenlenen
yabancı ülkede Türk vatandaşlarına tebligat usulüne göre tebligat yapılır.
Yargı mercileri, bu durumda sadece m.25a’da düzenlenen usulü uygularlar. (Yönetmelik m.47/4, 63/3 sayılı genelge m.38)
Yabancı Ülke Tebligatında Masraflar
Merci, yurt dışı tebligatlarında posta ücretini ilçede mal müdürlüğüne ilde defterdarlık veznesine muhtelif gelirler hesabına ödemek üzere
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ilgilisinden alır ya da direkt ilgilisine ödettirir. En son 24.12.2016 tarihli
29928 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ ile 01.01.2017
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere her türlü yurt dışı tebligatlarında
KKTC için 27 TL diğer ülkeler için 52 TL posta gideri belirlenmiştir. Yurt
dışına gönderilecek tebliğ evrakına ödemeye ilişkin makbuz örneği eklenir veya üst yazıda makbuzun tarihi ve numarası yazılır. Tebliğ evrakına
ayrıca pul yapıştırılmaz veya eklenmez.
1954 tarihli Lahey Hukuk usulü sözleşmesi uygulamalarında, noter
aracılığı veya özel bir usul kullanılmayacak ise, sözleşmeye göre yapılacak
tebliğlerde müracaat eden devletin konsolosluğundan vergi veya masraf
adı altında bir ücret istenmez. Ancak bakanlık aracılığıyla evrak gönderildiğinden, merci tarafından yukarıda belirtilen posta masrafının mal
müdürlüğüne yatırılması gerekir. (1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözleşmesi m.7)
1965 Lahey Tebligat sözleşmesi uygulamalarında da, özel bir usul
gerekmeksizin sözleşme hükümlerine göre tebligatın yapılması halinde,
mercinin normalde herhangi bir harç ve gider ödemesi gerekmez. Ancak
(direkt merkezi makama başvuru yerine) bakanlık aracılığıyla evrak gönderildiği takdirde yukarıda belirtilen posta masrafının mal müdürlüğüne
yatırılması gerekir. (1965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesi m.12)
Özel bir usul gerekmesi halinde masraf alınacağına ilişkin sözleşme
hükmüne istinaden bazı devletler kendi ülkelerinde yapılacak tüm tebligatlar için masraf talep etmektedirler. Merci, tebliğ evrakının gönderileceği ülke ayrıca masraf talep ediyor ise bu masrafı da ilgili yere (mahkeme
veznesine veya yabancı bankaya) yatırır. En son yayınlanan 24.12.2016
tarihli Tebliğ ile (sayılacak ülkeler Tebligat kanunu m.25a dışında yapılacak tebligatlar için masraf talep ettiğinden) ABD için 95 ABD Doları,
Avustralya için eyaletlere göre değişen miktarda Avustralya doları, Belçika
için 160 Avro veya karşılığı Türk parası, Fransa için 48,75 Avro, Kanada
için 100 Kanada doları çek, Kuzey İrlanda için 50 GBP veya karşılığı Türk
parası, Litvanya için 110 Avro, Singapur için 50 Singapur doları veya karşılığı Türk parası, Yunanistan için 50 Avro tebligat gideri belirlenmiştir.
Yabancı Ülke Tebligatında Müddet Tayini
Duruşma günü gibi belirli bir günü içeren tebliğ evrakının merci tarafından belirlenen günden en az üç ay önce ilgili bakanlığa gönderilmesi
gerekir. Adli merciler, tebliğ evrakını Adalet bakanlığına gönderilmek üzere Cumhuriyet başsavcılıklarına sunmaktadırlar. Bu durumda üç aylık
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sürenin hesabında evrakın Cumhuriyet başsavcılığına verildiği tarih değil
Adalet bakanlığına ulaşacağı tarih dikkate alınmalıdır. Diğer bakanlıklara
bağlı merciler de, bakanlığın il müdürlüğü aracılığıyla gönderme imkânı
olsa bile, belirli bir günü içeren evrakı en az üç ay önce bağlı olduğu bakanlığa ulaştırmalıdırlar. (Yönetmelik m.41)
Yabancı Ülkelerden Gelen Evrakın Tebliği
Yerleşim yeri Türkiye’de bulunan yerli veya yabancı şahıslara tebliğ
edilmek üzere yabancı bir ülkeden gelen evraklar, o ülkenin Türkiye’de
bulunan büyükelçiliği veya konsolosluğu tarafından Türkiye Cumhuriyeti
Dışişleri bakanlığına sunulur. Yabancı ülkelerden gelen evraklar için elçiliklerin ve konsoloslukların ülkemizde diplomatik yoldan tebligat yapılmasını talep edeceği resmi makam, Tebligat kanunu (iç mevzuat) gereği
Dışişleri bakanlığıdır. (7201 m.26)
Ülkemizde bir ülkenin bölgelere dağılmış olarak birden fazla konsolosluğu olabilmektedir. Konsolosluklar, bölgelere dağılmış birden fazla
olabileceğinden tebliğ taleplerini bulundukları yerdeki valilik aracılığıyla
yaparlar. (Yönetmelik m.44/1)
Yabancı ülkenin elçiliğinden veya havzasında bulunduğu valilik kanalıyla konsolosluğundan Dışişleri bakanlığına sunulan evrak, Dışişleri bakanlığı tarafından anlaşma hükümleri ve mütekabiliyet esaslarına uygun
görüldüğü takdirde, Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ekinde bulunan 5 numaralı örneğe göre hazırlanmış tebliğ mazbatası
ile birlikte bir zarf içinde tebligatın mahiyetine göre ilgili bakanlığa gönderilir. İlgili bakanlık da, muhatabın bulunduğu yerdeki yetkili merci aracılığıyla Tebligat kanunu hükümleri gereğince tebligatı yaptırır. Tebliğ işlemi yerine getirildikten sonra tebliğ mazbatası aynı yollardan iade edilir.
(7201 m.26, Yönetmelik m.44, 63/3 sayılı genelge m.46-50)
Yabancı elçilik ve konsolosluklardan gönderilen evraka ait ücret veya
masrafın bu elçilik veya konsolosluklardan talep edilebilmesi, anlaşma
hükümlerine ve mütekabiliyet esaslarına tabidir. (Yönetmelik m.8/4)
Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü sözleşmesi ve
1965 tarihli Lahey Tebligat sözleşmesi uygulamalarında ve birçok ikili
sözleşmelerde tebligatın talep edileceği merkezi makam olarak belirlenmiştir. Bu durumda anlaşmaya taraf olan ülkelerde bulunan merciler,
diplomatik yolla tebligat yerine Adalet bakanlığına da başvurabilirler.
(63/3 sayılı genelge m.48)
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Adalet bakanlığı, kendisine sunulan tebliğ evrakını muhatabın bulunduğu yerdeki Cumhuriyet başsavcılığına iletilmektedir. Cumhuriyet başsavcılığı da, kendilerine iletilen tebliğ evrakını PTT yoluyla muhataplara
göndermektedir. Ancak bazen muhatap başsavcılığa da çağrılmaktadır.
Tebliğ yapıldıktan sonra başsavcılık, muhataba imzalatılan tebliğ mazbatasını tasdik etmekte veya l965 tarihli Tebligat sözleşmesine göre tebligat
yapılmışsa örnek 184 formun tasdikname kısmını bizzat doldurup onaylamakta, daha sonra tebliğ mazbatasını veya tasdiknameyi Adalet bakanlığına geri göndermektedir. (63/3 sayılı genelge m.47)
Muhatap Türk vatandaşı ise ve tebliğ evrakı Türkçe tercüme içermiyor
ise, muhatap özellikle ve açıkça kabul ettiği takdirde tebligat yapılır, aksi
takdirde evrak iade olunur. (63/3 sayılı genelge m.49)
Türkiye’de Diplomatik Ayrıcalığa Sahip Yabancılara Tebligat
Büyükelçi, elçi, maslahatgüzar, başkonsolos, konsolos, siyasi memur,
ataşe gibi resmî görevle Türkiye’de bulunan kişiler ile bunların eşleri,
çocukları ve diğer aile fertleri, diplomatik ayrıcalık ve bağışıklık gereği
kendilerine doğrudan tebligat yapılamayacak kişilerdir. Kendilerine doğrudan tebligat yapılamayacak kişiler antlaşmalar çerçevesinde Dışişleri
bakanlığı tarafından belirlenir. (Yönetmelik m.45/1 ve 5, 63/3 sayılı genelge m.39 ve m.42)
1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinde,
misyon binalarının dokunulmazlığa sahip olduğu, yetkililerinin rızası olmadıkça bu binalara girilemeyeceği, misyon binaları içindeki eşyalar ile
diğer mallar ve misyonun nakil vasıtalarının arama, el koyma, haciz veya
icradan muaf olduğu, diplomatik ajanın özel konutunun da misyonun binaları gibi aynı dokunulmazlık ve korunmadan yararlanacağı, diplomatik
ajanın ceza yargısından bağışık olduğu, (kendisine ait mülkle ilgili ayni
hak davaları, kendisiyle ilgili mirasa ilişkin davalar, kendisinin ticari veya
mesleki faaliyetinden kaynaklı davalar dışında) medeni ve idari bağışıklığının da olduğu, kendisine dava açılamayacağı ve icra takibi yapılamayacağı, tanıklık yapma zorunluluğunun da olmadığı, misyonun idari ve
teknik kadrosunun ve birlikte oturduğu ailelerinin de (kabul eden devletin vatandaşı olmamak kaydıyla) hem ceza ve hem (görevin ifası dışında
yapılan fiiller hariç) medeni ve idari bağışıklığının olduğu düzenlenmiştir.
(m.22, m.30, m.31ve m.37)
1963 tarihli Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesinde
de, konsolosluk binaları, mobilyaları, konsolosluk malları ve keza ulaşım
araçlarının millî savunma veya kamu yararı amaçlarıyla hiçbir el koymaya konu edilemeyeceği, vergi ve harçlardan muaf olduğu, konsolosluk
memurlarının resmî görevlerinin yerine getirilmesi sırasında (gönderen
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devlet adına olmaksızın akdettiği sözleşmeler ve taşıt aracının üçüncü kişilere verdiği zararlar hariç) işledikleri fiillerden dolayı kabul eden devletin adlî ve idarî makamlarının yargısına tabi olmadığı, aynı hükmün fahri
konsoloslar ve büyükelçiliklerde bulunan konsolosluk şubeleri için de
geçerli olduğu düzenlenmiştir. (m.31, m.33, m.43, m.53, m.58 ve m.70)
Türkiye’nin taraf olduğu (Birleşmiş Milletler genel kurulu tarafından
kabul edilen) 1950 tarihli Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Muafiyetlerine
Dair Sözleşmede de, kurumun binalarının dokunulmazlığa sahip olduğu,
alacak ve malları, nerede ve kimin elinde olursa olsun, arama, her hangi
bir maksatla el koyma, zoralım ve kamulaştırma ile diğer her türlü icrai,
idari, adli ve teşriî tedbirlerden muaf olduğu düzenlenmiştir. (m.2/3 ve
m.8)
Adı geçen sözleşmelerin tarafı olan ülkeler, Adalet Bakanlığınca yayınlanan 01.03.2008 tarihli 72/1 sayılı genelgenin eklerinde bulunmaktadır.
Diplomatik ayrıcalığı olan kişilere doğrudan hukukî girişimde bulunulması, tarafı olduğumuz antlaşmaların ihlâli anlamına geleceği gibi, ilgili devletlerin de kendi ülkelerindeki Türk misyon ve çıkarlarına karşı
misillemeye gitmesine sebep olabilir.
Kendilerine doğrudan tebligat yapılamayacak kişilere tebliğ edilecek
evraklar, (gerektiğinde tercümesiyle birlikte) tebligatı çıkaran merci tarafından bağlı olduğu bakanlık kanalıyla Dışişleri bakanlığına gönderilir.
Dışişleri bakanlığı da, evrakı ilgili yabancı devlet dış temsilciliğine duyuru
mahiyetinde iletir. Bu şekil yapılan tebligat, sadece muhatabı haberdar
etme açısından işlev görür, bağışıklığı zedeleyici işlemlere neden olmaz.
(Yönetmelik m.45/4, 63/3 sayılı genelge m.41)
Yabancı ülke temsilciliklerinde çalışan Türk vatandaşları gibi, diplomatik ayrıcalığı olmamakla birlikte adresi “ülke dışı” muamelesi gören
yer olan muhataplara da, bu adreslerde doğrudan tebligat yapılamaz. Bu
kişilere tebliğ edilecek evraklar da, (gerektiğinde tercümesiyle birlikte)
tebligatı çıkaran merci tarafından bağlı olduğu bakanlık kanalıyla Dışişleri bakanlığına, oradan da ilgili yabancı devlet dış temsilciliğine iletilir.
(Yönetmelik m.45/2, 63/3 sayılı genelge m.44-45)
Türkiye’de kendisine tebligat yapılamayacak olan bir yabancıya doğrudan tebligat çıkarılması durumunda, muhatap kendisine tebligat yapılamayacağını beyan eder ise veya tebliğ memuru bu hususu bizzat öğrenir
ise, keyfiyet tebliğ mazbatasına şerh edilerek evrak iade olunur. Adresi
“ülke dışı” muamelesi gören muhataba bu adreste tebligat yapılamaz ise
yine keyfiyet tebliğ mazbatasına şerh edilerek evrak iade olunur. Burada
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tebliğ imkânsızlığı veya tebellüğden kaçınma gibi Tebligat kanununda düzenlenen diğer bir işlem uygulanmaz. (Yönetmelik m.45/1-3)
Yabancı ülke ile özel hukuk ilişkilerinden doğan hukuki uyuşmazlıklarda yargı muafiyetinin olmayacağı ve bu gibi uyuşmazlıklarda yabancı
devletin temsilcisine tebligatın yapılabileceği kabul edilmektedir. Yabancı
devlete izafeten dış temsilciliğe yapılacak tebligat, (aksini düzenleyen bir
sözleşme yoksa) Dışişleri bakanlığı aracılığıyla yani diplomatik yolla yapılır. Almanya ve ABD gibi bazı ülkeler, tüzel kişiliği olmadığı gerekçesiyle
dış temsilciliğine yapılan tebligatı kabul etmemekte, Dışişleri bakanlığı
veya Adalet bakanlığı gibi devleti temsil eden kurumlarına tebligatın yapılmasını istemektedir. 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü sözleşmesi ve
1965 tarihli Lahey Tebligat sözleşmesi uygulamalarında yabancı devlete
merkezi makamına başvurarak da tebligat yapılabilir. (5718 m.49)
Cezai Konularda Uluslararası Tebligat
Adalet bakanlığı, yayınladığı 16.11.2011 tarihli 69/3 sayılı genelge ile,
antlaşma hükümleri ve mütekabiliyet esasları çerçevesinde, Ceza mahkemeleri ve Cumhuriyet savcılıkları tarafından ceza konularında yapılacak
uluslararası tebligata ilişkin usul ve esasları belirlemiştir. Genelgede belirtilen usul ve esaslar, bazı farklılıklar dışında hukuki tebligata benzer.
Muhatap yabancı ise takipsizlik kararının ve mahkeme hükmünün
tebliğine ilişkin olmak üzere iki tür talepname kullanılır. Düzenlenen talepnameye ayrıca tercüme de eklenir. Hukuk tebligatında kullanılan tebliğ talepnamesi, örnek 184 form ve antrag ceza tebligatında kullanılmaz.
Tebliğ evrakı ve tebliğ mazbatalı zarf da, muhatap sayısınca asıl ve tercüme olarak düzenlenir ve talepnameye eklenir. Uluslararası sözleşmeler,
tebligat taleplerinin adli yardımlaşma istenen tarafın kendi iç mevzuatında öngörülen şekillere uygun olarak yerine getirileceğini öngörmektedir.
Bundan dolayı muhatap yabancı ise m.25’de düzenlenen yabancı ülkede
diplomatik yolla tebligat usulüne göre tebligat yapılır. Kullanılacak talepnameler, talepnamenin ve evrakın tercüme edileceği diller, antlaşma tarafı olan ülkeler genelge ekinde gösterilmiştir. (69/3 sayılı genelge m.3 ve
m.5-7)
Muhatap Türk vatandaşı ise her türlü ceza tebligatı tercüme olmaksızın bir üst yazı ile doğrudan ilgili Türk elçiliğine veya konsolosluğuna
gönderilir ve m.25a’da düzenlenen yabancı ülkede Türk vatandaşlarına
tebligat usulüne göre tebligat yapılır. Muhatap siyasi memur ise tebliğ evrakı Dışişleri bakanlığına, askeri şahıs ise tebliğ evrakı bağlı olduğu kuvvet komutanlığına gönderilir. (69/3 sayılı genelge m.8-13)
Uluslararası ceza tebligatı masraf alınmadan yerine getirildiğinden maliye veznesine para yatırılması gerekmez. (69/3 sayılı genelge m.4)

KISIRLAŞTIRMA VE HADIMLAŞTIRMA
Füsun Ceren Küçük1
I. KISIRLAŞTIRMA
A. Kısırlaştırmanın Tanımı
Kısırlaştırma tıbbi yöntemlerin kullanılması suretiyle kadın ya da erkeğin üreme yeteneğinin ortadan kaldırılmasıdır.2 Kısırlaştırma işlemi
sonucunda kadın ve erkeğin cinsel arzu ve faaliyetleri aynı şekilde devam
etmekte olup sadece üreme faaliyeti durdurulmaktadır. Kısırlaştırma işlemi kadınlarda tüp ligasyonu ile erkeklerde ise vazektomi ile yapılmaktadır. “Vazektomi yöntemi erkeğin tohum kanallarının ameliyatla bağlanması olup uygulama sonucunda erkek artık gebe bırakamaz. Tohum
kanallarının bağlanması, erkeğin görünümünde, cinsel arzu ve yeterliliğinde, cinsel doyumunda, erkeklik organının (penisinin) sertleşmesinde
ve boşalmasında hiçbir değişiklik yapmaz, bütün bu olaylar eskisi gibi devam eder.”3 “Tüp ligasyonu kadında yumurtayı taşıyan tüplerin ameliyatla
bağlanmasıdır. Bu işlem sonucunda kadın gebe kalamaz. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde, vücut yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmez, bütün bu olaylar eskisi gibi devam
eder.”4 Kısırlaştırma işlemi gönüllü(istemli) kısırlaştırma ve gönülsüz(istemsiz) kısırlaştırma olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Gönüllü kısırlaştırma kişilerin kendi istekleri doğrultusunda yapılır. Hukuka uygun
olabilmesi için kısırlaştırılmak istenen kişi ayrıntılı olarak aydınlatılmalı,
rızası en geç işlemden önce alınmalı, reşit olmalı ve evli ise eşinin de yazılı
olarak rızasının alınmış olması gereklidir.
Gönülsüz kısırlaştırma kişilerin rızası alınmadan hatta zorla ve bazen
de bilgisi dahilinde olmadan yapılan bir işlemdir. Gönülsüz kısırlaştırmayı 3 kategoriye ayırabiliriz. Bunlar; Öjenik kısırlaştırma, tıbbi endikasyon
sebebiyle kısırlaştırma ve sosyal endikasyon sebebiyle kısırlaştırmadır.
Öjenik kısırlaştırma zihni ve bedeni kusurları kalıtsal olarak taşıyan kişi1
2
3
4

Arş. Gör., Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı
Enver Bozkurt.(2010). Kısırlaştırma ve İnsan Hakları. III. Sağlık Hukuku Kurultayında
sunulan bildiri. Ankara Barosu, Ankara, Türkiye, 07-08 Mayıs.
TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 09.10.2015 http://ailehekimligi.gov.
tr/ana-cocuk-sal/296-vazektomi-nedir.html
TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 09.10.2015 http://ailehekimligi.gov.
tr/ana-cocuk-sal/292-kadnda-tueplerin-balanmas-tuep-ligasyonu-nedir.html
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lere uygulanan kısırlaştırmadır. Tıbbi endikasyon sebebiyle kısırlaştırma
hastanın sağlığı için yapılmaktadır. Kadının doğum yapması kendisi için
hayati tehlike oluşturacaksa kadın kısırlaştırılabilir. Sosyal endikasyon
sebebiyle kısırlaştırma ise kişilerin maddi ve manevi olarak çocuğa bakmalarının mümkün olmadığı durumlarda uygulanan yöntemdir.5
B. Kısırlaştırmanın Tarihçesi
1907 yılında sistematik şekilde yerli halka yönelik kısırlaştırma eylemlerini Amerika Birleşik Devletleri başlatmıştır.6 ABD’de zorunlu kısırlaştırma yasası 30 eyalette kabul edilmiş olup bunun sonucunda 60.000’den
fazla engelli insan kısırlaştırılmaya maruz kalmıştır. Bu kısırlaştırmalar
öjenik ve sosyal endikasyon sebebiyle olmuştur.7 Toplumdaki akıl hastaları, zihinsel engeli olanlar ve hastalar ile dezavantajlı grup kanunların
düzenlemesiyle kısırlaştırılmıştır. Nazi Almanya’sında da 1934-1945 yılları arasında kısırlaştırma yoğun bir biçimde uygulanmıştır. Tahminlere
göre yaklaşık 400.000 kişi öjenik kısırlaştırmaya maruz kalmıştır.8 “İsveç’te 1934’te başlayan zorla kısırlaştırma yakın zamanlara yani 1975’e
kadar devam eder ve 63.000 dolayında insan (% 90’ı kadın) uygulamanın kurbanı olur. Danimarka gibi küçücük bir ülkede bile, 1929-1960
arası, 11.000 kişi kısırlaştırılır.”9 800.000 civarında kadın ve erkek ise
Japonya’da kısırlaştırılmıştır.10 Bu tarz gönülsüz kısırlaştırmalar 1900’lü
yılların başında başlamış olup en yoğun dönemini ikinci dünya savaşı
döneminde göstermiştir. “Çekoslavak hükümeti 1970’li yıllardan 1990’lı
yıllara kadar Roman kadınları programlı bir şekilde kısırlaştırmıştır.”11
1983 yılında kabul edilen 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanu5

Cahid Doğan (2014).Kısırlaştırma(Sterilization), 09.10.2015 http://adlibilimler.ankara.
edu.tr/files/2014/05/K%C4%B1s%C4%B1rla%C5%9Ft%C4%B1rma.pdf
6
Enver Bozkurt(2010). Kısırlaştırma ve İnsan Hakları. III. Sağlık Hukuku Kurultayında
sunulan bildiri. Ankara Barosu,Ankara,Türkiye,07-08 Mayıs.
7
Lutz Kaelber (2012).Eugenics: Compulsory Sterilization in 50 American States.Presentation about’’ eugenic sterilizations’’in comparative perspective at the 2012 Social Science History Association. 09.10.2015 http://www.uvm.edu/~lkaelber/eugenics/
8
Arda Akçiçek Faşizmin Kültür Kodları ve Irkçılıkta Bir Uç Nokta:Öjeni http://www.birikimdergisi.com/guncel-yazilar/368/fasizmin-kultur-kodlari-ve-irkcilikta-bir-uc-nokta-ojeni 31.10.2015
9
Ertan,H.(10.03.2012)Batı Kültürünün Karanlık Bir Yüzü:Irkçı Kısırlaştırma 28.10.2015
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sJsKWs74AcwJ:dagmedya.
net/2012/03/10/bati-kulturunun-karanlik-bir-yuzu-irkci-kisirlastirma/+&cd=1&hl=tr&ct=clnk&gl=tr
10 Webster University, Women and Global Human Rights. Retrieved 09.10.2015 from the
World Wide Web: http://faculty.webster.edu/woolflm/forcedsterilization.html
11 İnsan Hakları Gündemi Derneği,16.Romanların Zorla Kısırlaştırılması Olayı Nedir?,Retrieved 09.10.2015 from the World Wide Web: http://sorular.rightsagenda.org/soru-cevap/?g=6
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na göre Türk hukuku gönülsüz kısırlaştırmayı kabul etmemiştir.12 Aynı
kanunun 4.maddesinin 2. fıkrasına göre “Sterilizasyon ameliyatı, tıbbi
sakınca olmadığı takdirde reşit kişinin isteği üzerine yapılır.” denilerek
gönüllü kısırlaştırmaya izin verilmiştir.
C. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununa Göre Kısırlaştırma Suçu
“Kısırlaştırma işlemi, kişinin kendi bedeni üzerinde, kendi geleceğini belirleme hakkına müdahale niteliği taşıdığından, kanuni şartlara uygun olmayan kısırlaştırma müdahaleleri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
madde 101’de suç olarak düzenlenmiştir.”13 Kanun maddesi iki fıkrada
düzenlenmiştir. İlk fıkrada zorla kısırlaştırma yapan kişiye verilecek cezanın sınırları açıkça belirlenmiştir. Aynı fıkrada kısırlaştırma işlemi yapanın yetkisiz olması durumu nitelikli unsur olarak cezayı ağırlaştırıcı bir
hal olarak düzenlenmekte iken ikinci fıkrada rızaya dayalı kısırlaştırmayı
yetkisiz kişinin yapması durumunda cezanın sınırlarının ne olduğu belirlenmiştir.
‘’Kısırlaştırma
MADDE 101. - (1) Bir erkek veya kadını rızası olmaksızın kısırlaştıran
kimse, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fiil, kısırlaştırma işlemi yapma yetkisi olmayan bir kimse tarafından yapılırsa, ceza
üçte bir oranında artırılır.
(2) Rızaya dayalı olsa bile, kısırlaştırma fiilinin yetkili olmayan bir
kişi tarafından işlenmesi hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.’’14
1.Suçun Maddi Unsurları
a. Suçla Korunan Hukuki Değer
“Kısırlaştırma suçuyla korunan hukuksal yarar, kişinin sağlığı, beden
bütünlüğünün korunması ve üreme yeteneğinin yok edilmesinin önlenmesidir.”15
b. Suçun Faili
Kısırlaştırma suçu herkes tarafından işlenebilmektedir. TCK
md.101/1’de rızası alınmadan kişiye kısırlaştırma işlemi uygulayan kişi
yetkili de olsa suçun faili olarak kabul edilmektedir. Bu fıkranın devam
12 Bkz. 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun(m.4)(kabul tarihi
24.5.1983,RG.:27.05.1983,sayı:18059).
13 Berk Alpaslan (2012),”Türk Ceza Kanunu’na Göre Kısırlaştırma(Sterilizasyon)Suçu”,
İstanbul Barosu Dergisi,C:86 Sayı:4,s.188
14 26.9.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
15 Berk Alpaslan,a.g.e.,s.188
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eden cümlesinde ise yetkisiz kişi aynı işlemi rızası alınmadan uygularsa
suç nitelikli hali oluşturmaktadır. TCK md.101/2’ye göre ise yetkili olan
kişi kısırlaştırılacak kişinin rızası alınmadan kısırlaştırma işlemini yaparsa dahi cezalandırılacaktır. Suçun temel şeklini yetkili kişi oluşturmakta iken, suçun herkes tarafından işlenmesi nitelikli hal olduğundan
suç, özgü suç olarak kabul edilmektedir.16
Burada değinmek istediğim diğer bir husus ise kısırlaştırma yapacak
yetkili kişi kavramından ne anlamamız gerektiğidir. 14.01.1983 tarih ve
83/7395 sayılı ‘’Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük’’ yetkili kişi kavramını tanımlamıştır. Tüzüğün 10. maddesinin 2.fıkrasında ‘’kadınlara sterilizasyon ameliyatı, kadın hastalıkları ve doğum ya da genel cerrahi uzmanlarınca
yapılır.’’ hükmü yer almıştır. Aynı tüzüğün 10. maddesinin 3. fıkrası ise
erkeklere yapılacak olan sterilizasyon ameliyatının kimler tarafından yapılacağını düzenlemiştir. Buna göre “erkeklere sterilizasyon ameliyatı,
üroloji, kadın hastalıkları ve doğum ya da genel cerrahi uzmanlarıyla bu
konuda Bakanlıkça17 açılan eğitim merkezlerinde kurs görerek yeterlik
belgesi almış pratisyen hekimlerce yapılır.”
c. Mağdur
Suçun mağduru kısırlaştırma işlemine maruz kalan kadın veyahut erkek olmak üzere her birey olabilir. Burada ön şart olarak bireyin çocuk
yapma yeteneğine sahip olması gerekmektedir. “Çocuk yapma yeteneği
olmayan bir kimsenin bu işleme maruz kalması kısırlaştırma suçu açısından işlenmez suç olacak ancak fail, kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılabilecektir” 18 Kısırlaştırılan kişi reşit olup, rızası varsa ve yetkili
kişi tarafından işlem gerçekleştirilirse suçun mağduru olmaz. Reşit olan
bir kişinin rıza vererek yetkisiz bir kimseye kısırlaştırma yetkisi vermesi
durumunda dahi fiil suç oluşturacaktır ve kişi de mağdur olacaktır. Reşit
olmayan bir kimsenin rıza göstermesi durumunda yetkili olan kişinin kısırlaştırma işlemini yapmasında rıza hukuken geçerli olmayacak ve rızayı veren kişi TCK md.101 bağlamında suçun mağduru olacaktır. “Ayrıca
mağdur ve faillik sıfatları bu suç tipinde birleşemeyeceği için bir kimsenin
kendi kendini kısırlaştırmaya yönelik fiili cezalandırılmayacaktır.”19
16 Mahmut Koca (2010). “Kısırlaştırma Suçu”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Mecmuası, Cilt: LXVII, Sayı: 1-2, 2009, s. 46
17 Burada belirtilen bakanlık 14.01.1983 tarih ve 83/7395 sayılı ‘’Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük madde 2/a’da
Bakanlık deyimi,Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığını ifade eder. 24/1/1989 tarih ve 356
sayılı KHK ile “Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı” ibaresi “Sağlık Bakanlığı”, “Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanı” ibaresi “Sağlık Bakanı” olarak değiştirilmiştir.
18 Berk Alpaslan,a.g.e.,s.189
19 Mahmut Koca, a.g.e., s.47
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d)Suçun Konusu
Bu suçun konusunu üreme yeteneğine sahip olan kişi oluşturur. Burada suçun konusu ile mağduru aynı kişi olduğu için suçun mağduru
kısmında anlattığım bilgilere atıf yapmakla yetiniyorum.
e) Fiil ve Netice
TCK md. 101/1’de “ …..kısırlaştıran kimse…..”, 101/2’de ise “…….
kısırlaştırma fiilinin…” gibi ifade edilen suç nasıl işleneceği açıkça belirtilmemiş olduğundan serbest hareketli bir suçtur. Burada önemli olan
kişinin kısırlaştırılmasıdır ve bu gerçekleştiği takdirde suçun neticesi gerçekleşmiş olacağından ilgili suç tipi neticeli suçtur. “Neticenin failin kısırlaştırmaya yönelik hareketinden doğması, yani hareket ile netice arasında
nedensellik bağının bulunması gerekir.”20 Burada ayrımının yapılması
gereken husus erkeklerde dölleme yeteneğinin, kadınlarda ise döllenme
yeteneğinin kalıcı olarak sona erdirilmesidir. Tıp biliminin geldiği noktada çok meşakkatli de olsa kısırlaştırılan kişiye üreme yeteneği kazandırılması bu suçun oluşumuna engel teşkil etmez. Eğer üreme yeteneği sona
erdirildiyse suç oluşur ve bu nedenle bu suç tipi zarar suçu olarak kabul
edilmiştir.
f) Rızanın Yokluğu
Bu suçun temeli rızanın olup olmaması ile ilgili olup rıza yoksa yetkili kişi dahi işlemi gerçekleştirse suçun tipiklik unsuru gerçekleşecektir.
Rıza her ne kadar hukuka uygunluk şartlarında incelenmesi gereken bir
unsur olsa da bu suç için maddi unsurlarda incelenmesi gerekir. Burada
da 101. maddenin 1. ve 2. fıkrası açısından bir ayrıma gitmemiz gerekmektedir. 1. fıkra açısından rızanın yokluğu suçun oluşması için gerekli
ve yeterlidir. Rızanın bulunması ise suçu tipikleştirmeyecektir. Ancak burada rıza ile ilgili birtakım eklemeler yapmak istiyorum. İlk olarak hastanın rıza yeteneği bulunmalıdır. Kısırlaştırma suçunda reşit olan kişinin rızası kabul edilmekte iken reşit olmayan kişinin verdiği rıza kabul
edilmemektedir. Ancak burada da bir ayrıma gidilmelidir. TCK madde
101/2’ye göre rıza gösterilse dahi kısırlaştırmayı yapan kişi yetkisiz ise bu
durum hukuka aykırıdır. Buna dayanak olarak da 2827 sayılı NPHK’nin
sterilizasyonu sıkı şartlara tabi tutması gösterilmektedir. Rıza ile ilgili
diğer şart ise aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmiş olmasıdır.
Kısırlaştırma işlemi bir tıbbi müdahale niteliği taşıdığından, kısırlaştırılacak kişi aydınlatılmalıdır. “Uygulamada bir kadının kısırlaştırılmasında, ameliyatın başarısızlık riskine ilişkin olarak kadının bilgilendirilmesi,
20 Mahmut Koca, a.e., s.49
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güvenlik aydınlatılması olarak kabul edilmekte ve hekimin bu yönde bir
aydınlatma yapmaması ve sonuçta kadının hamile kalması durumunda,
çocuğun bakım masraflarından sorumlu olacağına karar verilmektedir.”21
Son olarak ise rızanın açıklanmış olması gerekmektedir. 7395 sayılı tüzüğün 15.maddesinde belirtilen şekilde rızanın izin belgesi ile alınacağı
belirlenmiştir. Bununla beraber 2827 sayılı NPHK’ye göre tıbbi sakınca
olmasına rağmen verilen rıza da geçerli olmayacaktır.
2) Suçun Manevi Unsurları
Kısırlaştırma suçunun manevi unsuru kasttır. “Türk Ceza Kanununda doğrudan kast “suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesi” şeklinde, olası kast ise “kişinin, suçun kanuni
tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili
işlemesi’’ şeklinde düzenlenmiştir.”22 Fail kısırlaştırma neticesinin gerçekleşeceğinin bilincinde olmalıdır. Suç oluşumunda kast dışında herhangi bir saik aranmamıştır. Suçun maddi unsurlarında da değindiğim
gibi kişinin rızasının yokluğunu fail bilmelidir. Fail suçu işlerken kişinin
rızası olmamasına rağmen rızasının var olduğunu sanıyorsa TCK madde
30/1’e göre hatasından yararlanacaktır. TCK madde 30/1’in ikinci cümlesine göre hata dolayısıyla taksirli sorumluluk hali saklıdır. Kısırlaştırma suçu ise sadece kasten işlenebilen bir suç olup taksirli hali kanunda
suç olarak düzenlenmemiştir. Bir hekimin başka amaçla yaptığı bir tıbbi
müdahale, dikkatsiz ve özensiz davranıldığı için aynı zamanda hastanın
kısırlaştırılması sonucunu doğurmuşsa, taksirli yaralama suçu (TCK m.
89) oluşur.23
3) Hukuka Aykırılık Unsuru
Suçun maddi ve manevi unsurları bir arada bulunduğunda suçun
oluştuğu kabul edilir. İlgilinin rızası suçun tipiklik unsurunda incelenmiş
olup hukuka uygunluk nedenlerinden biri olarak kabul edilmemektedir.
4) Suçun Nitelikli Hali
TCK madde 101/1’e göre rızası alınmış bir kişiye yetkisiz kişi tarafından yapılan işlem cezayı artıran nitelikli haldir. Yetkisi olmayan kişi bu işlemi yaparsa ceza üçte bir oranında artırılmaktadır. TCK madde 101/2’ye
göre ise rızaya dayalı olsa bile kısırlaştırma işlemini yetkisiz bir kişinin
yapması bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasını gerektirir.
21 Hakan Hakeri, Tıp Hukuku.9.bsk.,Ankara,Seçkin Yayıncılık, Şubat 2015.s.194
22 Adem Sözüer (2013).Ceza Hukuku Uygulama Rehberi ve Pratik Çalışma Notu. İstanbul
Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi. s.21
23 Mahmut Koca, a.g.e., s.53
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5) Kusur
Kusur bahsinde ise mazeret nedenlerinden biri olan kısırlaştırmanın
zorunluluk halinde yapılmasından bahsetmek istiyorum. Zorunluluk hali
kusuru kaldıran bir haldir. “Bu nedenle zorunluluk halinin koşullarının
oluştuğu durumlarda (TCK m. 25/2; 2827 sayılı Kanun m. 4/3) kısırlaştırma işlemini gerçekleştirmesi halinde hekim, kusurunun bulunmaması
nedeniyle cezalandırılamaz.”24
6) Teşebbüs
Kısırlaştırma suçu neticeli suç olduğundan suçun icrasına başlanıp neticenin gerçekleşmemesi suça teşebbüs olarak kabul edilmektedir. Ameliyatın sonucunda kısırlaştırmanın meydana gelmemesi teşebbüse örnek
olarak verilebilir. “Suçun tamamlanabilmesi için üreme yeteneğinin geri
dönülemez bir şekilde ortadan kaldırılması şart değildir. Üreme yeteneği
ortadan kaldırıldıktan sonra, kullanılan tıbbi yöntemlerle tekrar bu yeteneğin kazanılması halinde de suç tamamlanmış olacaktır.”25
7) İştirak
Kısırlaştırma suçu özgü suç olduğundan hekim olmayan kişiler bu suçun müşterek faili olamazlar. Bu kişiler yalnızca azmettiren veya yardım
eden olarak suça katılabilirler. “Eğer hekim olmayan bir kişi hekimle kısırlaştırma ameliyatının icrasını birlikte gerçekleştirmiş ise; hekim kısırlaştırma suçunun faili, hekim olmayan kişi ise şeriki olacaktır.”26 Hekim
olmayan kişinin fiili ise kasten yaralama suçunun konusu oluşturur. Bu
durum 101.maddenin 2. fıkrasının gerekçesinde şu şekilde belirtilmiştir:
“Rızaya dayalı olsa bile, kısırlaştırma ameliyesini gerçekleştirme hususunda meslek ve uzmanlık olarak yetkisi olmayan kimsenin fiilini icra
etmesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır.”27
8) İçtima
Kısırlaştırma suçunun fiili kasten yaralama suçunun fiilinin alanını
da ihlal etmektedir. Bu itibarla işlenen fiil sonucunda mağdurun ölümü
veya bedensel bir zararı meydana geldiğinde fikri içtima gereğince bir fiil
sonucunda birden fazla farklı suç oluşabileceğinden fail en ağır cezadan
cezalandırılmalıdır. Bu durumda fail TCK md.87 olan neticesi sebebiyle
ağırlaşmış yaralama hükümlerine göre cezalandırılmalıdır.
24
25
26
27

Mahmut Koca, a.e., s.54
Mahmut Koca,a.e.,.s.54
Mahmut Koca, a.e.,s.54
Artuk/Gökçen/Yenidünya.Gerekçeli Ceza Kanunları.13.bsk.Ankara,Adalet Yayınevi,Eylül,2012
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9) Yaptırım
Bir erkek veya kadın rızası olmadan kısırlaştırılırsa kısırlaştıran kişi
üç yıldan altı yıla kadar cezalandırılırken, nitelikli hali olan yetkisiz kişinin suçu işlemesi durumunda ceza üçte bir oranında artırılır. İkinci
fıkrada rızaya dayalı olsa bile kısırlaştırma işlemini yapan yetkisiz kişi bir
yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
10) Kovuşturma Usulü ve Görevli Mahkeme
Kısırlaştırma suçunun soruşturulması ve kovuşturulması için şikayet
aranmaz, re’sen takip edilen bir suçtur. 5235 Sayılı Kanun’un 11. maddesi gereği görevli mahkeme asliye ceza mahkemesi ve 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanunu’nun 12/1 maddesi uyarınca yetkili mahkeme suçun
işlendiği yer mahkemesidir.
D. Kısırlaştırma ile İlgili AİHM Kararları
1. V.C. - Slovakya Davası (no.18968/07)28
Bu davanın konusu roman kökenli bir kadının tam olarak bilgilendirilmeden bir kamu hastanesinde kısırlaştırılmasıdır. Başvurucu V.C
roman kökenli bir Slovak vatandaşıdır. 1980 yılında doğan başvurucu
Slovakya’da bulunan Jarovnice’ de yaşamaktadır. Dava konusu olay 23
Ağustos 2000 tarihinde başvurucu 20 yaşındayken gerçekleşmiştir. Sağlık bakanlığına bağlı bir kamu hastanesinde ikinci çocuğunu sezeryanla
dünyaya getirirken tüp ligasyonu yoluyla kısırlaştırılmıştır. Başvurucunun iddiasına göre sezaryen esnasında ağrılar içinde iken kendisine başka çocuk isteyip istemediği sorulmuştur. V.C. başka çocuk sahibi olmak
istediğini söylediğinde kendisine sterilizasyonla ilgili bir rıza formu verilmiş ve acılar içinde kıvranan başvurucu sterilizasyonun anlamını tam
anlamadan formu imzalamıştır. Başvurucu bu olay sonrasında yeniden
hamile kalamamış ve kısırlaştırıldığı için dava açmıştır. Kısırlaştırılması
sonucunda eşinden boşandığını ve toplum içinde küçük duruma düştüğünü iddia etmiştir. Burada rızası alınmış ancak aydınlatılmamış bir kişinin
kısırlaştırılmasını AİHM, AİHS’ nin 3., 8. ve 14. maddelerinin ihlali olarak
görmüştür.
2. Y.Y.-Türkiye Davası(no.14793/08)29
Bu davanın başvurucusu trans bir Türk vatandaşıdır. Trans Y.Y. cinsiyet değiştirmek için Türk mahkemelerine başvurmuştur. Cinsiyet değiştirme hukuki olduğu kadar tıbbi bir meseledir. Cinsiyet değiştirmenin
28 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107364
29 http://hudoc.echr.coe.int/tur?i=002-10569
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koşulları medeni kanunumuzun 40.maddesinde belirtilmiştir. Buna göre
kişi on sekiz yaşını doldurmuş olmalı, transseksüel yapıda olmalı, cinsiyet değişikliğinin psikolojik açıdan gerekli olduğunu resmi bir kurumdan
alınan sağlık raporu ile belgelendirmeli ve üreme yeteneğinden mahrum
bulunmalıdır.30Y.Y. medeni kanunun 40. maddesindeki şartlardan sadece üreme yeteneğini kaybetmemiştir. Cinsiyet değişiklikleri açısından
medeni kanunun 40. maddesinde yasal endikasyonun da bulunduğu görülmektedir.31Üreme yeteneğinin kaybı kısırlaştırma ile olmaktadır. Y.Y.
Türkiye’nin sağlık koşullarına güvenmediğinden kısırlaştırma ameliyatını
yurtdışında olmak istemektedir. Yurtdışında ameliyat olabilmesi için de
para biriktirmesi gerekmektedir. Ancak kimliği pembe iken kendisinin
görüntüsü erkek gibidir. Y.Y.bu nedenle iş bulamaz ve gerekli parayı da
biriktirmez. Bu nedenle Türkiye’den kendisine mavi renkli nüfus cüzdanı
verilmesini talep eder. Türk mahkemeleri ise bu istemi Medeni Kanunun
40.maddesinde belirtilen üreme yeteneğinin hala var olduğu gerekçesiyle
reddeder. Bu noktada Y.Y. iç hukuk yollarını tükettikten sonra Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesine başvurur. Mahkeme verdiği kararda üreme
yeteneğinin yoksunluğunun cinsiyet değiştirme için olmazsa olmaz bir koşul olmadığına hükmetmiştir ve bu durumu sözleşmenin 8.maddesi olan
özel hayata saygı hakkının ihlali olarak değerlendirmiştir. Bu dava, mahkemenin cinsiyet geçiş ameliyatı olmak için kısırlaştırma şartını Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı bulduğu ilk davadır.32
II. HADIMLAŞTIRMA
A. Hadımlaştırmanın Tanımı
Hadım sözlük anlamı olarak kısırlaştırılmış erkek manasına gelmektedir.33 Her ne kadar sözlük böyle tanımlasa da kadınların da hadımlaştırıldıkları tıp biliminde bir gerçektir. Kadınların hadımlaştırılması
yumurtalıklarının alınarak östrojen hormon üretiminin azalması ile olmakta iken erkeklerde ise testislerinin çıkarılarak testosteron salgısının
durdurulması ile gerçekleşmektedir.34 Hayvanlarda yapılan bu işleme iğdiş etmek, enemek ismi verilirken insanlara yapılırsa hadımlaştırma ismi
ile tanımlanır. Tıp bilimde ise bu işleme ‘’kastrasyon’’adı verilmektedir.
30 G Turan Başara,”Türk Medeni Kanunu’nun 40’ıncı Maddesi Kapsamında Cinsiyet Değişikliği ve Hukuki Sonuçları”TBB Dergisi.Dönem/sayı:2012/103 s.249
31 Hakan Hakeri,a.g.e,.s.271
32 Uluslar arası Af Örgütü. 13.03.2015.https://amnesty.org.tr/icerik/2/1517/cinsiyet-gecis-ameliyati-icin-kisirlastirma-sartinin-aranmasi-aihs
33 TDK Sözlüğü.
34 Kastrasyon ve Kısırlaştırma. http://www.genelsaglikbilgileri.com/kastrasyon-ve-kisirlastirma/ (19.10.2015)
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Hadımlaştırmak genel olarak kişinin, cinsel salgı bezlerinin çıkarılarak
cinsel faaliyette bulunma ile üreme yeteneğinin tamamen bitmesini sonuçlayan bir müdahaledir.35 İlk bölümde anlatmış olduğum kısırlaştırma ile
hadımlaştırma arasındaki en temel fark hadımlaştırma ile kişinin cinsel
istek ve cinsel ilişkide bulunma yeteneğinin sona ermesidir. Ancak hadımlaştırmanın kısırlaştırma işlemini kapsadığı bir nokta ise üreme yeteneğinin de sona erdirilmesidir. “Hadımlaştırmanın daha çok erkeklerde
kullanıldığı görülmekle birlikte, söz konusu medikal uygulama kadınlar
için de geçerlidir.”36 Son olarak şunu da belirtmek isterim ki hadımlaştırma sonucunda kişinin cinsiyetine ilişkin bazı belirtilerin de kişinin yaşına göre ortadan kalkması mümkündür.37Hadımlaştırma kişinin isteğine
bağlı olup olmamasına göre isteğe bağlı(gönüllü) hadımlaştırma ve zorunlu hadımlaştırma olarak ikiye ayrılır. Tıbbi endikasyon olmaksızın tamamiyle kişinin istemi üzerine yapılırsa isteğe bağlı hadımlaştırma olur. Rıza
ve tıbbi zorunluluk olmasa dahi istemsiz olarak yapılan hadımlaştırmaya
zorunlu hadımlaştırma denilir.
Hadımlaştırma tıbbi bir zorunluluğa dayanıp dayanmamasına göre de
ikiye ayrılır. İsteğe bağlı hadımlaştırma gibi zorunlu hadımlaştırma da
tıbbi bir zorunluluktan kaynaklanabilir. Önleyici ve cezalandırıcı olarak
da hadımlaştırma yapılabilir. Bunlar daha çok cinsel istismar ve tecavüz
suçlarını önlemek veya bu suçları işleyenleri cezalandırmak için yapılmaktadır.38
B. Hadımlaştırmanın Tarihçesi
İlk kasıtlı hadım hareketi, Sümerliler tarafından gerçekleştirilmiştir.39
Hadım etme geçmişten günümüze kadar yoğun bir biçimde yaşanmıştır.
Hadımlaştırmanın birçok nedeni vardır. “Örneğin, İtalya’da tiz sesli şarkıcıların ergenlik sonrası, seslerinin korunması amacıyla ergenlik öncesi
hadım edilirdi.”40 Bizans İmparatorluğu’nda bu yöntem ölüm cezası olarak kullanılarak erkek genital bölgesinin tümü alınmaktaydı. Çin tarihinde ise bazı bölgelerde hadım etme gücün zorla ele geçirilmesi olarak ka35 Ramazan Çağlayan (2010).İnsanilik Unsuru Açısından Hadımlaştırma Cezası. III. Sağlık Hukuku Kurultayında sunulan bildiri.Ankara Barosu,Ankara,Türkiye, 07-08 Mayıs.
36 Ramazan Çağlayan (2010).İnsanilik Unsuru Açısından Hadımlaştırma Cezası.III. Sağlık
Hukuku Kurultayında sunulan bildiri.Ankara Barosu,Ankara,Türkiye, 07-08 Mayıs.
37 Kastrasyon ve Kısırlaştırma. http://www.genelsaglikbilgileri.com/kastrasyon-ve-kisirlastirma/ (19.10.2015)
38 Murat Doğan, Hadımlaştırmadan Doğan Hukuki Sorumluluk. III. Sağlık Hukuku Kurultayında sunulan bildiri.Ankara Barosu,Ankara,Türkiye, 07-08 Mayıs.
39 Hayrunnisa Özdemir, “Hadım Etme ve Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü”.Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C.XIV,Y.2010,Sa.1,S.126.
40 Hayrunnisa Özdemir, a.e., S.126.
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bul edilmekteydi.41 Çin’de ayrıca bu işlem cüzam, gut ve deri hastalıkları
için de yapılırdı. “Orta Çağda Avrupa’da tecavüz ve zina gibi cinsel suçları
işleyenlere ceza olarak kastrasyon uygulanmıştır.”42 Günümüzde ise kastrasyonu yasalarında düzenleyip kabul eden ülkeler arasında İngiltere,
Norveç, İsviçre, Almanya ve ABD’nin bazı eyaletleri bulunmaktadır. Türkiye açısından ise kastrasyon suçlulara uygulanacak bir yaptırım olarak
düzenlenmemiştir.
C. Hadımlaştırma Türleri
1. Cerrahi Yöntem
“Cerrahi kastrasyon orşiektomi olarak da adlandırılır ve bu yöntem,
testislerin ameliyat ile alınması işlemini tanımlar.”43 Bu uygulama ile testosteron üretiminin en önemli kaynağı vücuttan atılmış olur. Günümüzde
bu yöntem daha çok tıbbi amaçlarla ve ilerlemiş prostat kanserinin büyümemesi adına yapılmaktadır. Günümüzde cerrahi kastrasyonun ceza olarak uygulanması gerektiğini savunan görüşler bulunmaktadır. Bu işlem
bazı ülkelerde, cinsel suç faillerinin cinsel suç işlemelerini engellemek
amacıyla da uygulanan bir tedavi yöntemi olarak da kullanılmaktadır.44
2. Kimyasal Yöntem
Kimyasal kastrasyon cerrahi yöntemden farklı ve daha kabul edilebilir bir yöntemdir. Kimyasal kastrasyon medikal kastrasyon olarak da
adlandırılmakta olup 1960’lı yıllardan itibaren Amerika ve Avustralya’da
erkeklerin cinsel isteklerinin azaltılması için Depo-Provera kullanılmaktadır.45 “Depo-Provera tedavisi, özellikle çocuklara karşı cinsel eğilimi
bulunan ve pedofili olarak adlandırılan hastalığı bulunan cinsel suç faillerine uygulanmaktadır. “46 “Depo-Provera’ nın asıl kullanım amacı, cinsel
davranışlarda etki yaratacak olan ve erkek hormonu olarak nitelendirilen, testosteron hormonunun seviyesini azaltmaktır.”47 Kişilerin cinsel
haz alması, cinselliği yaşamaları testosteron seviyesine bağlıdır. Kadınlar
41 Ramazan Çağlayan (2010).İnsanilik Unsuru Açısından Hadımlaştırma Cezası.III. Sağlık
Hukuku Kurultayında sunulan bildiri. Ankara Barosu,Ankara,Türkiye, 07-08 Mayıs.
42 Erhan Temel, Hadımlaştırma Operasyonlarından Dolayı Alman Hukukunda Sorumluluk. III. Sağlık Hukuku Kurultayında sunulan bildiri.Ankara Barosu,Ankara,Türkiye,
07-08 Mayıs.
43 Adnan Ataç.Tıp Etiği Açısından Kastrasyon. III. Sağlık Hukuku Kurultayında sunulan
bildiri.Ankara Barosu,Ankara,Türkiye, 07-08 Mayıs.
44 Sertaç Işıka, Suç Politikasının Temel İlkeleri Açısından Türk Hukukunda Cinsel Suçlar
ve Kastrasyon,İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,İstanbul,2010,s.99
45 Hayrunnisa Özdemir,a.g.e., s.135.
46 Sertaç Işıka,a.g.e.,.s.104
47 Ramazan Çağlayan(2010).İnsanilik Unsuru Açısından Hadımlaştırma Cezası.III. Sağlık
Hukuku Kurultayında sunulan bildiri.Ankara Barosu,Ankara,Türkiye, 07-08 Mayıs

Kısırlaştırma ve Hadımlaştırma • F.C. KÜÇÜK

161

açısından baktığımızda da bu ilaç sonucunda cinsel istekleri azalmakta ve
gördükleri cinsel içerikli rüyalar kesilmektedir.
D. Türk Hukuku Açısından Hadımlaştırma
Hadımlaştırma kavramı Türk pozitif hukuk düzenlemelerinde yer almamaktadır. Son dönemlerde cinsel saldırı ve cinsel istismar davalarının artması sonucu ülkemizde bir infial oluşmuştur. Cerrahi yöntemden
daha kolay ve daha insancıl olduğu için kimyasal kastrasyonun uygulanması konusunda son dönemlerde ülkemizde bir tartışma dönmektedir.
TBMM’nin kanun çıkarma yetkisi bulunmaktadır. Ancak çıkarılan kanunun Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olmaması
gerekmektedir. Hadımlaştırma konusu bir cezai yaptırım olarak düzenlenecekse bu konuyu üç yönden Anayasa ve AİHS’ ye göre incelememiz
gerekmektedir.48Birinci durumda anayasa md.17’nin 2.fıkrasına göre
“Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi
tutulamaz.” Bu maddeye göre eğer tıbbi bir zorunluluk varsa ve kanunda
düzenleme yapılmışsa hadımlaştırma uygulamasının yapılabileceği anlamı çıkarılmaktadır. İkinci durum ise ay md. 17’nin 3. fıkrasında yer alan
“Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz.(…)’’hükmü ile AİHS’nin
3.maddesinde yer alan “Hiç kimse işkenceye, insanlık dışı ya da onur
kırıcı ceza veya işlemlere tabi tutulamaz” hükmü ile ilgilidir. Kimyasal
kastrasyonun insan onuruna aykırı bir ceza olup olmaması konusu tartışmalıdır. Yaygın görüşe göre kimyasal kastrasyon uygulaması AİHS’nin
3.madde ihlali olarak kabul edilmektedir. ABD’nin bazı eyaletlerinde ise
kimyasal kastrasyon cezai olarak uygulanmaktadır. Hakan Hakeri’nin görüşüne göre çocuklara cinsel saldırı konusunda mükerrir olan, yani bu
konuda kendisini tutamayan ve devamlı olarak tekrar tekrar bu suçu işleyen kimselerle ilgili olarak başka çarenin bulunamadığı hallerde, bu ceza
insan onuruna aykırı değildir.49 Anayasa Mahkemesi suç ile verilecek ceza
arasında bir orantı olması gerektiğini savunmaktadır. Mağdurun cinsel
saldırı veya istismar sonucunda yaşadığı elem ile failin cinsel hazzı için bu
tarz fiillerde bulunması sonucu kimyasal kastrasyonun orantılı bir ceza
olduğu kabul edilebilir.50 Bütün bu görüşleri dikkate alarak mağdur ve
toplum açısından oldukça ağır sonuçlar doğuran cinsel istismar ve cinsel
saldırı faillerine kimyasal kastrasyonun uygulanması orantılılık açısından
48 Hakan Hakeri,a.g.e.,.s.153
49 Hakan Hakeri, a.g.e.,s.153
50 Hakan Hakeri,a.g.e.,.s.154
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Anayasa’ya aykırı olmamakta; ancak insan onuruna aykırı ceza olmayacağı ile ilgili AİHS ve Anayasadaki hükümlere aykırılık teşkil edebilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımda kastrasyon uygulamasının cezai niteliğinden bahsettim. “Kişiye ilaçla müdahale edilebilmesinin niteliğinin belirlenmesi, bu müdahalenin gönüllü veya zorunlu olup olmadığı hususi ile
bağlantılıdır.”51 NPHK’nın 4. maddesinin 3.fıkrasında’’Bir ameliyatın seyri
sırasında tıbbi zaruret nedeniyle bir hastalığın tedavisi için kastrasyonu
gerektiren hallerde, kişinin rızasına bakılmaksızın kastrasyon ameliyesi
yapılabilir.” Hadımlaştırma için tedavi niteliğinin bulunması ancak endikasyonun varlığına bağlıdır.52 Buradan anlaşılması gereken tıbbi zorunluluk olsa bile rızaya dayalı bir kastrasyon işlemi yapılamaz sadece ameliyat
esnasında durum kastrasyonu gerektiriyorsa yapılabilir olduğudur. NPHK’nin 2.maddesinin son fıkrasına göre “Bu Kanunun öngördüğü haller
dışında gebelik sona erdirilemez ve sterilizasyon veya kastrasyon ameliyesi yapılamaz.” denilerek gönüllü hadımlaştırmaya cevaz verilmemiştir.
TCK’da hadımlaştırmaya ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır. Bu nedenle
NPHK’nin 4.maddesindeki düzenlemeye ilişkin açıklamalar yapacağım.
1)Ameliyatın Seyri Sırasında Tıbbi Zaruret Nedeniyle Bir Hastalığın Tedavisi İçin Hadımlaştırmanın Hukuka Uygunluk Şartları
“Hadımlaştırma, bir ameliyat sırasında ortaya çıkan tıbbi zorunluluk sebebiyle bir hastalığın iyileştirilmesi için kabul edildiğinden, bu
durumda da sorumluluk bakımından hekim ile hasta arasında vekaletsiz iş görme hükümlerinin uygulanması gerekir.”53
a)Ameliyat Sırasında Tıbbi Zorunluluk Doğmalı
Ameliyat esnasında fark edilen ve hadımlaştırma yapılmaz ise kişinin
hayatı tehlikeye girecekse bir zorunluluk halinden bahsedilir. Durum önceden öngörülemediği için kişiden rıza alınamamıştır ancak hadımlaştırmanın yapılmaması daha büyük felaketlere yol açacaksa tıbbi zorunluluk
olduğu kabul edilir.
b)Hastanın Mefruz İradesi Bulunmalı
Hastanın ameliyattan önce rızası alınmış olsa idi hadımlaştırmaya itiraz etmeyeceği bilinmelidir. “Hastanın anestezi altındayken tamamen şuursuz olması durumuna genel anestezi adı verilir.”54 Bu nedenle mefruz
irade daha çok genel anestezi altındaki hastalarda söz konusu olmakta51
52
53
54

Sertaç Işıka,a.g.e.,.s.101
Hakan Hakeri,a.g.e.,.s.271
Murat Doğan, Hadımlaştırmadan Doğan Hukuki Sorumluluk s.141
Anestezi Nedir? http://anestezi.gen.tr/anestezi-nedir.html 30.10.2015
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dır. Böyle durumlarda hastanın rızası alınmaz ancak hastaya fayda sağlayacağı için varsayılan rızası olduğu kabul edilir. Hastanın fiil ehliyetine
sahip olup olmaması önemli değildir. Hastanın hadımlaştırılmayı reddettiğini bilen hekim gene de hadımlaştırmayı gerçekleştirirse sorumludur.
“Ameliyatın genişletilmesi ihtimali ameliyat öncesinde de mevcut ise ve
hekim bu ihtimalden hastaya bahsederek rızasını almamış ise ve fakat
hastaya zamanında haber vermiş olsaydı, hastanın muvafakat edeceği hususunda yanılgıya düşerse, varsayılan rıza(yani hukuka uygunluk sebebinin şartları) hususunda yanılmış olur ve kastı kalkar.”55
c)Hekim Hadımlaştırmayı Özenle Gerçekleştirmeli
Ameliyatın genişletilmesi konusunda hekim vekaletsiz iş göre hükümlerine göre tam bir özenle hareket etmelidir. Hekim hadımlaştırmayı yaparken hafif ihmalinden de sorumludur. Bu nedenle hekim özenli ve tedbirli olmak zorundadır.
F. Hadımlaştırmanın Yasal Olarak Kabul Edildiği Ülke:Danimarka
Danimarka Avrupa’da cerrahi hadım yöntemini kanunlaştıran ilk Avrupa Devletidir. Ülkedeki ilk hadım 1925 yılında uygulanmıştır. 19351970 yılları arasında Danimarka cinsel suç işleyen kişilere seçim hakkı
tanımıştır. Bunlar; hapis cezası ya da cerrahi hadım yönteminin uygulanmasıdır. Burada cerrahi hadım yöntemi yaptırım olarak uygulanmaktadır.1 973 yılından itibaren Danimarka cerrahi hadım yöntemini terk
ederek kimyasal hadım yöntemini kabul etmiştir. Çünkü cerrahi hadımlaştırmanın hiçbir şekilde geri dönüşü olmadığı için insanlık dışı kabul
edilmiştir. Danimarka’da bulunan Anormal Suçlular için Herstedvester
Enstitüsü, cinsel suçlular için tek hapishanedir. Burada kimyasal hadımın öncesi ve sonrasında suçlulara terapi uygulanmaktadır. 1989 yılından itibaren 26 kişiye kimyasal hadım uygulanmış ancak 16 mahkum bu
uygulamayı sonuçlandırmış ve 16 kişiden sadece biri tahliyesinden sonra
bambaşka bir suç işlemiştir.56

55 Hakan Hakeri,a.g.e.,.s.255
56 Burcu Akbaba,”Kimyasal Hadım Yönteminin Anayasaya Uygunluğu-I”,TBB Dergisi,Sayı
81,2009 s.23-24.

EŞİT DURUMDA OLAN KİŞİLERE
FARKLI HUKUK KURALLARI UYGULANAMAZ
Av. Erol TÜRK1
Özet:
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu 30.09.2015 tarihinde “eşit
durumda olan kişilere farklı hukuk kuralları uygulanamayacağına” dair
bir karar vermiştir. Yargının ağır darbeler aldığı bir dönemde bu kararın
verilmiş olması olumludur. Kararın gerekçesinde anayasanın “hukuk devleti” ilkesine önemle vurgu yapılmıştır.
1-Davanın konusu:
Dava, 22.Mayıs.2014 günlü resmi gazetede yayınlanan Planlı Alanlar
Tip İmar yönetmeliğinde yapılan değişikliğin iptaline ilişkindir.2
2- İptali istenen yönetmelik değişikliği:
02.11.1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plânlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin geçici 6. maddesi 22.05.2014
tarihinde aşağıda yazılı olduğu gibi değiştirilmiştir.3
Bu madde değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce; belirli parsellere yönelik olarak;
a-Yıkım ruhsatı başvurusunda bulunulan veya binası yıkılan veya riskli yapı tespiti yaptırılan
b-Bakanlıkça lisanslandırılan kuruluşlarca yapı kimlik numarası alınarak riskli yapı tespit işlemlerine başlanılan veya,
c-İnşaat sözleşmesi yapılan, proje sözleşmesi yapılan, inşaat yahut proje yapmak için noter tasdikli taahhütname veya vekâletname alınan veya,
d-Yeni inşaat yapmak üzere; ifraz, tevhit, yola terk işlemi için başvurulan veya imar durum belgesi, yol kotu tutanağı, aplikasyon krokisi almak
üzere başvurulan veya,
e-Zemin ve temel etüt raporu hazırlanan parsellere ilişkin, madde değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra yapılan yapı ruh1
2
3

İstanbul Barosu avukatı
D.İ.D.D.G.K. E. 2015/1064 T. 30.9.2015
08.09.2013 tarihli 28759 sayılı Resmi gazete ile 22.05.2014 günlü 29007 sayılı Resmi
Gazete
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satı müracaatları, 01.01.2016 tarihine kadar sonuçlandırılmak kaydıyla, bu yönetmelik hükümlerine veya ilgilisinin talebine göre yönetmeliğin
14.09.2013 tarihli, 08.09.2013 tarihli ve 01.06.2013 tarihli değişiklik
hükümlerine veya 01.06.2013 tarihinden önce yürürlükte olan ilgili idarelerin mevzuatına göre neticelendirilir.
Ancak bu madde hükmü hiçbir şekilde yapının plânla belirlenen kat
adedini ve emsalini artırmak amacıyla uygulanamaz ve bu amaçla yapı
ruhsatı düzenlenemez.
3-Davanın özeti:
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin Geçici 6. maddesi uygulamasının usul ve esaslarını belirlemek üzere Valiliklere dağıtımı yapılan
23.05.2014 günlü, 6522 sayılı Genelge ile dayanağı 22.05.2014 günlü,
29007 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin iptali istemiyle açılmıştır.
Dava konusu yönetmelikle belirli şartları haiz kişilere, farklı tanım
ve kurallara sahip, farklı tarihlerde yürürlüğe konulan düzenlemelerden
birini tercih etme imkânı tanınmasının, bir bölgede aynı kurallara bağlı
olması gereken yapılaşmalarda farklı kuralların uygulanmasına yol açacağı ve dolayısıyla düzensiz imar uygulamalarına sebebiyet vereceği açıktır. Bu durumda, proje hazırlanması, yapı ruhsatı ve arazi düzenlemesine
ilişkin uygulamaların Planlı Alanların Tip İmar Yönetmeliği ile Bakanlıkça
çıkarılan diğer imara ilişkin yönetmeliklerle getirilen düzenlemelere göre
gerçekleştirileceği ve bu yönetmeliklerde yer alan genel hükümler, tanımlar ve ruhsata ilişkin hükümlerin, planlarla ve ilgili idarelerce çıkarılacak
yönetmeliklerle değiştirilemeyeceği hususu dikkate alındığında; eşit durumda olan kişilere farklı hukuk kurallarını tercih etme imkânı sağlayan dava konusu yönetmelik maddesinde 3194 sayılı imar Kanununun 1.
Maddesinde belirtilen yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların;
plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacına
aykırı olduğu sonucuna varılmaktadır.
4-İstemin özeti:
Danıştay Altıncı Dairesince verilen yürütmenin durdurulması talebinin reddine ilişkin 22.01.2015 günlü, E:2014/6805 sayılı karara, davacı
itiraz etmiş ve yürütmenin durdurulması talebini yenilemiştir.
5-Davalı idarenin savunması:
Davalı idare savunmasında, söz konusu düzenlenmenin amacının idarelerin çıkaracakları imar yönetmelikleri yürürlüğe girinceye kadar olası
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mağduriyetlerin önüne geçilmesi adına dava konusu yönetmelik maddesindeki koşulları sağlamak kaydıyla, inşaat yapmak üzere işlem sürecini
başlatan parsel maliklerine Planlı Alanlar imar Yönetmeliğinde muhtelif
zamanlarda yapılan düzenlemelerden faydalanma olanağının sağlanması
olduğunu belirtmiştir.
6-Danıştay Tetkik Hâkiminin Görüşü:
Uyuşmazlık konusu Yönetmelik maddesi ile öngörülen koşulların bugüne kadar hiç inşaata başlanmamış durumlara ilişkin olması karşısında kazanılmış haklar kapsamında değerlendirilmelerine hukuken olanak
bulunmamaktadır. Eşit durumda olan kişilere farklı hukuk kurallarını
tercih etme imkânı sağlayan dava konusu yönetmelik maddesinde imar
Kanununun 1. Maddesinde belirtilen yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki
yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü
sağlamak amacına aykırı olduğu açıktır. Bu nedenle itirazın kabulü gerektiği düşünülmelidir.
7-Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Kararı:
Dava; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin geçici 6. maddesinin
uygulamasının usul ve esaslarını belirlemek üzere Valiliklere gönderilen
23.05.2014 günlü, 6522 sayılı genelge ile dayanağı 22.05.2014 günlü,
29007 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin iptali istemiyle açılmıştır.
Danıştay Altıncı Dairesinin 22.01.2015 günlü, E:2014/6805 sayılı kararıyla, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. Maddesinde
öngörülen koşulların bulunmaması nedeniyle yürütmenin durdurulması
isteminin reddine karar verilmiştir.
Anılan karara davacı itiraz etmekte yürütmenin durdurulmasını istemektedir.
3194 sayılı imar Kanununun 1. Maddesinde bu kanunun, yerleşme
yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlendiği belirtilmiştir.
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 01.06.2013 günlü 28664 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde
değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 1. Maddesi ile değişik 2. maddesinde, proje hazırlanması, yapı ruhsatı ve arazi düzenlemesine ilişkin
uygulamaların bu Yönetmelik ile Bakanlıkça çıkarılan diğer imara ilişkin
yönetmeliklerde yer alan tanımlara göre gerçekleştirileceği, bu yönetme-
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liklerde yer alan genel hükümler, tanımlar ve ruhsata ilişkin hükümlerin,
planlarla ve ilgili idarelerce çıkarılacak yönetmeliklerle değiştirilemeyeceği, bu yönetmeliğin ve ilgili idarelerin kanuna ve diğer mevzuata göre çıkaracakları imar yönetmeliklerinin diğer hükümlerinin ise uygulama imar
planında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanacağı kurala
bağlanmıştır.
Dava konusu 22.05.2014 günlü 29007 sayılı Resim Gazetede yayınlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik ile Yönetmeliğin Geçici 6. Maddesi bu madde değişikliğinin
yürürlüğe girdiği tarihten önce; belirli parsellere yönelik olarak yıkım
ruhsatı başvurusunda bulunulan veya binası yıkılan veya riskli yapı tespiti yaptırılan veya Bakanlıkça lisanslandırılan kuruluşlarca yapı kimlik
numarası alınarak riskli yapı tespit işlemlerine başlanılan veya inşaat
sözleşmesi yapılan veya proje sözleşmesi yapılan veya inşaat yahut proje yapmak için noter tasdikli taahhütname veya vekâletname alınan veya
yeni inşaat yapmak üzere; ifraz, tevhit, yola terk işlemi için başvurulan
veya imar durum belgesi, yol kotu tutanağı, aplikasyon krokisi almak
üzere başvurulan veya zemin ve temel etüt raporu hazırlanan parsellere
ilişkin, madde değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra
yapılan yapı ruhsatı müracaatları, 01.01.2016 tarihine kadar sonuçlandırılmak kaydıyla, bu yönetmelik hükümlerine veya ilgilisinin talebine göre
yönetmeliğin 14.09.2013 tarihli, 08.09.2013 tarihli ve 01.06.2013 tarihli
değişiklik hükümlerine veya 01.06.2013 tarihinden önce yürürlükte olan
ilgili idarelerin mevzuatına göre neticelendirilir. Ancak bu madde hükmü
hiçbir şekilde yapının plânla belirlenen kat adedini ve emsalini artırmak
amacıyla uygulanamaz ve bu amaçla yapı ruhsatı düzenlenemez şeklinde
değiştirilmiş; uyuşmazlık konusu 23.05.2014 tarihli, 6522 sayılı Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Genelgesi ile de
söz konusu Yönetmelik maddesi kapsamındaki uygulamalara ilişkin usul
ve esaslar düzenlenmiştir.
Davalı idarenin savunma dilekçesinde, söz konusu düzenlenmenin
amacının idarelerin çıkaracakları imar yönetmelikleri yürürlüğe girinceye
kadar olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi adına dava konusu yönetmelik maddesindeki koşulları sağlamak kaydıyla, inşaat yapmak üzere işlem
sürecini başlatan parsel maliklerine Planlı Alanlar imar yönetmeliğinde
çeşitli zamanlarda yapılan düzenlemelerden faydalanma olanağı sağlanması olduğu belirtilmiştir.
Kazanılmış hakların korunması Hukuk Devleti ilkesinin bir gereği
olup, İdare Hukukunca kazanılmış hak sorununun çözümünde, hukuki
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güvenlik ilkesi ile hukuka uygun idare arasındaki dengenin gözetilmesi
zorunludur.
Danıştay Birinci Dairesi E:1988/336, K:1988/355 sayılı, imar işlerinde kazanılmış haklar üzerinde durduğu bir kararında “ İmar işlerinde
ilgililer yönünden kazanılmış hakların doğumunun saptanmasında; yapı
ruhsatı, yapı kullanma izni gibi işlemlerin ve inşaata başlanmış olması,
tamamlanmış olup, olmadığı, tamamlanmamışsa hangi seviyede bulunduğu durumlarının ve bunların tarihlerinin önemli bir etken olduğu ve
bu kavram ve esaslardan hareket edilerek olayına göre kişilerin imar işlerindeki haklarının kazanılmış bir hak teşkil edip etmediği konusunda bir
sonuca gidildiği görülmektedir. Bugüne kadar hiç inşaata başlanmamış
olması halinde ise ilgililer lehine kazanılmış bir haktan söz edilemez. Hukuka uygun olarak verilen yapı ruhsatı, tek başına hak kazandırmaya yeterli sayılamaz. İdarenin kolluk yetkilerine dayanarak verdiği izinleri-ruhsatları-kamu düzeni ve kamu yararı ilkelerini gözeterek her zaman geri
alabilme yetkisini mevcuttur” şeklindedir.
Danıştay Birinci Dairesinin anılan kararında belirtildiği üzere taşınmazın iktisap edilmesi ve inşaat ruhsatı alınması tek başına kazanılmış
hak için yeterli görülmemelidir. İmar işlerinde, kazanılmış hakkın saptanmasında, inşaatın yargı kararı verilirken fiilen bulunduğu aşama dikkate alınmalıdır. Kazanılmış hak, verildiği anda hukuka uygun olan inşaat izninin tamamı için değil yürütmenin durdurulması veya iptal kararı
verilinceye kadar binanın fiilen yapılan kısmı için kabul edilmelidir.
Uyuşmazlıkta, yıkım ruhsatı başvurusunda bulunulması, binanın yıkılması, riskli yapı tespiti yaptırılması veya Bakanlıkça lisanslandırılan
kuruluşlarca yapı kimlik numarası alınarak riskli yapı tespit işlemlerine
başlanması, inşaat sözleşmesi yapılması, proje sözleşmesi yapılması, inşaat yahut proje yapmak için noter tasdikli taahhütname veya vekâletname alınması, yeni inşaat yapmak üzere; ifraz, tevhit, yola terk işlemi için
başvurulması, imar durum belgesi, yol kotu tutanağı, aplikasyon krokisi
almak üzere başvurulması, parsellere yönelik zemin ve temel etüt raporu hazırlanması gibi hususlar kazanılmış haklar kapsamında değerlendirilerek bu koşulları yerine getiren kişilere, ruhsata yönelik işlemlerin
gerçekleştirilmesi konusunda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde çeşitli
zamanlarda yapılan düzenlemeler konusunda kendi lehine olanı tercih
etme imkânının getirildiği anlaşılmaktadır.
8-İmar hukukunda kazanılmış hakkın ölçütü:
İmar hukukunda kazanılmış hakkın ölçütü olarak, hukuki duruma
uygun fiili durumların esas kabul edilmesi gerekmekte olup, dava konusu

Eşit Durumda...• Av. E. TÜRK

169

yönetmelik maddesi ile öngörülen koşulların bugüne kadar hiç inşaata
başlanmamış durumlara ilişkin olması karşısında bu şartları yerine getiren ilgililer lehine kazanılmış bir haktan söz edilmesine hukuken olanak
yoktur.
Öte yandan, dava konusu yönetmelikle belirli şartlara sahip olan kişilere, farklı tanım ve kurallara sahip, farklı tarihlerde yürürlüğe konulan
düzenlemelerden birini tercih etme imkânı tanınmasının, bir bölgede aynı
kurallara tabi olması gereken yapılaşmalarda farklı kuralların uygulanmasına yol açacaktır. Bunun sonucunda düzensiz imar uygulamalarının
ortaya çıkmasına sebep olacaktır.
Bu durumda, proje hazırlanması, yapı ruhsatı ve arazi düzenlemesine
ilişkin uygulamaların Planlı Alanların Tip İmar Yönetmeliği ile Bakanlıkça
çıkarılan diğer imara ilişkin yönetmeliklerle getirilen düzenlemelere göre
gerçekleştirileceği ve bu yönetmeliklerde yer alan genel hükümler, tanımlar ve ruhsata ilişkin hükümlerin, planlarla ve ilgili idarelerce çıkarılacak
yönetmeliklerle değiştirilemeyeceği hususu dikkate alındığında; eşit durumda olan kişilere farklı hukuk kurallarını tercih etme imkânı sağlayan dava konusu yönetmelik maddesinin 3194 sayılı imar Kanununun 1.
Maddesine aykırı olduğu sonucuna varılmaktadır.
9-Karar:
Açıklanan nedenlerle, olayda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. Maddesinde öngörülen yürütmenin durdurulmasına karar
verilebilmesi için idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi şartları birlikte aranmaktadır. Açılan davada gerekli koşulların gerçekleştiği anlaşıldığından, davacı itirazının kabulü ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına,
30.09.2015 gününde oyçokluğuyla karar verilmiştir.
10-Sonuç:
Dava Konusu Yönetmelik ile belirli şartlara sahip kişilere farklı tanım
ve kurallara sahip farklı tarihlerde yürürlüğe konulan düzenlemelerden
birini tercih etme imkânı tanınması bir bölgede aynı kurallara bağlı olması gereken yapılaşmalarda farklı kuralların uygulanmasına sebep olacağı
ve düzensiz imar uygulamalarının önünü açacağı anlaşıldığından yönetmeliğin iptaline karar verilmiştir. Kararın gerekçesini ise eşit durumda
olan kişilere farklı hukuk kurallarının uygulanması hukuk devleti ilkesi
ile bağdaşmaz cümlesi oluşturmaktadır. Bu nedenle Danıştay İdari Dava
Daireleri Genel Kurulunun verdiği bu karar önemlidir.

ŞEREFE KARŞI SUÇLAR
Av. Eren KÜÇÜKLER1
GİRİŞ
Şerefe karşı suçlar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitap
İkinci Kısım Sekizinci Bölümünde 125-131 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Şerefe Karşı Suçlar başlığında esasen mülga 765 sayılı kanundan
farklı olarak sövme suçuna yer verilmemiş, sövme ve hakaret eylemleri
“hakaret” madde başlığı altında incelenerek aynı suçun seçimlik hareketi
olarak öngörülmüştür.
Mülga TCK'da memura karşı hakaret ayrı bir madde olarak düzenlenmiş iken; meri TCK’da böyle bir ayrıma gidilmemiş hakaret suçunun
kamu görevlisine karşı işlenmesinin suçun nitelikli hali olduğu belirtilmiştir. Yine mülga TCK’da din hürriyeti aleyhinde cürümler başlığında
ayrıca düzenlenmiş olan suç meri TCK’da suçun nitelikli hali olarak öngörülmüştür. Bununla birlikte, Cumhurbaşkanına Hakaret (m.299), Yabancı Devlet Bayrağına Karşı Hakaret (m.341), Halkı Kin ve Düşmanlığa
Tahrik veya Aşağılama (m. 301) Kanunun farklı bölümlerinde ele alınmış,
şerefe karşı suçlar başlığında düzenlenmemiştir.
Bu çalışmada öncelikle, genel hatlarıyla hakaret suçunun konusu ve
korunan hukuksal değer, suçun maddi unsurları; fiil, fail, mağdur, netice
ve nitelikli haller çerçevesinde ele alınıp açıklanacak sonrasında da Kanunun gözetmiş olduğu sıra takip edilerek doktrin ve yargı kararları ışığında
diğer hükümler incelenecektir.
1- SUÇUN KONUSU VE KORUNAN HUKUKİ DEĞER
TCK’nın 125. maddesinde hakaret suçu “Bir kimseye onur, şeref ve
saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat
eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına
saldıran kişi...” olarak tanımlanmıştır. Onur; insanın kendine karşı
duyduğu şeref, özsaygı, haysiyet, izzetinefis olarak tanımlanmışken şeref; başkasının birine gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur
olarak, saygınlık ise saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, itibar,
prestij şeklinde tanımlanmıştır.2 Görüldüğü gibi şeref, onur ve saygınlık
1 İstanbul Barosu Avukatlarından.
2 Bkz. Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük (www.tdk.gov.tr).
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kavramları yaklaşık olarak aynı anlama gelmekte olup kişinin özsaygısını
ve özdeğerini işaret etmektedir.
Madde gerekçesinde ise; “Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin şeref, haysiyet ve namusu, toplum içindeki itibarı, diğer fertler nezdindeki saygınlığıdır” denilmiştir. Böylece,
suçun konusu ve bu bağlamda korunan hukuki değer birbirine paralel
olup esasen kişinin onur ve özsaygısını korumayı amaçlamıştır.
2- SUÇUN MADDİ UNSURLARI
A- SUÇUN FAİLİ VE MAĞDURU
Hakaret suçunun faili, bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide
edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişidir.
Tanımdan hareketle hakaret suçunun herkes tarafından işlenebilen
suçlar kapsamında olduğu anlaşılmaktadır. Herhangi bir gerçek kişi bu
suçun faili olabilir. Tüzel kişilerin hakaret suçunun faili olup olamayacakları tartışılabilir ise de doktrinde genel olarak tüzel kişilerin bu suçun faili
olamayacakları kabul edilmektedir.3
Fail yalnızca yaşayan bir kişi olabilir.
Bir hayvanın hakaret suçunun işlenmesinde araç olarak kullanılması
halinde, hayvanı kullanan kişi dolaylı fail olarak sorumlu olacaktır.
Hakaret suçunun tanımında yer verilen fiillere maruz kalan kişi bu
suçun mağdurudur. Hakaret suçunun mağduru herhangi bir kişi olabilir.
Akıl hastalığı ve zayıflığı olan kişiler de bu suçun mağduru olabilirler.
Zira hakaret oluşturan fiilin anlam ve önemini kavrayamayacak durumda
dahi olsalar bu kimselerin de toplum nezdinde şahsiyetleri ve saygınlıkları mevcuttur.
Tüzel kişilerin bu suçun mağduru olup olamayacağı konusunda bir
açıklık yok ise de bunların da suçun mağduru olabileceği doktrinde kabul
edilmektedir.4
Ölüler hakaret suçunun mağduru olamazlar zira ölüm ile kişilik sona
erer. Ölmüş olan kişilere karşı hakaret edilmesi o kişinin yakınlarının
saygınlıklarına halel getirebilir. Bu halde şartları varsa TCK 130. maddedeki “kişinin hatırasına hakaret” suçu oluşabilir. Bu konudaki ayrıntılı
açıklamalara aşağıda yer verilecektir.
3
4

Yenidünya, Ahmet Caner/ Alşahin, Mehmet Emin, “Bireyin Şerefine Karşı Suçlar”, TBB
Dergisi, S. 68, Ankara 2007, s. 45-46.
Tezcan, Durmuş/ Erdem, Mustafa Ruhan/ Önok, Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel
Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara 2007, s. 417.
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Kişinin bedensel bir rahatsızlılığının hakaret amacıyla dile getirilmesiyle de hakaret suçu oluşur.5
Mağdurun belirlenebilirliği TCK 126. maddesinde düzenlenmiştir.
“Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş
veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır.” Buna
göre esasen mağdurun kim olduğu belirlenemezse hakaret suçu oluşmamış sayılacaktır. Fakat muhatabın ismi açıkça anılmasa bile tahkir edici
fillerin kime karşı söylenmiş olduğu fiilin içeriğinden açıkça anlaşılabiliyorsa mağdurun belirli olduğu kabul edilir ve suç oluşmuş sayılır. Örneğin; bir kimseye toplum tarafından takılan bir lakabın belirtilmesi veya
lakap dahi belirtilmeksizin fiilin içeriğinden kimin kastedildiği açıkça anlaşılıyorsa hakaret suçu işlenmiş sayılır.
B- FİİL VE SUÇUN OLUŞUM ŞEKİLLERİ
a) Huzurda Hakaret
Hakaret niteliğindeki eylemler çoğu zaman kişinin yüzüne karşı ve
herhangi bir aracı olmaksızın doğrudan gerçekleştirilmekte ve mağdurun saygınlığını zedelemektedir. Huzurda hakaretin gerçekleşmesi için
mağdurun hakaret içeren eylemi yapıldığı anda öğrenmesi yeterli olup,
faille yüz yüze olması gerekmez.6 Örneğin; faille mağdurun birlikte aynı
mekanda yer aldıkları fakat yüz yüze olmadıkları ihtimalinde fail hakaret
içeren eylemi gerçekleştirmiş, mağdur bunları duymuş ve failin iradesi de
mağdurun bu sözleri duyması yönündeyse huzurda hakaret gerçekleşmiş
sayılacaktır.
Fail, varlığından haberdar olmadığı mağdurla aynı ortamdayken hakaret içeren eylemleri gerçekleştirmişse huzurda hakaret değil aşağıda
açıklandığı gibi şartları varsa gıyapta hakaretin unsurları gerçekleşmiş
olacaktır. Burada kanun koyucu suçun işleniş biçimi bakımından failin
iradesine üstünlük tanımıştır.
b) Huzura Eşit Sayılan Fillerle Hakaret
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125/2. maddesinde “Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi
halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.” denilerek,
hakaret suçunun huzurda değil fakat sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti
5
6

Yenidünya/ Alşahin, a.g.e. s. 47.
Yenidünya/ Alşahin, a.g.e. s. 59.
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ile işlenmesi halinde de huzurda işlenmiş gibi cezalandırılacağını belirlemiştir.
Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiden kasıt, suç konusu eylemin telefonla aramak, mesaj, e-posta, mektup veya ses kaydı göndermek, hakaret
içeren bir eylemi ihtiva eden bir fotoğraf iletmek vb. eylemlerle suçun işlenmesidir. Kanun koyucu burada “sesli, yazılı veya görüntülü ileti” demekle yetinmiş, ortaya çıkabilecek bilimsel gelişmeleri göz önüne alarak
suç işleme araçlarını sınırlı olarak saymamıştır.
Failin bu madde kapsamında cezalandırılabilmesi için sesli, yazılı veya
görüntülü iletinin doğrudan mağdura gönderilmiş olması gereklidir aksi
halde şartları varsa gıyapta hakaret suçu oluşacaktır.
c) Gıyapta Hakaret
Kanunda gıyapta hakaret suçunun tanımına yer verilmiş değildir. Yalnızca, gıyapta hakaretin cezalandırılması için fiilin en az üç kişiyle ihtilat
ederek işlenmesi gerektiğinden bahsedilmiştir. Hakaret suçunun, mağdurun bulunmadığı bir ortamda veya doğrudan mağdur hedef alınmaksızın
işlenmesi halinde gıyapta hakaretten söz edilebilecektir.
Hakaret suçunda korunan hukuki yararın kişinin şeref ve özsaygısı
olduğundan yukarıda bahsedilmiştir. Bu sebeple kanun koyucu, hakaret suçunun doğrudan mağdura karşı yöneltilmese bile kişinin şeref ve
saygınlığını zedeleyeceğinden gıyapta hakaretin de cezalandırılmasını
öngörmüştür. Esasen, mağdur dışında bir kişinin dahi muhatabı hedef
alan hakaret eylemini öğrenmesiyle haksızlık unsuru gerçekleşmiştir fakat kanun koyucu failin cezalandırılabilmesi için üç kişi ile ihtilat şartını
aramaktadır.
İhtilat edilecek üç kişiye fail ve eğer varsa suça iştirak edenler dahil
değildir.
Failin, ihtilat kastının bulunması gerekmektedir. Failin bir kişiyle ihtilat iradesi var fakat haberdar olmadığı başkaca şahıslar da öğrenmişse gıyapta hakaretin unsurları gerçekleşmemiş olacaktır. Fakat failin, üç veya
daha fazla kişinin öğrenebileceğini öngörerek suçu işlemesi halinde suçun
unsurları gerçekleşmiş olacaktır.7
İhtilat koşulunun oluşabilmesi için ihtilat edenlerin hakaret içeren eylemin anlam ve önemini kavrayabilecek kabiliyette olmaları gerekmektedir. Yaş küçüklüğü veya akıl hastalığı sebebiyle eylemi kavrama kabiliyetini haiz olmayan kişilerin suça ihtilat ettikleri kabul edilmemektedir.8
7
8

Yenidünya/ Alşahin, a.g.e. s. 57.
Erem, Faruk/ Toroslu, Nevzat, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Seçkin Yayınevi,
Ankara 2003, s. 434.
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Gıyapta hakaret suçu ses, yazı veya görüntülü bir ileti ile de işlenebilir.
Fakat bu durumda da failin üç kişiyle ihtilat kastının bulunması gerekmektedir.
D- NETİCE
Hakaret, bir soyut tehlike suçudur. Yani suçun icra hareketlerinin tamamlanması ile suç gerçekleşmiş olur, failin amaçladığı neticenin gerçekleşmesi gerekmez. Huzurda hakarette mağdurun tahkir edici fiili duymasıyla, gıyapta hakarette ise ihtilat eden üçüncü kişinin tahkir edici fiili
öğrenmesiyle suç tamamlanmış olur.
Kişiye isnat edilen tahkir edici eylemin gerçek olup olmamasının bir
önemi yoktur. Gerçek olmasa bile suç tamamlanmış sayılır. Fakat isnadın
ispatı halinde faile ceza verilmez.
Uygulamada, tahkir edici fiilin, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını
rencide edici boyutta olmayıp nezaket dışı kaba söz çerçevesinde kaldığı
hallerde faile ceza verilmediği görülmektedir. Örneğin; bir kimsenin diğerine “sen benim kim olduğumu biliyor musun lan” şeklindeki söylemi
kaba söz olarak kabul edilip ceza verilmekten kaçınılmaktadır.9
3- SUÇUN MANEVİ UNSURU
Hakaret suçu genel kast ile işlenen suçlardandır. Hakaret suçunun işlenmesinin fail tarafından istenmesi yeterli olup özel bir saik aranmaz.10
Zira madde metninde de herhangi bir saikten bahsedilmemektedir. Hakaret suçu olası kast ile de işlenebilir.11
Genel kasıt, failin neticeyi bilerek ve isteyerek geçekleştirme amacında
olmasını ifade eder. Gıyapta hakaret suçunun oluşması için ihtilat unsurunun gerçekleşmesi gerektiğinden failin, tahkir edici söz veya eylemin en
az 3 kişiye ulaşmasını istemesi gerekmektedir.12
Bir suçun taksirle işlenebilirliğinin kabulü için bu hususun kanunda
düzenlenmiş olması gerektiğinden, hakaret suçunun taksirle işlenemeyeceği kabul edilmektedir.
4- NİTELİKLİ HALLER
a) Kamu Görevlisine Hakaret:
TCK 125/3. maddesinde kamu görevlisine hakaret suçu düzenlenmiştir. Buna göre; “Hakaret suçunun kamu görevlisine karşı görevinden
dolayı işlenmesi halinde cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.”
9
10
11
12

Y.4. CD. 2013/31819 E. 2016/657 K., (www. kazanci.com).
Arısoy, Mine, “Hakaret”, TBB Dergisi, S. 72, Ankara 2007, s. 170.
Yenidünya/ Alşahin, a.g.e., s. 60.
Özbek, Veli Özer/ Doğan, Koray/ Bacaksız, Pınar/ Tepe, İlker, Türk Ceza Hukuku Özel
Hükümler, Seçkin Yayınevi, Ankara 2016, s. 510.
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Yukarıda açıklanmış olduğu üzere hakaret suçu niteliği itibariyle herkes tarafından ve herkese karşı işlenebilen suçlardandır. Fakat kanun
koyucu suçun kamu görevlisine karşı işlenmesi halinde cezanın alt sınırını daha yüksek olarak belirlemiştir. Buna göre suçun oluşması için
tahkir edici fiilin kamu görevlisine karşı ve görevinden dolayı işlenmesi
gerekmektedir. Bu bağlamda öncelikle kamu görevlisinin tanımlanması
faydalı olacaktır. Türk Ceza Kanunu’nun “tanımlar” madde başlıklı 6.
maddesinin c bendinde kamu görevlisi; “kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli,
süreli veya geçici olarak katılan kişi” olarak tanımlanmıştır. Görüldüğü
gibi, Türk Ceza Kanunundaki kamu görevlisi tanımı bir hayli geniş olup,
Devlet Memurları Kanunu’na bağlı olmasını aramaksızın kamu görevine
geçici veya sürekli olarak katılan herkesi kamu görevlisi saymıştır.
Suçun oluşması için mağdurun yalnızca kamu görevlisi olması yeterli
olmayıp tahkir edici fiilin kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmiş olması gerekir. Fakat görevin icrası esnasında işlenmesi şart olmayıp, kamu görevlisinin göreviyle bağlantılı olması halinde suç oluşmuş
sayılacaktır.13
TCK m.342’ye göre “Türkiye Cumhuriyetinde sürekli veya geçici olarak görevlendirilmiş yabancı devlet temsilcileri ile bunların diplomasi
memurları veya uluslararası kuruluşların temsilcileri ile bunların diplomatik ayrıcalık ve bağışıklık tanınan memurları, kendilerine karşı
görevlerinden dolayı işlenen suçlar bakımından, kamu görevlisi kabul
edilerek; suç işleyen kişiler hakkında, bu Kanunun ilgili hükümlerine
göre cezaya hükmolunur” denilmiştir. Buna göre, hakaret suçunun yabancı devlet temsilcilerine karşı işlenmesi halinde, suçun mağduru olan
bu kimseler kamu görevlisi gibi kabul edilerek ceza tayin edilecektir.
Fakat bu madde hükmünün uygulanabilmesi için TCK m. 342/2’de belirtildiği üzere “karşılıklılık” koşulunun varlığı aranacaktır. Ayrıca, TCK
m.125/3’te düzenlenen kamu görevlisine hakaretten farklı olarak soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun şikayetine bağlıdır.
Hakaret suçunun kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı işlenmesi TCK m.125/5’te düzenlenmiştir. Buna göre “Kurul hâlinde çalışan
kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç,
kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.” Kamu görevlisine karşı hakaret suçunda olduğu gibi kurula hakarette de suçun oluşabilmesi
için kurula hakaretin görevden dolayı yapılmış olması zorunludur. Yani
yapılan görev ile tahkir edici fiil arasında nedensellik bağı bulunmalıdır.
Kanun koyucu kurula hakaret halinde tek bir ceza verileceğini fakat zincirleme suç hükümleri uygulanacağını açıkça belirlemiştir.
13 Yenidünya/ Alşahin, a.g.e., s. 72.
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b) Suçun Kişinin Mensup Olduğu Dine Göre Kutsal Sayılan Değerlerden Bahisle İşlenmesi:
765 sayılı TCK’da “Din Özgürlüğü Aleyhine İşlenen Cürümler” madde başlığı altında yer alan bu suç meri TCK’da şerefe karşı suçlar başlığı
altında incelemiş ve hakaret suçunun nitelikli hali olarak belirlemiştir.
Burada esasen değerlendirilmesi gereken husus, fail açısından bir özel
kast aranıp aranmayacağı noktasında toplanmaktadır. Kanun koyucunun
izlemiş olduğu sistematik göz önüne alındığında, yani suçun özel bir bölüm altında değil de şerefe karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiş olduğu gözetilerek, tahkir edici fiilin dini değerler vasıta kılınarak hakaret
genel kastıyla işlenmesi halinde suçun oluştuğunun kabulü gerekir.
c) Suçun Kişinin Dini, Siyasi, Sosyal, Felsefi, İnanç, Düşünce ve
Kanaatlerini Açıklamasından, Değiştirmesinden, Yaymaya Çalışmasından, Mensup Olduğu Dinin Emir ve Yasaklarına Uygun Davranmasından Dolayı İşlenmesi:
765 sayılı TCK’da “Din Özgürlüğü Aleyhine İşlenen Cürümler” madde başlığı altında yer alan bu suç meri TCK’da şerefe karşı suçlar başlığı
altında incelemiş ve hakaret suçunun nitelikli hali olarak belirlenmiştir.
765 sayılı TCK’dan farklı olarak yalnızca din ve ibadet özgürlüğünü
değil, düşünce özgürlüğünü de koruma altına almıştır.14
d) Suçun Alenen İşlenmesi:
TCK m.125/4’te hakaret suçunun alenen işlenmesi halinde cezanın
artırılması gerektiği belirtilmiştir. Burada önem arz eden husus aleniyet
kelimesinin anlamının ve kapsamının belirlenmesidir. Genel olarak fiilin
herhangi bir kimse tarafından görülüp işitilebileceği bir ortamda söylenmesi halinde aleniyetin gerçekleştiğini kabul etmek gerekir.15 Söylenen
sözün duyulup duyulmaması önemli olmayıp, bunun olanaklı bulunması
yeterlidir.16 Nitekim Yargıtay kararları da aynı doğrultudadır.17
5) CEZAYI HAFİFLETEN SEBEPLER VE ÖZEL CEZASIZLIK SEBEPLERİ
a) Suçun Haksız Bir Fiile Tepki Olarak İşlenmesi:
TCK m.129/1’e göre hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde failin cezasında indirime gidilebileceği gibi ceza vermekten
de kaçınılabilir.
14
15
16
17

Özbek/ Doğan/ Bacaksız/ Tepe, a.g.e. s. 499.
Tezcan/ Erdem/ Önok, a.g.e. s. 435.
Erem/ Toroslu, a.g.e. s. 464.
2.C.D., 25.6.2013, 2011/30056, 2013/17181, (www.kazanci.com).
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Esasen haksız tahrik hükümleri TCK m.29’da düzenlenmiş olup, hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde TCK m.29
hükümleri değil TCK m.129/1’deki özel hükümler uygulanacaktır.
Bu fıkra hükümlerinin uygulanabilmesi için her şeyden önce ortada
haksız fiil teşkil eden bir eylem bulunmalıdır. Kanun yalnızca haksız fiilden söz ettiği için fiilin aynı zamanda suç teşkil etmesi aranmayacaktır.18
Haksız fiilin faile karşı işlenmiş olması gerekmez ise de hakaretin
haksız fiilde bulunan kişiye karşı işlenmesi gerekir.19 Ayrıca haksız fiilin
bir hakaret suçu veya kasten yaralama suçu olmaması gerekir. Zira bu
hallerde diğer şartları da sağlıyorsa TCK m.129/2 ve m.129/3 hükümleri
uygulanacaktır.20
Haksız fiil ile hakaret suçu arasında nedensellik bağı bulunması gerektiği gibi, tahkir edici fiilin haksız fiile karşı “tepkisellik” özelliğini de
taşıması gerekmektedir.
b) Suçun Kasten Yaralama Suçuna Tepki Olarak İşlenmesi:
TCK m.129/2’de hakaret suçunun kasten yaralamaya tepki olarak işlenmesi halinde faile ceza verilmeyeceği öngörülmüştür.
Madde metnine göre yalnızca kasten yaralama suçuna karşı tepki olarak işlenmesi halinde ceza verilmeyeceği belirtilmiştir. Yani taksirle yaralama suçunun varlığı halinde bu madde hükümleri değil, şartları varsa
m.29 haksız tahrik hükümleri uygulanacaktır.
Kasten yaralama suçunun faile karşı işlenmiş olması gerekmez ise de
hakaretin haksız fiilde bulunan kişiye karşı işlenmesi gerekir.21
Hakaret, kasten yaralama fiiline tepki olarak işlenmeli, aralarında nedensellik bağı bulunmalıdır.
Kasten yaralama fiili, bir hakkın kullanılması veya meşru müdafaa hükümlerine dayanıyor ise fail bu madde hükümlerinden faydalanamayacaktır.
c)Hakaret Suçunun Karşılıklı Olarak İşlenmesi:
TCK m.129/3’e göre “Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya biri hakkında
verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de
vazgeçilebilir.”
18
19
20
21

Üzülmez, İlhan, “Hakaret Suçu”, Ceza Hukuku Dergisi, S. 12, Ankara 2010 , s. 65.
Tezcan/ Erdem/ Önok, a.g.e., s. 436.
Özbek/ Doğan/ Bacaksız/ Tepe, a.g.e., s. 514.
Özbek/ Doğan/ Bacaksız/ Tepe, a.g.e., s. 515.
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Buna göre bu madde hükmünün uygulanabilmesi için karşılıklı olarak
işlenen suçların her ikisinin de hakaret suçunu oluşturması gerekmektedir. Hakaret suçuna karşılık olarak başka bir suç işlenmişse artık TCK
m. 129/3 hükümleri değil, şartları varsa m. 29 genel tahrik hükümleri
uygulama alanı bulabilir.22
Karşılıklı hakaretteki ilk hareketin haksız olması gerekmektedir. Bir
hakkın icrası veya bir görevin ifası söz konusu ise karşılıklı hakaretten
söz edilemeyecektir.
Karşılıklı hakaretten söz edebilmek için tahkir edici fiiller arasında bir
nedensellik bağının bulunması şarttır. Burada dikkat edilmesi gereken
nokta karşılığın hemen aynı anda verilmesinin gerekip gerekmediğidir.
Mümkün olan ilk fırsatta karşılık verilmesi yeterli görülmektedir.23
Ve nihayet, ilk fiil kim tarafından gerçekleştirilmiş ise karşılık fiilin de
bu şahsa yöneltilmiş olması gerekmektedir.24
d)İsnadın İspatı
TCK m.127/1 ilk cümlede “İsnat edilen ve suç oluşturan fiilin ispat
edilmiş olması halinde kişiye ceza verilmez...” denilmiş ve hakaret edilen
kişi hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı verilmesi halinde isnadın
ispat edilmiş sayılacağı belirtilmiştir.
Kanunun lafzından bu hüküm yalnızca “somut bir fiil veya olgu isnadının” varlığı halinde uygulanabileceği anlaşılmaktadır. Sövme, isnat
edilen kişi hakkındaki kötü değer yargısını ifade ettiğinden hukuken ve
ahlaken ispatı mümkün değildir.25
Hakaret edilen kişi hakkında isnat edilen suç ile ilgili sürmekte olan
bir dava varsa bu husus hakaret davasında bekletici mesele yapılmalı ve
davanın sonucuna göre hakaret davasında karar verilmelidir. Mağdur,
hakkında takipsizlik, beraat veya düşme kararı verilmesi halinde isnat
ispat edilememiş sayılır.26
TCK m.127/1’de devamla “...Bunun dışındaki hallerde isnadın ispat
isteminin kabulü, ancak isnat olunan fiilin doğru olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına veya şikayetçinin ispata razı
22
23
24
25

Özbek/ Doğan/ Bacaksız/ Tepe, a.g.e., s. 515.
Özbek/ Doğan/ Bacaksız/ Tepe, a.g.e., s. 516.
Tezcan/ Erdem/ Önok, a.g.e., s .440.
Dönmezer, Sulhi, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, Beta Yayınları, İstanbul 1998, s.
238.
26 Parlar, Ali/ Hatipoğlu, Muzafer, Ceza Hukuku ve Özel Hukukta Hakaret Suçları ve Tazminat Davaları, Adalet Yayınevi, Ankara 2008, s. 27.
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olmasına bağlıdır.” denilmiş ve isnadın ispatında kamu yararı bulunması
veya şikayetçinin isnada razı olması halinde Mahkeme’ce isnadın ispatı
isteminin kabulüne karar verileceği belirtilmiştir.
Anayasanın 39. maddesinde bu hükümle paralel olarak “Kamu görev
ve hizmetinde bulunanlara karşı, bu görev ve hizmetin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılan isnatlardan dolayı açılan hakaret davalarında, sanık, isnadın doğruluğunu ispat hakkına sahiptir. Bunun dışındaki hallerde ispat isteminin kabulü, ancak isnat olunan fiilin doğru
olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına veya şikayetçinin ispata razı olmasına bağlıdır.” denilmiştir. Buna göre, kamu
görevinde çalışanların görev ve hizmetlerinin icrası ile ilgili yapılan isnatlardan dolayı açılan hakaret davalarında isnadın ispatında kamu yararı
her halükârda varsayılır ve şikayetçinin isnadın ispatı konusunda rızası
aranmaz.
Bunların dışında kalan hallerde isnadın ispatı için şikayetçinin rızası
aranmaktadır.
İspat edilmiş fiilden söz edilerek kişiye hakaret edilmesi halinde ise
cezaya hükmolunur.
e)İddia ve Savunma Dokunulmazlığı
TCK’nın “iddia ve savunma dokunulmazlığı” madde başlıklı 128.
maddesine göre yargı mercileri veya idari makamlar nezdinde gerçekleştirilen iddia ve savunmalar kapsamında kişilerle ilgili somut isnatlarda ve
olumsuz değerlendirmelerde bulunulması halinde kişiye ceza verilmez.
Bu hükmün uygulanabilmesi için isnat ve değerlendirmelerin gerçek
olması, somut vakıalara dayanması ve uyuşmazlıkla bağlantılı bulunması
gerekmektedir.
Madde metninde, yargı ve idari merciler nezdinde yapılan yazılı ve sözlü başvurulardan bahsedilmektedir. bu bağlamda yazı veya söz dışında
örneğin işaretle tahkir edici fiil işlenirse bu hüküm uygulanamayacaktır.27
6- KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET
Bilindiği üzere kişilik doğumla başlar ve ölümle sona erer. Kişilik
ölümle sona erdiği için burada korunan hukuksal değer ölenin şerefi değil hatırasıdır.28
Faillik müessesesi kişinin hatırasına hakaret suçunda bir farklılık ve
özellik arz etmemektedir. Yaşayan herkes bu suçun faili olabilir.
27 Özbek/ Doğan/ Bacaksız/ Tepe, a.g.e., s. 507.
28 Kayançiçek, Murat, Şerefe Karşı Suçlar, Ankara 2008, s. 480.
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Suçun mağdurunun kim olduğu noktasında ise doktrinde farklı görüşler ileri sürülmektedir. Kişilik ölümle sona erdiği için ölen kimsenin bu
suçun mağduru olamayacağı açıktır. Ölenin yakınlarının suçun mağduru
olamayacağını savunan bir görüş, ilgili maddenin yalnızca gıyapta hakareti düzenlediği, ölenin yakınlarının suçun mağduru olabilmesi istenseydi ihtilat koşulunun aranmasına gerek duyulmayacağı değerlendirmesini
yapmaktadır.29 Aksi görüş ise, mağdur kavramının geniş yorumlanması
gerektiğini ve ölenin yakınlarının mağdur kabul edilmesi gerektiğini savunmaktadır.30
TCK m.130/1’de düzenlenen bu suçun oluşması için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekmektedir. İhtilat konusuna yukarıda,
gıyapta hakaret başlığında ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir.
Maddenin ikinci fıkrasında, ölünün kısmen veya tamamen ceset veya
kemiklerinin alınması yahut ceset veya kemikler üzerinde tahkir edici fiilde bulunulması halinde de kişinin hatırasına hakaret suçunun oluşacağı
belirtilmiştir.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Türk Ceza Kanunu’nun 125-131 maddeleri arasında yer verilen şerefe
karşı suçlar esasen kişinin toplum içindeki saygınlığını, değerini yani manevi varlığının korunmasını amaçlamaktadır.
Mülga Türk Ceza Kanunundan farklı olarak meri Türk Ceza Kanununda hakaret ve sövme suçları birlikte düzenlenmiştir. Uygulamada sıklıkla
birbirine karışabilen ve ayrımı kimi durumlarda zor olabilen hakaret ve
sövmenin aynı madde içerisinde düzenlenmiş olması isabetli olmuştur.
Uygulamada hakaret suçu sonucu çıkan cezalar genellikle Hükmün
Açıklanmasının Geri Bırakılması yaptırımına dönüştürülmektedir. Özellikle Mahkemelerin iş yoğunluğu sebebiyle dosya ile ilgili gerekli araştırmalar ve değerlendirmeler yapılmadan, sanığın lehine olduğu değerlendirilerek, sanık önce mahkum edilmekte sonra da mahkumiyet hükmünün
geri bırakılmasına karar verilmektedir. Bu kararlara karşı itiraz prosedürü işletilerek HAGB kararlarının iptali sağlanabilmektedir.
Kamu görevlisine görevinden dolayı işlenenler hariç hakaret suçu şikayete tabidir. Bu durum özellikle kişinin hatırasına hakaret suçunun işlenmesi durumunda, ölenin yakınları da yok ise failler hakkında herhangi
bir soruşturma yapılmasının önüne geçmektedir. Bu bağlamda, mevzu29 Yaşar, Osman/ Gökcan, Tahsin/ Artuç, Mustafa, Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, C. 3, Ankara 2004, s. 4289
30 Yeğrim, Vakkas, “Kişinin Hatırasına Hakaret”, TAAD, Y.6, S. 22, Temmuz 2015, s. 468.
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atta gerekli düzenlemeler yapılarak kişinin hatırasına hakaret suçunun
re’sen soruşturulan suçlar kapsamına alınması sağlanabilir.
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ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İFASI
Hülya KAŞKAYA1
GİRİŞ
Borçlar Kanununun 83. maddesine yer alan düzenlemeye göre; borcun
bizzat borçlu tarafından ifa edilmesinde alacaklının menfaati bulunmadıkça borçlu, borcunu şahsen ifa etmekle yükümlü değildir.
Bu düzenlemeden hareketle çalışmamızda üçüncü kişinin hangi durumlarda borçlu yerine ifada bulunabileceği incelenmiş bunun için öncelikle edim ve ifa kavramları açıklanmıştır..
Daha sonra borç ilişkisine yabancı bir kişinin borcu ifa etmesinin sebeplerinin neler olabileceği üzerinde durulmuş, üçüncü kişinin ifasında
dikkat edilmesi gereken hususlar ve üçüncü kişinin ifasının sonuçları incelenmiştir.
A. EDİM VE İFA KAVRAMLARI
Borç ilişkisinin konusunu kural olarak edim oluşturur2. Edim alacaklının borçluya karşı yerine getirmeyi borçlandığı davranıştır3. Verme, yapma ve yapmama eylemleridir. Edimleri farklı şekillerde sınıflandırmak
mümkündür. İnceleme konumuzla da bağlantılı olarak edimlerin davranış şekli bakımından sınıflandırılmasının4 üzerinde durmakla yetineceğiz.
Davranış şekli bakımından edimler olumlu ve olumsuz edimler olmak
üzere ikiye ayrılabilir. Olumsuz edimler yapmama ve kaçınma edimleridir. Olumlu edimleri ise kişisel edim, maddi edim ve karma edimler
olmak üzere üçe ayırmak mümkündür. Kişisel edimler, borçlunun bedeni
ve fikri emeği ile yerine getirilen, borçlunun kişisel özelliklerinin önem
taşıdığı edimlerdir. Bunların borçlu tarafından şahsen yerine getirilmesi
gerekir. Maddi edimler ise borçlunun kural olarak malvarlığından yerine
getirdiği edimlerdir. Bu edimlerde borçlunun kişiliği önem taşımaz, borç1
2
3

4

İstanbul Barosu Stj.Avukatlarından
ANTALYA, O. Gökhan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler C.1, İstanbul,2013, s.32.
ANTALYA,s.32; SEROZAN, Rona, Kocayusufpaşaoğlu/ Hatemi/ Serozan/ Arpacı Borçlar
Hukuku Genel Hüküm C.3, İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme, İstanbul, 2002,s.10
; OĞUZMAN,M. Kemal/ ÖZ, M.Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler C.1, İstanbul,
2016,s.6.
Bu sınıflandırma yapılırken ANTALYA esas alınmıştır.
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lu borcu bizzat yerine getirmek zorunda değildir. Karma edimler ise hem
kişisel hem de maddi edimleri ihtiva eden edimlerdir.
İfa ise hukuki işlem ya da kanun gereği borçlanılmış edimin borçlu tarafından borca uygun davranışlarla yerine getirilmesidir5. Borç ilişkisinin
doğal ve temel amacıdır.
İfada amaç alacaklının tatmin edilmesidir6. İfanın gerçekleşmesiyle
borç sona erer. Borçlu borcundan kurtulur.
B. İFADA BORÇLUNUN ROLÜ
1. Kural: Şahsen İfa Zorunluluğunun Olmaması
İfayı amaçlayan edimim borçlu tarafından yerine getirilmesi gerekir.
Nitekim gereği gibi ifa böyle sağlanacaktır7. Ancak irade serbestisinin
temel ilke olduğu bu alanda, borçlunun üçüncü kişi tarafından ifasının
mümkün olup olmadığı sorunu ortaya çıkacaktır. Bu sorunun yanıtı ise
BK m.83’te şu şekilde verilmiştir: “Borcun bizzat borçlu tarafından ifa
edilmesinde alacaklının menfaati bulunmadıkça borçlu, borcunu şahsen ifa etmekle yükümlü değildir”.
Borçlar Kanununda yer alan bu düzenleme bir yedek hukuk kuralıdır . Dolayısıyla taraflar borcun borçlu tarafından şahsen ifa edilmesinin
gerekip gerekmediği hususunda bir anlaşma yapabilirler9. Borcun borçlu tarafından şahsen ifasının kararlaştırılmış olması durumunda borcun
üçüncü kişi tarafından ifası sözleşmeye aykırı bir davranış oluşturur.
8

Tarafların bu hususu hiç kararlaştırmamış olmaları durumunda ise
BK m.83 devreye girecektir. Bu hükme göre kural borcun üçüncü kişilerce de ifa edilebilmesidir; şahsen ifa istisnadır. Borcun üçüncü kişi tarafından ifa edilmesinde alacaklının bir menfaati yoksa borcun borçlu veya
üçüncü kişi tarafından ifası birbirinden farksızdır. Bu durumlarda borç
üçüncü kişi tarafından da ifa edilebilir.
2. Borcun Borçlu Tarafından İfasında Alacaklının Menfaatinin Bulunduğu Durumlar
Borcun borçlu tarafından şahsen ifa edilmesinde alacaklının menfaati
varsa borcun üçüncü kişi tarafından ifa edilmesi mümkün olmayacaktır.
5
6
7
8
9

SEROZAN, s.8 ; OĞUZMAN/ÖZ, s.255.
SEROZAN,s.9.
Borcun gereği gibi ifası borçlanılan edimin taraflarına, yer ve zamanına, miktar ve niteliğine uygun olarak eksiksiz bir biçime yerine getirilmesidir.
OĞUZMAN/ÖZ,s.252; TEKİNAY, Sulhi Selahattin, Borçlar Hukuku Genel Hükümler,
İstanbul, 1988,s.1021.
OĞUZMAN, M.Kemal/ BARLAS, Nami, Medeni Hukuk, Giriş, Kaynaklar, Temel
Kavramlar,İstanbul,2015,s.88.
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Alacaklının, borcun borçlu tarafından şahsen ifasında menfaati bulunup
bulunmadığı araştırılırken bunun hukuka uygun bir menfaat olmasına
dikkat edilmeli, dürüstlük kuralı göz önünde bulundurulmalıdır10.
Borçlunun kişisel özelliklerinin, yeteneklerinin güvenilirliğinin ön plana çıktığı kişisel edimli borçların borçlu tarafından ifasında alacaklının
menfaati söz konusudur. Yukarıda da açıkladığımız üzere kişisel edimlerin borçludan başkası tarafından ifa edilmesi mümkün değildir. Borçlu tarafından ifa edilmeyen kişisel edimler için objektif imkânsızlık söz
konusu olur11. Ancak bu kişisel edimlerin borçlunun kişiliğine bağlılık
dereceleri farklı olabilir ve buna göre borçlunun edimi ifa ederken yardımcı şahıs12 kullanması gündeme gelebilir13. Bu hususta borç ilişkisinin
niteliğine bakılacaktır.
Mesela bir ameliyat yapma borcu yüklenen operatör kendi yerine başkasını ikame edemez ama ameliyat sırasında narkozcu, hemşire gibi yardımcı şahıslar kullanabilir. Bu tür borçları “şahsen ifası gereken borçlar”
olarak adlandırmak mümkündür14.
Ancak borçlunun borcun ifasında yerine başkasını ikame demeyeceği
veya yardımcı şahıs kullanamayacağı haller de olabilir. Kişisel edimlerin
borçlunun kişiliğine bu şekilde sıkı sıkıya bağlılığının objektif veya sübjektif nedenleri olabilir15. Mesela bir tablonun çok ünlü bir ressama yaptırılmasında ya da bir davanın o alanda çok başarılı bir avukat tarafından
yürütülmesinin istenmesinde borçlunun kişiliği objektif ölçüte göre önem
taşımaktadır. Ancak o alanda çok başarılı olmadığının bilinmesine rağmen bir avukata sırf ardaki yakınlık ve güven sebebiyle vekâlet verilmesi
durumunda borçlunun kişiliği sübjektif ölçüte göre önem taşımaktadır.
Her iki durumda da edimler borçlunu kişiliğine sıkı sıkıya bağlıdır ve
edimin ifasına başkaları katkıda bulunamazlar. Bu yüzden bu tür kişisel
edimli borçlar “mutlak şahsen ifası gereken borçlar” olarak adlandırılabilir16.

10 OĞUZMAN/ÖZ, s.252.
11 OĞUZMAN/ÖZ,s.447.
12 Borçlunun iradesiyle, onun menfaatine ve onun sorumluluğu altında borçluya yardım
eden kişidir.
13 SEROZAN, s.22; OĞUZMAN/ÖZ, s.252,253 ; KILIÇOĞLU, Ahmet M., Borçlar Hukuku
Genel Hükümler, Ankara,2013, s.559.
14 KILIÇOĞLU,s.560.
15 DAVER, Hilal, Borcun İfasında Borçlunun Rolü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Kocaeli,2013,s.62.
16 KILIÇOĞLU, s.560.
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Öğretideki bazı yazarlara17 göre, kişisel edimler kural olarak alacaklının menfaatine göre belirlendiğinden, alacaklının kişiye bağlı bir edimin
borçlu tarafından ifasından feragat etme ve bu şekilde edimi üçüncü bir
kişi tarafından ifa edilebilir hale getirmesi mümkündür. Öğretideki diğer
bir görüşe göre ise alacaklının tek taraflı iradesiyle edimi borçlunun kişiliğine bağlı olmaktan çıkarması mümkün değildir ancak; taraflar anlaşarak bunun aksini kararlaştırabilirler18. Kanaatimizce ifanın borçlu tarafından şahsen yerine getirilmesi gereken durumlarda da, üçüncü kişinin
ifasına alacaklı rıza gösterirse bu geçerli bir ifadır.
C. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İFASI
1. Sebepleri
Borçlunun kişiliğine bağlı bir edim söz konusu değilse, borcu borçlu
veya üçüncü kişi ifa edebilir. Borçludan başkasının, bir üçüncü kişinin
ifası en başta tarafların anlaşmasına dayanabilir19. Taraflar üçüncü kişinin ifasını asli ifa tarzı olarak kararlaştırmış olabilirler. Para borcunun
bir banka aracılığıyla ödenmesi konusundaki akreditif buna güzel bir örnek teşkil eder20. Akreditifte alıcı, satış bedelini, genellikle malı temsil
eden senetlerin karşılığında, satıcı ile önceden kararlaştırdıkları bir bankada ödemeyi vaat etmekte yani o bankada satıcıya kredi açmaktadır. Bu
durumda ifa münhasıran üçüncü kişi tarafından yapılmaktadır.
Borçlunun kişiliğine bağlı bir edim söz konusu değilse, borçlu borcun ifasını üçüncü kişiye bırakabilir yani kendisinin yerine üçüncü bir
kişiyi ikame edebilir. Buna “kaim kişi” denir. Burada bir temsil ilişkisi
olduğunu düşünen yazarlar21 vardır. Bu yazarlara göre başkasına ait bir
borcu ifa eden üçüncü kişi, borçlu yetki vermemiş olsa dahi borçlunun
temsilcisi olarak hareket etmiş olur22. Ancak temsilcinin yaptığı işlemin
geçerli olabilmesi için bir yetkinin bulunması veya sonradan onay verilmesi gerektiği23 halde, üçüncü kişi tarafından ifanın mümkün olduğu durumlarda borçlunun bu ifadan haberdar olmaması ve sonradan da onay

17 WEBER, Rolf H, OR Art.98 N.54; BECKER, Hermann,OR art.98 N.1 ( naklen AYDINCIK,
Şirin, Yapma Borçlarının İfa Edilmemesi ve Hukuki Sonuçları Özellikle TBK m.113/I
Kapsamında, Nama İfa, İstanbul, 2013,s.159), OĞUZMAN/ÖZ, s.253,dn7.
18 KOLLER, Alfred, OR AT II,N.23 ( naklen AYDINCIK, s.159); AYDICIK, s.159.
19 SEROZAN,s.23;OĞUZMAN/ÖZ,s.254; TEKİNAY,s.1021; TUNÇOMAĞ, Kenan, Borçlar
Hukuku Genel Hükümler C.1, İstanbul,1972,s.441.
20 SEROZAN, s.23; OĞUZMAN/ÖZ,s.254;TEKİNAY,s.1021; TUÇOMAĞ,s.441.
21 TUNÇOMAĞ,s.441.
22 TUNÇOMAĞ, s.441.
23 BK m.40 ve m.46.
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vermemesine rağmen üçüncü kişinin ifası geçerli sayılır24. Temsil ilişkisi
olduğunu düşünen yazarlar bu durumu temsil hukukunun bir istisnası
olarak görmektedirler. Kanaatimizce bu durumu temsil hukukunun bir
istisnası olarak açıklamak yerinde değildir. Kaldı ki maddi fiiller temsile
konu olamazlar25. Dolayısıyla burada BK m.40 anlamında bir temsil söz
konusu değildir. Kaim kişi, temsilci değil; borçlu yerine, alacaklıya karşı,
alacaklının menfaatine, yüküm ve sorumluluk üstlenen kişidir26.
Borçlu ister borcun ifası için üçüncü kişiyi ikame etmiş isterse kendi
yaptığı ifada üçüncü kişiyi yardımcı şahıs olarak kullanmış olsun, borcun
gereği gibi ifasından borçlu sorumludur27.
Tüm bu durumlarda üçüncü kişi borçlunun iradesiyle borcu ifa etmektedir. Üçüncü kişinin ifasıyla ilgili asıl sorunlarsa üçüncü kişinin
borçlunun iradesi dışında hareket ettiğinde meydana gelir. Üçüncü kişinin borçludan izinsiz ifada bulunmasının çeşitli sebepleri olabilir:
Üçüncü kişi, borçlunun farazi iradesi doğrultusunda hareket etmiş
olabilir. Yolculuğa çıkmış olan komşunun elektrik dairesine olan borcunun kapatılmasında olduğu gibi. Bu durumda üçüncü kişinin ifası vekâletsiz iş görme olarak değerlendirilebilir28.
Başkasının borcu için rehin verdiği malı kurtarmak isteyen üçüncü
kişi borcun ifasında devreye girmiş olabilir. Bu durumda aşağıda daha
detaylı olarak inceleneceği üzere halefiyet hali söz konusu olacaktır.
Üçüncü kişi kendi dolaylı menfaati için ifada bulunmuş olabilir. Ortaklığın borçlarından sorumlu olmadığı halde sırf dolaylı menfaati uğruna
ortaklığın borcunu ödeyen komanditer ortak örneğinde olduğu gibi29. Bu
durumda sebepsiz zenginleşmeye dayanarak borçluya rücu etmek mümkündür.
Üçüncü kişi kendisine ait olmayan bir borcu kendisinin sanarak edimde bulunmuş olabilir. Bu durumda da sebepsiz zenginleşme söz konusu
olur30.
2. Üçüncü Kişinin İfasında Dikkat Edilecek Hususlar
Üçüncü kişinin ifasının geçerli bir ifa olabilmesi için bu kişinin söz
konusu borcu “ifa amacıyla” hareket etmiş olması gerekir31. Eğer ifa bir
24
25
26
27
28
29
30
31

TUNÇOMAĞ,s.441; OĞUZMAN/ÖZ, s.253.
ANTALYA, s.370; OĞUZMAN/ÖZ,s.253.
SEROZAN,s.23.
BK m.116.
SEROZAN,s.24; OĞUZMAN/ÖZ,s.261.
Yargıtay 11. HD T. 31.3.1983 E.1378 K.1589 ( SEROZAN,s.24,dn 1a).
SEROZAN, s.24-25.
SEROZAN,s.21; OĞUZMAN/ÖZ,s.258.
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maddi fiil değil de bir kazandırıcı işlem teşkil ediyorsa, sadece ifa amacıyla hareket yeterli olmaz; alacaklı ile üçüncü kişinin, borçlunun borcunun ifa edildiği hususunda anlaşmış olmaları gerekir32. Şayet üçüncü kişi,
borçlunun borcunu ifa ederken borçluya ait bir hakta tasarruf edecekse
borçlu tarafından kendisine yetki verilmiş olmalı veya sonradan onay verilmelidir33.
Borcun borçlu tarafından ifasında alacaklının menfaati yoksa alacaklı
üçüncü kişinin ifasına karşı çıkamaz. Karşı çıkarsa alacaklı temerrüdüne
düşmüş olur34. Burada borçlunun borçtan kurtulmaya ilişkin menfaati,
alacaklının borçlunun yerinde başkasını görmemeye olan menfaatine üstün tutulur35. Alacaklı temerrüdüne düşülebilmesi için üçüncü kişi borçlanılan edimi ifa amacıyla, borç ilişkisine uygun ve gereği gibi sunmuş olmalı ve alacaklının ifadan kaçınmasını haklı gösterecek objektif bir neden
bulunmamalıdır36.
Borçlunun da üçüncü kişinin ifasına karşı çıkabilmesi mümkün değildir. Burada da alacaklının edime kavuşma menfaati borçlunun karşı
çıkmaktaki sebeplerine üstün tutulur37. Bu durumda yapılan ifa borçluyu
borcundan kurtarır.
Ancak alacaklı ve borçlu üçüncü kişinin ifasına birlikte karşı çıkabilirler38. Bu durumda ifa süreci tıkanır. Alacaklı temerrüdü söz konusu
olmaz. Fakat bu durumun da bir istisnası vardır: Eğer üçüncü kişinin
müdahalede bulunmakta kişisel menfaati varsa( başkasının borcu için rehin veren kişi örneğinde olduğu gibi) bu kişinin ifasına alacaklı ve borçlu
birlikte hareket etseler bile karşı çıkamazlar39.
3. Üçüncü Kişinin İfasıyla Karıştırılan Durumlar
Bu başlık altında aslında üçüncü kişinin ifası teşkil etmeyen, müteselsil borçlunun, kefilin ve borcun üçüncü kişiye naklinde ifada bulunan
üçüncü kişinin durumuna değineceğiz.
Müteselsil borçta, alacaklı birden çok borçlunun her birinden borcun tamamının ifasını isteyebilir ve borcun tamamı ifa edilene kadar tüm
32 OĞUZMAN/ÖZ,s.259.
33 OĞUZMAN/ÖZ,s.259.
34 SEROZAN,s.26; OĞUZMAN/ÖZ,s.260 ; BİLGİLİ Fatih/ DEMİRKAPI Ertan/ DEMİR Süleyman, Borçlar Hukuku, Bursa,2010,s.169.
35 SEROZAN,s.25.
36 BK m.106.
37 SEROZAN,s.26.
38 SEROZAN,s.26;OĞUZMAN/ÖZ,s.261 ; TEKİNAY,s.1023.
39 SEROZAN,s.26
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borçlular sorumlu olur40. Borçlulardan birinin ifası oranında diğerlerinin
borcu da sona erer41. Müteselsil borçlu kendisi de aynı edimi ifa etmekle
yükümlüdür. Yani müteselsil borçlu kendi borcunu ifa etmektedir. Bu
sebeple müteselsil borçlunun ifası gerçek anlamda üçüncü kişinin ifası
değildir42.
Kefil, kefalet sözleşmesiyle, alacaklıya karşı asıl borçlunun borcunu
ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlenir(BK
m.581). Kefalet sözleşmesinin tarafları asıl borcun alacaklısı ve kefildir.
Kefilin kefalet sözleşmesiyle asıl borcun alacaklısına karşı taahhüt ettiği
borcun konusu paradır; asıl borçlunun yerine getirmek zorunda olduğu
edim değildir43. Bu sebeple kefilin ifası da gerçek anlamda üçüncü kişinin
ifası değildir44.
Borcun borçlu tarafından üçüncü bir kişiye alacaklının rızasıyla naklinde ise üçüncü kişi borçlunun yerine geçmiş olur. Dolayısıyla burada
üçüncü kişinin ifası değil, direkt borçlunun ifası söz konusu olur45.
D. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İFASININ SONUÇLARI
1. Kural: Borcun Sona Ermesi
Borçlunun borcu şahsen ifayla yükümlü olmadığı hallerde, üçüncü
kişi tarafından borca uygun olarak yapılan ifa borcu sona erdirir, borçlu
borcundan kurtulur46. Alacak hakkı ifada bulunan kişiye geçmez47.
Borcun sona erdiği hallerde, üçüncü kişinin borçluya rücu edebilmesi
ve bunun kapsamı bu ifanın yapılmasına yol açan sebebe göre belirlenecektir48.
Üçüncü kişi borçluyla aralarındaki bir hukuki ilişki sebebiyle borçlunun borcunu ifa etmişse borçluya karşı sahip olacağı haklar da aralarındaki hukuki ilişkiye (vekalet sözleşmesi, borçtan kurtarma vaadi vs.) göre
tayin edilecektir49.
40 OĞUZMAN M.Kemal/ÖZ M.Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler C.2, İstanbul,
2014,s.467 vd.
41 BK m.166.
42 SEROZAN, s.25; DAVER,s.67.
43 TANDOĞAN, Haluk, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileriC.2, İstanbul,2010,s.693-694.
44 SEROZAN, s.25; DAVER,s.67.
45 SEROZAN,s.23.
46 OĞUZMAN/ÖZ,s.261; TUNÇOMAĞ,s.441 vd.; TEKİNAY,s.1023; NOMER, Haluk N.,
Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul,2001,s.105; REİSOĞLU, Safa, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul,2010,s.282.
47 OĞUZMAN/ÖZ,s.261; TUNÇOMAĞ,s.441 vd.; TEKİNAY,s.1023; NOMER, Haluk
N.,s.105; REİSOĞLU,s.282.
48 OĞUZMAN/ÖZ,s.261;TEKİNAY, s.1023-1024; REİSOĞLU,S.282.
49 OĞUZMAN/ÖZ,s.261;TEKİNAY, s.1023-1024; REİSOĞLU,S.282.
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Üçüncü kişi ile borçlu arasında bir hukuki ilişki yoksa sebepsiz zenginleşmeden veya vekâletsiz iş görmeden doğan bir alacak hakkı kazanır50. Borçlu da eski borcundan kurtulup bu borç altına girmiş olur.
Üçüncü kişinin ifasının borcu sona erdirdiğini söyledik ancak kanunun öngördüğü bazı hallerde üçüncü kişinin ifası borcu sona erdirmez,
alacak hakkının kanun gereği ifayı gerçekleştiren üçüncü kişiye intikal
etmesi sonucunu doğurur51. Eş deyişle ifayı yapan üçüncü kişi alacaklının
haklarına halef olur. Eğer halefiyet şartları varsa sebepsiz zenginleşme
veya vekâletsiz iş görme hükümlerine gitmeye gerek kalmaz52.
2. Halefiyet
a. Halefiyet Halleri
Üçüncü kişinin ifada bulunduğu her durumda alacaklının haklarına
halefiyet söz konusu olmaz. Halefiyet ilişkisi istisnai bir durumdur. Halefiyet borçlunun tek taraflı irade beyanına ya da kanuna dayanır53. Türk
Borçlar Hukukunda sadece kanuni halefiyet hali tanımlanmıştır.
BK m.127 hükmüne göre; “ Alacaklıya ifada bulunan üçüncü kişi,
aşağıdaki hallerde ifası ölçüsünde alacaklının haklarına halef olur:
1. Başkasının borcu için rehnedilen bir şeyi rehinden kurtardığı ve
bu şey üzerinde mülkiyet veya başka bir ayni hak bulunduğu takdirde.
2. Alacaklıya ifada bulunan üçüncü kişinin ona halef olacağı, borçlu
tarafından ifadan önce alacaklıya bildirildiği takdirde.
Diğer halefiyet hallerine ilişkin kanun hükümleri saklıdır”.
Böylece BK m.127, borçtan şahsen sorumlu olmadığı halde borcu ifa
eden üçüncü kişiye iki halde halefiyet tanımaktadır.
Birincisi, üçüncü kişinin borcu ödeyerek bu borç için rehin verilmiş
olan ve kendisinin de üzerinde bir ayni hakkı bulunan malı rehinden kurtarmasıdır. Burada üçüncü kişi borçtan şahsen sorumlu değildir ancak
borcun ödenmesinde kendi menfaati vardır. Çünkü borç ödenmezse üzerinde ayni hak sahibi olduğu mal satılıp paraya çevrilecektir.
Halefiyetin sağlanması için üçüncü kişinin borcu ödeyerek rehinden
kurtardığı mal üzerinde sahip olduğu hakkın mülkiyet hakkı olması zo50 OĞUZMAN/ÖZ,s.261;TEKİNAY, s.1023-1024; REİSOĞLU,S.282.
51 OĞUZMAN/ÖZ,s.261; TUNÇOMAĞ,s.441 vd.; TEKİNAY,s.1024; NOMER,s.105; REİSOĞLU,s.282.
52 Yargıtay.
53 OĞUZMAN/ÖZ,s.264.
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runlu değildir; Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere başka bir ayni
hak (intifa veya başka bir rehin hakkı gibi) sahibi de olabilir.
BK m.127/1-1 hükmünün uygulanabilmesi için rehin konusu malın
taşınır mı taşınmaz mı olması gerektiği konusunda bir açıklık yoktur.
Bu husus öğretide tartışmalıdır. Bazı yazarlar rehinden kurtarılan malın
taşınmaz olması halinde m.127/1-1 ‘in uygulanamayacağını savunmaktadır54. Bu görüşe göre rehinden kurtarılan malın taşınmaz olması halinde
MK m.884 hükmü55 uygulama alanı bulur. Bizim de katıldığımız öğretide
baskın olan diğer görüşe göre ise BK m.127/1-1 rehinli mal üzerinde ayni
hak sahibi olan üçüncü kişinin borcu ödemesinin sonucunu düzenlemektedir, hükümde rehin konusunun taşınır ya da taşınmaz olmasına ilişkin
bir fark gözetilmemiştir56. MK m.884 hükmü ise sadece rehinli malını
rehinden kurtarma olanağı tanıyan özel bir hükümdür. BK m.127/1-1’de
düzenlenen hakta sınırlama yapmamaktadır.
Borcu ödeyen üçüncü kişiye BK m.127’ de halefiyetin tanındığı ikinci
hal, üçüncü kişinin alacaklıya halef olacağının borçlu tarafından alacaklıya ihbarda bulunması halidir. Burada halefiyet borçlunun irade beyanına
dayansa da niteliği itibariyle kanuni halefiyettir57.
Hükme göre halefiyetin gerçekleşebilmesi için üçüncü kişi ile borçlunun bu hususta anlaşmış olmaları yetmez ayrıca bu durumun alacaklıya
ihbar edilmesi gerekir. Bu halefiyet ihbarının hukuksal niteliği hukuki
işlemdir58.bu yüzden halefiyet ihbarına da irade açıklamalarına yönelik
genel hükümler uygulanır. Bunun sonucu olarak da ihbarın açıkça yapılması gerekmez, şekle tabi olmadan bir davranışla dahi yapılabilir59.
Halefiyet ihbarının ifadan önce veya en geç ifa anında yapılması gerekir. Zira ifayla birlikte borç sona erer. Bundan sonra yapılacak olan
ihbarın son bulmuş borcu canlandırıp üçüncü kişiye geçmesini sağlamak
mümkün olmaz60.
BK m.127/2’de diğer halefiyet hallerine ilişkin kanun hükümlerinin
saklı olduğu düzenlenmiştir. Bu diğer halefiyet hallerine de BK m.168/1’
de düzenlenen müteselsil borçlular lehine halefiyet ve BK m.596/1’de düzenlenen kefil lehine halefiyet örnek verilebilir.
54 von TUHR/ESCHER (naklen OĞUZMAN/ÖZ, s.265, dn 56).
55 “Borçtan şahsen sorumlu olmayan rehinli taşınmaz maliki, borçluya ait koşullar içinde borcu ödeyerek taşınmazın üzerindeki ipoteğin kaldırılmasını isteyebilir”.
56 OĞUZMAN/ÖZ, s.265; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, Borçlar Hukuku Genel
Hükümler, İstanbul,1993,s.210 (naklen OĞUZMAN/ÖZ,s.265).
57 SEROZAN, s.29; OĞUZMAN/ÖZ,s.265 ;KILIÇOĞLU,566.
58 KILIÇOĞLU,s.566.
59 OĞUZMAN/ÖZ,s.265; KILIÇOĞLU,566
60 KILIÇOĞLU,s.566.
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b. Halefiyetin Hükmü
Halefiyet, üçüncü kişinin ifa ettiği alacağın kanun gereği üçüncü kişiye
geçmesini sağlar. Asıl alacakla birlikte, alacağa bağlı fer’i haklar ve alacaklının şahsına bağlı olmayan rüçhan hakları da üçüncü kişiye geçer61.
Borçlu da önceki alacaklıya karşı sahip olduğu savunmaları yeni alacaklıya karşı da ileri sürebilir (BK m.188).
Halefiyet, üçüncü kişi alacaklıyı tatmin ettiği ölçüde meydana gelir.
Üçüncü kişi alacaklının kabulüyle kısmi ifada bulunmuşsa alacağın ifa
ettiği kısmını kazanır, fer’i haklar da bu oranda kendisine geçer62. Bu durumda alacağın ifa edilmeyen kısmı alacaklıda kalmaya devam eder. Alacağın bu şekilde ikiye bölünmesiyle alacaklıya ait bulunan tek rehin hakkından iki rehin hakkı doğması sorunuyla karşılaşılabilir. Bu iki rehin
hakkından ilk alacaklının rehin hakkı üçüncü kişinin rehin hakkından
önce gelir63. Çünkü kısmi ödeme ile ilk alacaklının hukuki durumunun
kötüleştirilmesi yerinde olmaz ve bu sebeple alacaklı alacağı için bütün
rehin üzerinde hakkını kullanabilir64.
Halefiyet, üçüncü kişiye, borçluya karşı vekâletsiz iş görme veya sebepsiz zenginleşmeye dayanan bir rücu hakkına dayanmaktan daha teminatlı
bir durum sağlar65. Halefiyetin vekâletsiz iş görmeye veya sebepsiz zenginleşmeye üstünlüğü şu iki noktada kendini gösterir: İlk olarak halefiyette,
alacakla birlikte alacağa bağlı bulunan kefalet ve rehin hakkı gibi fer’i
haklar da üçüncü kişiye geçer. Oysa üçüncü kişinin başvurma hakkını
vekâletsiz iş görme veya sebepsiz zenginleşmeye dayandırması durumunda fer’i haklar üçüncü kişiye geçmez. İkinci olarak, halefiyete dayanan
üçüncü kişi, vekâletsiz iş görme veya sebepsiz zenginleşme koşullarını
ispat zorunda değildir; sadece alacaklıya borcu ödediğini ve halefiyet halinin varlığını ispatla yetinecektir66.
SONUÇ
Borçlar Kanununda m.83’te yer alan düzenleme bir yedek hukuk kuralıdır. Dolayısıyla taraflar borcun borçlu tarafından şahsen ifa edilmesinin gerekip gerekmediği hususunda bir anlaşma yapabilirler. Tarafların bu hususu hiç kararlaştırmamış olmaları durumunda ise BK m.83
devreye girecektir. Bu hükme göre kural borcun üçüncü kişilerce de ifa
61
62
63
64
65
66

OĞUZMAN/ÖZ,s.266; TEKİNAY;1023;TUNÇOMAĞ,444-445.
OĞUZMAN/ÖZ,s.266; TEKİNAY;1023;TUNÇOMAĞ,444-445.
TUNÇOMAĞ,s.445.
TUNÇOMAĞ,s.445.
SEROZAN,s.25; OĞUZMAN/ÖZ,s.266;TUNÇOMAĞ,s.445.
TUNÇOMAĞ,s.445.
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edilebilmesidir; şahsen ifa istisnadır. Borcun üçüncü kişi tarafından ifa
edilmesinde alacaklının bir menfaati yoksa borcun borçlu veya üçüncü
kişi tarafından ifası birbirinden farksızdır. Bu durumlarda borç üçüncü
kişi tarafından da ifa edilebilir.
Borçlunun kişisel özelliklerinin, yeteneklerinin güvenilirliğinin ön plana çıktığı kişisel edimli borçların borçlu tarafından ifasında alacaklının
menfaati söz konusudur. Ancak bu kişisel edimlerin borçlunun kişiliğine
bağlılık dereceleri farklı olabilir ve buna göre borçlunun edimi ifa ederken
yardımcı şahıs kullanması gündeme gelebilir. Bu hususta borç ilişkisinin
niteliğine bakılacaktır.
Üçüncü kişinin ifası taraflarca asli ifa tarzı olarak kararlaştırılmış olabilir. Yahut borçluyla üçüncü kişi arasındaki bir hukuki ilişki üçüncü
kişinin ifasına sebep oluşturabilir. Bu durumların dışında üçüncü kişi,
borçlunun iradesi dışında hareket etmiş de olabilir. Bu durumlarda vekaletsiz iş görme veya sebepsiz zenginleşme gündeme gelebilir.
Üçüncü kişinin ifası kural olarak borcu sona erdirir. Ancak kanunda öngörülen durumlarda halefiyet söz konusu olabilir. Bu hallerde borç
sona ermez. Üçüncü kişi alacaklının haklarına halef olur.
KAYNAKÇA
ANTALYA, O. Gökhan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler C.1, İstanbul,2013
AYDINCIK, Şirin, Yapma Borçlarının İfa Edilmemesi ve Hukuki Sonuçları Özellikle TBK
m.113/I Kapsamında, Nama İfa, İstanbul, 2013
BİLGİLİ Fatih/ DEMİRKAPI Ertan/ DEMİR Süleyman, Borçlar Hukuku, Bursa,2010
DAVER, Hilal, Borcun İfasında Borçlunun Rolü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Kocaeli,2013
KILIÇOĞLU, Ahmet M., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara,2013
NOMER, Haluk N., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul,2001
OĞUZMAN, M.Kemal/ BARLAS, Nami, Medeni Hukuk, Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar,İstanbul,2015
OĞUZMAN,M. Kemal/ ÖZ, M.Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler C.1, İstanbul,
2016
OĞUZMAN M.Kemal/ÖZ M.Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler C.2, İstanbul,
2014
REİSOĞLU, Safa, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul,2010
SEROZAN, Rona, Kocayusufpaşaoğlu/ Hatemi/ Serozan/ Arpacı Borçlar Hukuku Genel
Hüküm C.3, İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme, İstanbul, 2002
TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul,1993 (naklen OĞUZMAN/ÖZ)
TEKİNAY, Sulhi Selahattin, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, 1988
TUNÇOMAĞ, Kenan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler C.1, İstanbul,1972

Hasta İle Hekim Arasındaki İlişkinin
Hukuksal Niteliği
Av. Oktay ÖZER1
Genel Olarak
Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan kimseye hasta denir. Hastanın sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bedenen, ruhen
veya sosyal bakımdan olabilir.
Hasta ile hekim arasındaki ilişkinin hukuksal niteliğini incelediğimizde; bunun tek bir hukuksal düzleme yaslanmadığını, hekimin çalıştığı konum ve tıbbi müdahalenin gerçekleşmesindeki şartların önemli olduğunu
ve bu nedenle de uyuşmazlığı konu olaya uygulanacak hukuk kuralların
farklılık yaratacağını peşinen söylemek gerekir.
Hekim ile hasta arasındaki hukuksal ilişkiyi nitelendiren önemli husus hekimin; bağımsız olarak çalışıyor olması, özel hastane bünyesinde
çalışıyor olması ve son olarak da kamu hastanesinde çalışıyor olup olmadığı konusudur. Bu konu üç bölümde incelenecektir.
Aşağıda bağımsız çalışan hekim ile hasta arasındaki ilişki, özel hastane ile hasta arasındaki ilişki ve son olarak kamu hastanesi ile hasta
arasındaki ilişkinin hukuksal niteliği sırasıyla incelenecektir.
1. BÖLÜM: Bağımsız Çalışan Hekim ile Hasta Arasındaki İlişkinin
Hukuksal Niteliği
Bağımsız çalışan hekim ile hasta arasındaki hukuksal ilişki dört ayrı
şekilde söz konusu olabilir. Bunlar;
1. Vekâlet sözleşmesi ilişkisi
2. Eser sözleşmesi ilişki,
3. Vekâletsiz iş görme ilişkisi,
4. Haksız fiil ilişkisi’dir.
A. Vekâlet sözleşmesinin uygulanacağı haller
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu md.502 hükmü vekâlet sözleşmesini
tanımlamıştır. Kanuna göre vekâlet sözleşmesi, vekilin vekâlet verenin
1
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bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşmedir. Vekâlete ilişkin hükümler, niteliklerine uygun düştükleri ölçüde, bu Kanunda
düzenlenmemiş olan işgörme sözleşmelerine de uygulanır. Sözleşme
veya teamül varsa vekil, ücrete hak kazanır.
Hasta ile hekim arasındaki hukuki ilişkide hekim, hastayı iyileştirme
görev ve sorumluluğu ile hareket etmekte olup işgörme borcu altındadır.
Hasta ile hekim arasındaki “hekimlik sözleşmesi” veya “tedavi sözleşmesi” ne ilişkin özel bir sözleşme türü kanunumuzda yer almamakta olup
Yargıtay’ın istikrarlı uygulamaları gereğince hasta ile hekim arasındaki
hukuki ilişkilerde, vekâlet sözleşmesine ilişkin hükümler uygulama alanı
bulmaktadır.
Yargıtay bir kararında: “BK'nın 502. maddesi hükmü uyarınca, diğer
iş görme sözleşmeleri hakkındaki yasal düzenlemelere tabi olmayan
işlerde, vekalet hükümleri geçerlidir. Somut olayda olduğu gibi doktorlar ile hasta arasındaki uyuşmazlıkların vekalet sözleşmesine ilişkin
hukuksal düzenlemelere göre çözülmesi gerektiği konusunda, öğreti ve
Yargıtay’ın istikrar kazanmış uygulaması arasında paralellik bulunmaktadır.”2 bunu açıkça belirtmiştir.
Doktor hastasının zarar görmemesi için, mesleki tüm şartları yerine
getirmek, hastanın durumunu tıbbi açıdan zamanında ve gecikmeksizin
saptayıp, somut durumun gerektirdiği önlemleri eksiksiz biçimde almak,
uygun tedaviyi de yine gecikmeden belirleyip uygulamak zorundadır.
Asgari düzeyde dahi olsa, bir tereddüt doğuran durumlarda bu tereddüdünü ortadan kaldıracak araştırmalar yapmak ve bu arada da koruyucu tedbirleri almakla yükümlüdür. Çeşitli tedavi yöntemleri arasında bir
seçim yapılırken, hastanın ve hastalığın özellikleri göz önünde tutulmak,
onu risk altına sokacak tutum ve davranışlardan kaçınılmak ve en emin
yol seçilmelidir. Gerçekten de müvekkil (hasta) mesleki bir iş gören doktor olan vekilden tedavinin bütün aşamalarında titiz bir ihtimam ve dikkat göstermesini beklemek hakkına sahiptir. Gereken özeni göstermeyen
vekil, vekâleti gereği gibi ifa etmemiş sayılır.3
Tıbbın gerek ve kurallarına uygun davranılmakla birlikte sonuç değişmemiş ise doktor sorumlu tutulamaz. Aynı hususlar adam çalıştıran sıfatı
ile doktorun görev yaptığı sağlık kuruluşları için de geçerlidir.4

2
3
4

13. Hukuk Dairesi 2015/4585 E. , 2015/9819 K
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E. 2015/3276 K. 2016/6289 T. 1.3.2016
13. Hukuk Dairesi 2014/10961 E. , 2014/29245 K
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Vekil, vekâlet görevini yerine getirirken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden sorumlu değil ise de, bu sonuca ulaşmak için gösterdiği çabanın, yaptığı işlemlerin, eylemlerin ve davranışlarının özenli olmayışından
doğan zararlardan sorumludur. O nedenle, vekil konumunda olan doktorların bilim ve teknolojinin getirdiği bütün imkânları kullanmak suretiyle özen borcunu yerine getirmeleri gerekir.5
Hekimlerin sorumluluğu vekâlet sözleşmesine dayandırılmakla kalınmamış, sorumlulukları ağırlaştırılmıştır. Çünkü hekimler hafif kusurunda dahi sorumludur. Hekimler ayrıca Türk Tabipler Birliğince belirlenen
etik kurallara ve mevzuatta belirlenen diğer sorumluluklar çerçevesinde
görevini büyük bir dikkat ve özenle yerine getirmekle sorumludur.6
B.

Eser sözleşmesinin uygulanacağı haller

Hasta ile hekim arasında sözleşme bulunduğu hallerin bütününde
vekâlet sözleşmesi uygulanacak diye kesin bir kural olmadığını biliyoruz.
Bazı hallerde eser sözleşmesinin uygulama olanağı doğmaktadır. Hekimin bir sonuç taahhüdü altına girdiği durumlarda somut olaya eser
sözleşmesi hükümleri uygulanır. Bilindiği üzere vekâlet sözleşmesinde
bir sonuç taahhüdü bulunmaz. Vekil, vekaletini aldığı işi sadakat ve özen
ilkelerince yerine getirmekle sorumlu olup meydana gelen sonuçtan sorumlu tutulmaz. Oysa eser sözleşmesinde yüklenici, bir eser meydana
getirme taahhüdünü vermiştir.7
6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre eser sözleşmesi, yüklenicinin
bir eser meydana getirmeyi, işsahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.
Eser sözleşmesine örnek olarak; göğüs veya karın küçültme ameliyatları8, karın germe ameliyatı9, protez diş yapımı10, dişlere implant veya
köprü yapılması11, diş çekimi veya dolgu yapılması12, protez damak yapımı13, burun ameliyatı14, yüz gerdirme ameliyatı15, lazer epilasyon işlemi16
gösterilebilir.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E. 2015/20772 K. 2016/15689 T. 28.6.2016
13. Hukuk Dairesi 2014/38783 E. , 2015/35437 K
3. Hukuk Dairesi 2015/17764 E. , 2016/1256 K
3. Hukuk Dairesi - 2015/1871 E - 2016/1669 K
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E. 2015/11672 K. 2016/4827
3. Hukuk Dairesi - 2015/3475E - 2016/1891K
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E. 2014/12673 K. 2015/6389
3. Hukuk Dairesi - 2015/3391E - 2016/2393K
3. Hukuk Dairesi - 2015/12780E - 2016/5642K
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E. 2015/9077 K. 2016/5505
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E. 2015/12079 K. 2015/19759
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E. 2015/11332 K. 2015/18789
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Yüklenicinin(hekimin) eseri iş sahibinin yararına olacak şekilde ve ona
hiçbir zarar vermeden meydana getirmesi yüklenicinin hem sadakat hem
de özen borcunu kapsar. Bu kural gereğince, yüklenici iş sahibinin(hastanın) yararına olan şeyleri yapmak ve zararına olan şeylerden kaçınmak
zorundadır. İş sahibi ortaya çıkacak eserde belli niteliklerin bulunmasını
arzu eder. Meydana getirilen eserin iş sahibinin beklentisini karşılamaması halinde sözleşmedeki yarar dengesi iş sahibi aleyhine bozulur. Bu
bakımdan eserin fen ve sanat kurallarına uygun, iş sahibinin beklentilerini karşılar özelliği taşıması gerekir. Aksi halde eserin ayıplı olduğu kabul
edilir. Yüklenici meydana getirdiği eserde ortaya çıkan ayıp ve eksikliklerden ayıba karşı tekeffül borcu gereğince sorumludur. Yüklenici hangi
yöntemi kullanırsa kullansın işin ayıpsız olarak ortaya çıkması gerekir.17
Diğer taraftan, sadakat ve özen borcunun bir gereği olarak, eser meydana getirilirken, iş sahibinden kaynaklanan bir durumun varlığı anlaşılır
ve bu durum eserin yapılmasını tehlikeye düşürürse, yüklenici bu durumu iş sahibine bildirmek zorundadır, bildirmez ise bundan doğacak sonuçlardan sorumlu olur. Başka bir anlatımla, tıbbi müdahale aşamalarında, hastanın başka bir hastalığının varlığı anlaşılırsa ve bu hastalık eserin
yapımına engel ise öncelikle doktorun bu durumu hastasına bildirmesi
ve hastanın kabulü hâlinde de eseri yapması gerekmektedir. Zira, başta
cerrahi müdahaleler olmak üzere, her tıbbi müdahalede, komplikasyonlar ve önlenemeyecek gelişmeler olabilir. Buna göre, işi yüklenen doktor,
tıp bilimindeki bilimsel ve teknik gelişmeler ile kendi tecrübeleri doğrultusunda, hastayı mevcut hastalıklarının ve tıbbi müdahalenin riskleri ile
yan etkilerinin ne olduğu konusunda yazılı bildirim ile aydınlatmalıdır.
Bu bildirimin (risk aydınlatmasının) usulünce yapılmış olması ve hastanın yapılacak müdahaleye onay vermesi, doktoru ve tıbbi müdahalenin
yapıldığı hastaneyi doktorun (yüklenicinin) kusurunun bulunmaması durumunda sorumluluktan kurtarır.18
Hekimin sadakat borcu kapsamında kullandığı malzemenin ayıplı olmaması gerekir. Türk Borçlar Kanunu md.472/3 hükmüne göre: “Eser
meydana getirilirken, işsahibinin sağladığı malzemenin veya eserin
yapılması için gösterdiği yerin ayıplı olduğu anlaşılır veya eserin gereği gibi ya da zamanında meydana getirilmesini tehlikeye düşürecek
başka bir durum ortaya çıkarsa, yüklenici bu durumu hemen işsahibine bildirmek zorundadır; bildirmezse bundan doğacak sonuçlardan
sorumlu olur.” açıkça belirlenmiştir.
17 3. Hukuk Dairesi 2015/3391 E., 2016/2393 K.
18 3. Hukuk Dairesi 2015/17764 E., 2016/1256 K
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C. Hasta ile hekim arasında vekâletsiz iş görmenin uygulanacağı
haller
Tıbbi bakımdan zaruret hali olarak nitelendirilebilecek biçimde hastanın iradesi dışında bir doktorun müdahalesine maruz kalması durumu
ise doktor yönünden “vekaletsiz iş görme” ilişkisi doğurmaktadır. Kazaya
uğrayan hastaya ilk müdahalede bulunan doktorun durumu buna örnektir. Aynı hasta özel hastaneye ya da kamu hastanesine getirilip tedavi edildiğinde işletici veya Devlet bakımından vekâletsiz iş görme ilişkisi doğmuş bulunmaktadır.19
Acil hallerde veya ameliyatın genişletilmesinin gerektiği hallerde, sözleşme ilişkisi kurulması mümkün olmadığından, “vekaletsiz iş görme”
bulunduğu kabul edilir.20
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu md.526 hükmüne göre: “Vekâleti
olmaksızın başkasının hesabına işgören, o işi sahibinin menfaatine ve
varsayılan iradesine uygun olarak görmekle yükümlüdür.” acil hallerde
vekâletsiz iş görme hükümlerine göre müdahalede bulunan hekimlerin
sorumluluğu daha hafif olarak değerlendirilir. Bu durumu md.527’de
ifade edilmiştir. Buna göre: “Vekâletsiz işgören, her türlü ihmalinden
sorumludur. Ancak, işgören bu işi, işsahibinin karşılaştığı zararı veya
zarar tehlikesini gidermek üzere yapmışsa, sorumluluğu daha hafif
olarak değerlendirilir.” kural olarak hekim vekaletsiz iş gören durumda
hareket ettiği durumda her türlü ihmalinden sorumludur. Ancak bu durum hastanın karşılaşmış olduğu zarar veya zarar tehlikesini gidermek
amacıyla yapılmışsa sorumluluğu daha hafif olarak değerlendirilecektir.
Bu durumda hafif ihmalinden sorumlu tutulmaması mümkün olduğunu
savunanlar vardır. Kanımca bu durumda hekimin hafif kusurunda da sorumlu olması gerekir. Çünkü iş sahibinin karşılaştığı zararı veya zarar
tehlikesini gidermek amacıyla yapılan müdahalede TBK md.63 hükmü
gereğince ifade edilen “daha üstün nitelikte özel yarar” ile yalnızca hastanın rızasına gerek bulunmamaktadır. Bunun dışında tıbbi müdahalenin
şartlarından olan tıbbi gereklilik ve tıp biliminin verilerine uygun müdahale edilmesi şartı geçerliliğini korumaktadır. Zira md.63 hükmüne göre:
“Kanunun verdiği yetkiye dayanan ve bu yetkinin sınırları içinde kalan
bir fiil, zarara yol açsa bile, hukuka aykırı sayılmaz. Zarar görenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar, zarar verenin davranışının haklı savunma niteliği taşıması, yetkili kamu makamlarının
19 Hasan Tahsin Gökcan, Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai
3.Bası, 2014 yılı, s.914
20 Hakan Hakeri, Tıp Hukuku, 10.Bası, 2015, s.595

Sorumluluk,

198

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 91 • Sayı: 3 • Yıl: 2017

müdahalesinin zamanında sağlanamayacak olması durumunda kişinin hakkını kendi gücüyle koruması veya zorunluluk hâllerinde de fiil,
hukuka aykırı sayılmaz.” birlikte değerlendirildiğinde tıbbi müdahalede
bulunulmasında hastanın rızasının alınamadığı hallerde “daha üstün nitelikte özel yarar” nedeniyle tıbbi müdahale hukuka uygun hale gelecektir.
D. Hasta ile hekim arasında haksız fiil hükümlerinin uygulanacağı
haller
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu md.528 hükmü, iş görenin ehliyetsizliği hükmüne yer vermiştir. Buna göre: “İşgören, sözleşme ehliyetinden yoksunsa, yaptığı işlemden ancak zenginleştiği ölçüde veya iyiniyetli olmaksızın elinden çıkardığı zenginleşme miktarıyla sorumlu
olur. Haksız fiillerden doğan daha kapsamlı sorumluluk saklıdır.” bu
son cümledeki haksız fiilerden doğan daha kapsamlı sorumluluğun saklı
olduğunun hükme bağlanmış olması nedeniyle, hekim ile hasta arasında
sözleşme ilişkisinin bulunmaması halinde vekâletsiz iş görmeye ilişkin
hükümler uygulanacaktır. Ancak hekimin kasıt veya ihmalinden kaynaklanan zararlar nedeniyle bu madde kapsamından daha geniş olarak ortaya çıkan zarardan hekim haksız fiil hükümlerinden de sorumludur.
E. Haksız Fiil Sorumluluğu ile Sözleşmeden Doğan Sorumluluğunun Yarışması ve Ceza Mahkemesinin Kararının Hukuk Mahkemesine
Etkisi
Haksız fiil ayrıca hekim ile hasta arasında sözleşme ilişkisinin bulunduğu halde de ortaya çıkabilir. Zira hekim, yükümlülüklerine aykırı hareket eder ve hastada kastı veya ihmali ile bir zarar meydana getirir ise
illiyet bağının da bulunması halinde hekim haksız fiil hükümleri gereğince de hastaya karşı sorumludur. Hastanın bu durumda seçimlik hakkı
mevcuttur. Dilerse sözleşmeye aykırılıktan(duruma göre vekâlet veya eser
sözleşmesi) dilerse de haksız fiil hükümlerine göre başvuru yapabilir.
Hasta bakımından seçimlik hakkın mevcut olduğu durumlarda, sözleşmeye dayanmak daha faydalı olacaktır. Bunun birkaç avantajı mevcuttur.
İlk avantajı sözleşmeler bakımından eğer taraflar arasında vekâlet sözleşmesi bulunuyorsa TBK md.147 gereğince 5 yıllık zamanaşımı süresi
uygulanacak, taraflar arasındaki eser sözleşmesinin bulunması halinde
ise hekimin ağır kusur kusuruyla yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi
yerine getirmemesi hali hariç 5 yıllık zamanaşımı süresi uygulanacaktır.
Yüklenicinin(hekimin ya da duruma göre hastanenin) ağır kusuru bulunması halinde ise TBK md.478 gereğince 20 yıllık zamanaşımı süresi uygulama alanı bulacaktır. Oysaki haksız fiil sorumluluğunda zamanaşımı
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TBK md.72 hükmü gereğince, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her halde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak,
tazminat ceza kanunların daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı
gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır. Ayrıca haksız
fiil dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç doğmuşsa, zarar gören
haksız fiilden doğan tazminat istemi zamanaşımına uğramış olsa bile, her
zaman bu borcu ifadan kaçınabilir. Zamanaşımı bakımından yapılan karşılaştırmada sözleşmeye dayanmanın daha faydalı olduğu anlaşılmıştır.
Hastanın sözleşme ilişkisine dayanmasının ikinci avantajı da ispat
yükü bakımındandır. Gerek sözleşmeye, gerekse haksız fiile dayanan tazminat taleplerinde hukuka aykırılığın, zararın ve nedensellik bağının ispatı hasta tarafından yapılmalıdır. Bunların ispat yükü hastaya düşmektedir.21
Sözleşmeye dayalı sorumlulukta hasta, özen borcunun yerine getirilmediğini ispat etmek durumundadır. Hasta sözleşmeye aykırı davranıldığını ispat etmekle yetinebilir. TBK md.112 düzenlemesinde borçlunun
kusuru karine olarak kabul edilmiştir. Buna göre: “Borç hiç veya gereği
gibi ifa edilmezse borçlu, kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alacaklının bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür.” davacı ayrıca karşı tarafın kusurunu ispatla yükümlü tutulmamıştır. Hekimin sözleşmeyi yerine getirirken, kusurlu olduğunu ispat
yükü hastaya ait değildir. Hekim, kusurlu olmadığını ispatlamak zorundadır.
Haksız fiile dayalı sorumlulukta ise hasta, hekimin kusurunu da ispatlamak zorundadır. TBK md.50 düzenlemesine göre: “Zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır. Uğranılan zararın
miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa hâkim, olayların olağan akışını
ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak, zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirler.” ispat yükünü hasta taşıyacaktır.
Ancak meslek kurallarına aykırılık, kusurun varlığı konusunda bir karine
oluşturduğundan, hastanın hekimin meslek kurallarına aykırı davrandığını ispatlaması yeterli olacaktır.
Hastanın sözleşme ilişkisine dayanmasının üçüncü avantajı da yardımcı kişilerin fiillerinden doğan sorumlulukta kendisini göstermektedir.
Eğer taraflar arasında bir sözleşme ilişkisi varsa, TBK md.116 hükmü
uygulama alanı bulacaktır. TBK md.116/3 gereğince hekim hastayla, yardımcı kişilerinin fiillerinden doğan sorumluluk anlaşma ile kısmen ya da
21 Hakan Hakeri, Tıp Hukuku, 10.Bası, 2015, s.715
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tamamen ortadan kaldırılamaz. Bu yönde yapılan anlaşmalar kesin hükümsüzdür. Ayrıca TBK md.116’da hekim ya da hastane yönetimi, kamu
tüzel kişisi kurtuluş kanıtı getirememektedir. Bu durum da hastanın, zararının tazmin kolaylığını sağlamaktadır.
Hastanın haksız fiili, sorumluluk sebebi olarak dayanmasında ise hekimin, hastane yönetemin veya kamu tüzel kişisinin çalıştırdığı yardımcı
kimsenin, kendisine verdiği zarardan doğan sorumluluğu TBK md.66’da
düzenlenen adam çalıştıranın sorumluluğu esaslarına göre incelenecektir. Adam çalıştıranın sorumluluğunda ise iki kurtuluş kanıtı getirme imkanı vardır. TBK md.66/2,3 hükmüne göre: “Adam çalıştıran, çalışanını
seçerken, işiyle ilgili talimat verirken, gözetim ve denetimde bulunurken, zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat
ederse, sorumlu olmaz. Bir işletmede adam çalıştıran, işletmenin çalışma düzeninin zararın doğmasını önlemeye elverişli olduğunu ispat
etmedikçe, o işletmenin faaliyetleri dolayısıyla sebep olunan zararı gidermekle yükümlüdür.” sorumluluktan kurtulma şartları düzenlenmiştir.
Hasta, davasında seçimlik hakkını haksız fiile mi sözleşmeye mi dayandırdığı anlaşılmıyorsa, TBK md.60 gereğince hâkim devreye girecek ve
zarar gören için en iyi giderim sağlayan sorumluluk sebebine göre karar
verecektir. TBK md.60 hükmüne göre: “Bir kişinin sorumluluğu, birden
çok sebebe dayandırılabiliyorsa hâkim, zarar gören aksini istemiş olmadıkça veya kanunda aksi öngörülmedikçe, zarar görene en iyi giderim imkânı sağlayan sorumluluk sebebine göre karar verir.” hâkimin
sözleşme sebebiyle davayı görmesi, zarar gören hasta için daha faydalı
olacaktır. Tabi bu kuralın istisnası zarar görenin aksini istemiş olması ya
da kanunun aksini öngörmüş olmasıdır.
Hukuk hakimi, ceza mahkemesinin beraat hükmü ile bağlı değil ise de
maddi vakıaların tesbiti açısından yargılamanın safahatı bağlayıcı olacaktır. 6098 Sayılı TBK md.74 hükmüne göre: “Hâkim, zarar verenin kusurunun olup olmadığı, ayırt etme gücünün bulunup bulunmadığı hakkında karar verirken, ceza hukukunun sorumlulukla ilgili hükümleriyle
bağlı olmadığı gibi, ceza hâkimi tarafından verilen beraat kararıyla da
bağlı değildir. Aynı şekilde, ceza hâkiminin kusurun değerlendirilmesine ve zararın belirlenmesine ilişkin kararı da, hukuk hâkimini bağlamaz.” her ne kadar hukuk hakiminin özellikle kusurun belirlenmesi
bakımından tamamen özgür olduğu düşünülse bile ceza mahkemesinde
toplanan deliller ve maddi vakalar ile bağlıdır.
Nitekim Yargıtay 13.Hukuk Dairesi bu konuda şu kararı vermiştir:
“Bu halde Ceza Genel Kurulu Kararının tespitleri irdelenmelidir. Bah-
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si geçen kararda, alınan bilirkişi raporları arasındaki çelişkinin tanık
beyanları ile birlikte değerlendirilmesi sonucunda, sanığın kendi bilgi
ve tecrübesine güvenip hastaneden bulunan kolanjiografi görüntüleme
cihazını kullanmayarak laparoskopik yöntemle kapalı olarak başlanılıp yeterli görüntü alınamaması nedeniyle açık şekilde gerçekleştirilen
ameliyat esnasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek koledok kanalını lucka kanalı zannedip kesmesi neticesinde gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelen ölüm olayında kusurlu olduğunun kabulünde zorunluluk bulunduğu, bu itibarla taksirle öldürme suçundan
cezalandırılması yerine beraatine karar verilmesinin hukuka aykırı
olduğuna karar verilmiştir. Bu tespit en hafif kusurundan dahi sorumlu tutulması gereken davalı hekim ve adam çalıştıran sıfatı ile diğer
davalı hastane hakkında kusur ve illiyet bağı yönünden hukuk hakimini bağlayıcıdır. Bir başka deyişle Ceza Genel Kurulunun maddi vakıaları tespit eden bu kararı ile davalıların kusurlu olduğu saptanmış
olup, hukuk hakimi bu olgu ile bağlı bulunmaktadır. Ceza Genel Kurulu
kararı sonrasında yerel ceza mahkemesince zamanaşımının dolması
nedeniyle verilen kararın bu nedenle hukuk hakimini bağlayıcı niteliği
yoktur. Bu itibarla, davalıların davaya konu olayda kusurlu davrandıklarının kabulü zorunludur. Mahkemece, davalıların murisinin ölümü
olayında davalıların kusurlu oldukları kabul edilmek suretiyle gerekli
inceleme ve değerlendirme yapılarak hasıl olacak sonuca uygun karar
verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır. Bozmayı gerektirir.”22
Mahkemelerce alınacak bilirkişi raporlarının da hüküm kurmaya ve
denetime elverişli olması, eksiklikler içermemesi ve konusunda uzman
kişilere tevdi edilmesi gerekir. Bu nedenle Adli Tıp Kurumundan alınan
raporlar itiraza uğramış ise eksiklikler içeriyorsa üniversitelerin ilgili bilim dallarından seçilecek akademik kariyere sahip, alanlarında uzmanların bulunduğu bilirkişi heyetinden de rapor alınması ve buna göre sonuca
gidilmesinde de yarar vardır.
Nitekim Yargıtay bir kararında: “Somut olayda ise, davacı geçirdiği
bel fıtığı operasyonunun kötü neticeler doğurur mahiyette olduğunu,
teşhis ve tedavinin meslek kuralları içinde uygulanmaması nedeni ile
maddi ve manevi zarara uğradığını ileri sürerek eldeki davayı açmıştır. Mahkemece Adli Tıp Raporu nazara alınarak hüküm kurulmuştur.
Ne var ki, Adli Tıp Kurumu raporunda davacıya yapılan operasyonun,
kalıcı bir arızaya sebep olup olmadığı, halihazırda davacıda iş gücü
22 13. Hukuk Dairesi 2014/40392 E., 2015/10447 K
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kaybının var olup olmadığı hususunda herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. İtiraza uğramış olan bu rapor vekil hekimin sorumluluğunu izaha ve hüküm kurmaya elverişli değildir. O halde mahkemece
davacının davalı hastanede yapılan teşhis ve tedavinin tıp kurallarına
diğer bir deyişle mesleki standartlara uygun olup olmadığı, operasyon
sonucu davacıda iş gücü kaybı oluşup oluşmadığı üzerinde de durularak irdelenmeli, bu amaçla Üniversitelerin ilgili bilim dallarından
seçilecek akademik kariyere sahip aralarında uzmanların bulunduğu
bilirkişi heyetinden rapor alınarak sonucuna göre karar verilmelidir.
Eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı
olup bozmayı gerektirir” buna değinmiştir.23
Yargıtay bir başka kararında da bilirkişi raporundaki eksiklikler nedeniyle kararı bozmuştur: “Bu halde mahkemece konu ile ilgili tüm tıbbi
dökümanlar dosya içerisine alınarak, üniversitelerden konusunda uzman kişiler arasından seçilecek bilirkişi kuruluna dosya tevdi edilerek,
davalıların açıklanan hukuki konum ve sorumlulukları, dosyada mevcut delillerle birlikte bir bütün olarak değerlendirilip, tıbbın gerek ve
kurallarına göre olayda davalıların sorumluluğunu gerektirecek ihmal
ve hata bulunup bulunmadığını gösteren, nedenlerini açıklayıcı, taraf,
mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli rapor alınmak suretiyle hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme
ile yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup hükmün bozulmasını gerektirir.”24
2. BÖLÜM: Özel Hastane İle Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuksal
Niteliği
Hasta bir özel hastaneye tedavi amacıyla başvurduğunda, taraflara arasında bir sözleşme ilişkisi doğar. Bu sözleşme ilişkisi hasta ile hekim
arasında kurulmaz. Sözleşme ilişkisi özel hastane ile hasta arasında kurulmuş olur. Hekim sözleşmenin bir tarafı olarak sözleşmede yer almaz.
Bu nedenle hastaya karşı sorumluluk gerektiren bir durumda hekim sözleşmeye aykırılık nedeniyle sorumluluğuna gidilemez. Bu durumda hekim haksız fiil hükümlerinden sorumlu olur. Özel hastane, bünyesinde
çalıştırdığı hekim nedeniyle TBK md.116 gereğince de hastaya karşı sorumluluğu bulunmaktadır.
Özel hastanenin tanımına 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu
md.1’de yer verilmiştir. Buna göre: “Devletin resmi hastanelerinden ve
hususi idarelerle belediye hastanelerinden başka yatırılarak hasta
23 13. Hukuk Dairesi 2014/47854 E. , 2016/2445 K.
24 13. Hukuk Dairesi 2014/38783 E. , 2015/35437 K
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tedavi etmek veya yeni hastalık geçirmişlerin zayıfları yeniden eski
kuvvetlerini buluncaya kadar sıhhi şartlar içinde beslenmek ve doğum
yardımlarında bulunmak için açılan ve açılacak olan sağlık yurtları
“hususi hastaneler” den sayılır.”
Özel hastane ile hasta arasında kurulan bu sözleşmeye “hastaneye kabul sözleşmesi” adı verilmektedir. Bu sözleşmede tıbbi tedavinin yanı sıra
yemek ve yatma gibi hizmetler de sunuluyorsa, bu tür sözleşmeye “hastaneye tam kabul sözleşmesi” adı verilmektedir. Buna karşılık tıbbi tedavi
dışındaki hizmetler ayrı bir sözleşme konusu oluyorsa bu halde ise ortada “hastaneye bölünmüş kabul sözleşmesi” veya “hastaneye kısmi kabul
sözleşmesi” adı verilmektedir.25
Kuruluş, örgütleniş ve işleyiş biçimi itibariyle devlet veya diğer kamu
tüzel kişisi dışındaki kişiler tarafından hizmet yürüten ve yatırılarak tedavi etme, rehabilitasyon ve doğum yardımlarında bulunmak amacıyla
kurulan sağlık kuruluşunun, özel hastane olarak kabul edilmesi gerektiği
belirtilmiştir.26
Buna göre gerçek kişi, adi ortaklık, dernek, vakıf ve Türk Ticaret Kanunu anlamında ticari şirketler tarafından kurulan ve işletilen hastaneler,
özel hastane kapsamında değerlendirilmiştir.27
Özel hastane ile hasta arasında var olduğu kabul edilen sözleşmenin
kurulması, sözleşmenin hukuki niteliğinin tespiti, bu hukuki niteliğe uygun olarak uygulanması gereken yasal hükümlerin neler olduğu, taraflara
düşen hak ve borçlar ile bunlara aykırılığın varlığı halinde sorumluluklarının tespiti gerekmektedir.
Özel hastanelerde kural olarak hekim ile hasta arasında değil; hastane ile hasta arasında bir sözleşme ilişkisi vardır. Özel hastane ile hasta
arasındaki sözleşme, Borçlar Kanununda düzenlenmiş tipik bir sözleşme değildir. Özel hastaneye başvuran bir hasta veya kanuni temsilcisi
ile yapılan ve özel hastane işleticisinin hem tıbbi hem de diğer mutad
edimleri(yatırma, yedirip içirme vs.) yerine getirmeyi üstlendiği sözleşmeye “Hastaneye Kabul Sözleşmesi” adı verilmektedir. Hastaneye kabul sözleşmesinin kurulması için herhangi bir şekil şartına uyulması zorunluluğu bulunmamaktadır; hatta bu sözleşmenin zımni irade açıklaması ile
25 Hakan Hakeri, Tıp Hukuku, 10.Bası, 2015, s.598
26 Canbolat, Ferhat:Kamu Hastanesinde Yapılan Tıbbi Müdahalede Hekimin Özel Hukuktan Doğan Sorumluluğunun Dayanağı,Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak-Şubat
2009, Sayı:80, sayfa 158).
27 Hatırnaz Erol, Gültezer: Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu ve Hasta Hakları, Seçkin Yayınevi 2.Baskı, Ankara 2009, s.40
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kurulması dahi mümkündür. Bu şekilde hastaneye(hasta)kabul sözleşmesi adı altında, birden fazla edimi içeren, karma yapıda ve nitelikte, bir
sözleşme ilişkisinin kurulması söz konusudur. Bu sözleşme, özel hastane
sahibi/işleticisinin, ayrıca bir tedavi yükümünü üstlenmiş bulunup bulunmamasına göre, tam(bölünmemiş) ya da kısmi(bölünmüş) hastaneye
kabul sözleşmesi görünümünde kurulmuş olabilir. Özellikle, tam hastaneye kabul sözleşmelerinde, hastane işleticisinin hastaya karşı; hastalığın teşhis ve tedavisi için gerekli tıbbi hizmetlerin verilmesi edimi başta
olmak üzere, hastane bakımının sağlanması, hastanenin organizasyonu
ve işleyişini gerçekleştirme yükümleri asli edim yükümleri olarak ortaya
çıkmaktadır.28
Hastaneye kabul sözleşmesinin hukuki niteliğinin tespiti bakımından,
günümüzde gerek Alman ve İsviçre hukuklarında, gerekse Türk hukukunda “karma sözleşme” olarak kabul edilmektedirler. Ancak uygulamada getirilen çözümlerde farklılıklar görülmektedir. Örneğin Alman hukukunda, kabul sözleşmesinin çeşidi ne olursa olsun, hizmet sözleşmesi
hükümleri uygulanır. İsviçre hukukunda, hasta ile özel hastane arasındaki ilişki, aynen serbest çalışan bir hekim ile hasta arasındaki hukuki
ilişkide olduğu gibi, “vekâlet” olarak nitelenmektedir. Türk hukukunda
ise, hastaneye kabul sözleşmesinin, asıl edimini oluşturan tıbbi tedavi
ediminin ait olduğu tip, yani vekâlet sözleşmesi hükümlerine tabi tutulması, ancak diğer yükümlülüklere ilişkin tipik sözleşme hükümlerinin de
niteliklerine uygun düştüğü oranda kıyasen uygulanması amaca elverişli
olacağı belirtilmiştir.29
Hastane işleticisinin “hastane bakımı” kavramı içinde yer alan edimleri
konusunda her hal ve şart için geçerli olabilecek kesin bir sayma yapmak
28 Hakeri, Hakan: Hastane Yönetiminin Sorumluluğu, Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara
Barosu Yayınları 2009, 2.Baskı, s.163; Canbolat, Ferhat:Kamu Hastanesinde Yapılan
Tıbbi Müdahalede Hekimin Özel Hukuktan Doğan Sorumluluğunun Dayanağı,Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak-Şubat 2009, Sayı:80, sayfa 160; Hatırnaz Erol, Gültezer:Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu ve Hasta Hakları, Seçkin Yayınevi 2.Baskı,
Ankara 2009, s.25 vd.;Er, Ünal:Sağlık Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara 2008, sayfa
69 vd.;Özsunay, Ergun:Hekim ve Hastanenin Sorumluluğu, A’dan Z’ye Sağlık Hukuku
Sempozyum Notları, İstanbul Barosu Yayınları 2007, s.93; Demir, M.:Hekimin Hukuksal Sorumluluğunun Kaynakları ve Özel Hastane-Kamu Hastanesi Ayrımı, Prof.Dr.Ali
Naim İnan’a Armağan, Seçkin Ankara 2009, s.276;Kıcalıoğlu, Mustafa:Yargı Kararları
Işığında Doktorun(Hekimin)Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki Sorumluluğu, Terazi
Aylık Hukuk Dergisi, Yıl:1, Sayı:4, Aralık Ankara 2006, s.23 vd.; Akkanat, Halil:Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Görünüm Tarzları ve Sorumluluk Düzeni, Prof. Dr.Özer
Seliçi’ye Armağan, Seçkin Yayınevi, Ankara 2006, s.25 vd;Tandoğan, Haluk:Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C.I/1, 4.Bası, Ankara 1985, s.71; Cevdet, Yavuz:Türk Borçlar
Hukuku Özel Hükümler, 6.Baskı, İstanbul 2002, s.22.
29 Er, Ünal: Sağlık Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara 2008, s. 70–71
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mümkün değildir. Ancak, sözleşmede açıkça kararlaştırılmamış olsa bile
hastanın sağlık durumu, hastalığın tipi ve ağırlığına göre dürüstlük ilkesinin(T.M.K. m.2) zorunlu kıldığı bütün tedbirleri almak zorundadır.
Aksi takdirde, gerekli testler yapılmadan hastalığın teşhisine gidilmesi;
kan grubu tespitinde hata yapılması; cerrahi müdahalede kullanılan araç
ve gereçlerin bozuk olması; ameliyatı takiben kullanılan kompresin gereğinden fazla sıcak olması ve yanıklara yol açması; ruh hastasının kontrol edilmemesi nedeniyle intiharı; yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmaması; bozuk yiyecek verilmesi yüzünden zehirlenmelere yol açılması;
yeterli ısıtma yapılmadığı için hastalığın ağırlaşması veya yeni hastalığa
sebebiyet verilmesi gibi hallerde hastane işleticisi, oluşan zararı tazmin
etmek zorundadır. Hastane yönetiminin somut organizasyon yükümlülükleri bulunmaktadır. Öncelikle hekim dâhil bütün sağlık personelinin
seçimi, denetlenmesi ve organizasyonuna ilişkin görevlerini, gereği gibi
yerine getirilmelidir. Örneğin, bir görevin uzmanı olmayan bir kişiye verilmesi halinde organizasyon kusuru söz konusudur ve yönetimin tazminat
sorumluluğu söz konusu olur.30
Hasta, hastaneye kabul edilmekle hastane yetkililerinin himayesine
girmiş olur ve o haklı olarak kendisine mümkün olan en iyi tedavi ve
bakım hizmetinin verilmesini ister. Hastane işletmecisinin “organizasyon
yükümlülüğü” aslında onun hastanın şahsına göstermekle yükümlü olduğu özen borcunun bir görünüm tarzından ibarettir.31
Hasta, hastaneye tam kabul sözleşmesinde, hastane bakım hizmetleri
açısından sadece hastane işletmesini sorumlu tutabilmektedir.32
Sözleşmenin diğer tarafı olan hasta veya yasal temsilcisinin, özel hastanenin sunduğu tıbbi hizmete(Bu hizmete bakım hizmeti de girmektedir.)
karşılık olarak daha önceden belirlenmiş belli bir miktar ücret ödemekle
yükümlüdür. Ayrıca, hasta veya yasal temsilcisi, olanaklar ölçüsünde rahatsızlık ile ilgili belirtiler ve hastalığın seyri hakkında hastaneye bilgi ile
beraber, varsa belgelerini de muayene sırasında hekime verilmesi gerek-

30 Hakeri, Hakan: Hastane Yönetiminin Sorumluluğu, Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara
Barosu Yayınları 2009, 2.Baskı, s.166; Hatırnaz Erol, Gültezer:Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu ve Hasta Hakları, Seçkin Yayınevi 2.Baskı, Ankara 2009, s.58-59
31 Mario, Devermann: Organisationsverschulden im klinischen Bereich, Dissertation Osnabrück 2003, sayfa 1. Aktaran; Akkanat, Halil: Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Görünüm Tarzları ve Sorumluluk Düzeni, Prof. Dr.Özer Seliçi’ye Armağan, Seçkin Yayınevi,
Ankara 2006, s.32
32 Akkanat, Halil: Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Görünüm Tarzları ve Sorumluluk Düzeni, Prof. Dr.Özer Seliçi’ye Armağan, Seçkin Yayınevi, Ankara 2006, s.32
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mektedir.33
Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında; yasada düzenlenmeyen iş görme sözleşmeleri hakkında vekâlete ilişkin hükümlerin uygulanması gerektiği ortaya konulmaktadır.34
Nitekim aynı ilke, Hukuk Genel Kurulu’nun 11.12.2002 tarih ve
2002/13-1011E. – 1047 K. sayılı ilamının gerekçesinde de; “Gerçekten
de, BK'nın 386/2. maddesi hükmü uyarınca, diğer iş görme sözleşmeleri hakkındaki yasal düzenlemelere tabi olmayan işlerde, vekâlet hükümleri geçerlidir. Somut olayda olduğu gibi, özel hastane ile hasta
arasındaki uyuşmazlıkların vekalet sözleşmesine ilişkin hukuksal düzenlemelere göre çözülmesi gerektiği konusunda, öğreti ve Yargıtay’ın
istikrar kazanmış uygulaması arasında paralellik bulunmaktadır.
(Öğreti ve uygulamaya örnek olarak: Prof. Dr. Haluk Tandoğan, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Cilt: 2,Sevinç Matbaası, Ankara 1977,
sayfa: 176 ve devamı; Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 4.3.l994 gün ve
1994/8557-2l38 sayılı kararı ve aynı doğrultudaki birçok başka karar.)”
denilmek suretiyle benimsenmiştir.
Böylece taraflar arasındaki sözleşme ilişkisinden kaynaklanan hukuki
uyuşmazlıklara Türk Borçlar Kanununun vekâlete ilişkin hükümlerinin
kıyasen uygulanacaktır.
3. BÖLÜM: Kamu Hastanesi İle Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği
Kamu hastanesine müracaat eden hasta ile hastane arasındaki ilişki
ise sözleşme ilişkisi değildir. Burada hasta kamu hizmetinden yararlanan kişi konumundadır. O bakımdan kamu hastanelerinde yapılan tıbbi müdahalelerden doğan zararlar bakımından sorumluluk özel hukuk
kurallarına değil, kamu hukuku esaslarına göre belirlenmelidir. Kamu
hastanelerinde ise sözleşme ilişkisi değil idare hukuku ilişkisi söz konusu
olmaktadır.35
İdarenin hizmet kusuru nedeniyle veya kamu hastanesinde çalışan
hekimin hizmetten ayrılabilen kişisel kusuru nedeniyle bir sorumluluk
33 Hatırnaz Erol, Gültezer: Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu ve Hasta Hakları, Seçkin Yayınevi 2.Baskı, Ankara 2009, s.115 vd;Özsunay, Ergun:Hekim ve Hastanenin
Sorumluluğu, A’dan Z’ye Sağlık Hukuku Sempozyum Notları, İstanbul Barosu Yayınları 2007, s.89;Akkanat, Halil:Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Görünüm Tarzları ve
Sorumluluk Düzeni, Prof. Dr.Özer Seliçi’ye Armağan, Seçkin Yayınevi, Ankara 2006,
s.25;Hancı, İ.Hamit: Malpraktis Tıbbi Girişimler Nedeniyle Hekimin Ceza ve Tazminat
Sorumluluğu, Seçkin Ankara 2002, s.65
34 Hukuk Genel Kurulu 2009/13-393 E. , 2009/452 K.”İçtihat Metni”
35 Hakan Hakeri, Tıp Hukuku, 10.Bası, 2015, s.601
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ortaya çıkmış olabilir. Eğer ortada yalnızca hizmet kusurundan bahsediyorsak davanın idare mahkemesinde görüleceğini ancak hizmetten ayrılabilen kişisel kusurun olduğundan bahsediyorsa bunun da adli mahkemelerce görüleceğini peşinen söylemekte yarar vardır.
Bu durumda, kamu görevlisinin görevini yaparken kusurlu davranışta
bulunmasının hizmet kusuru mu yoksa hizmetten ayrılabilen kişisel kusuru mu olacağının tespiti gerekmektedir. Kamu kurumları kamu hizmeti
yaparlar. Ancak kamu kurumları tüzel kişilik olduklarından ve bu kişilik
maddi değil soyut bir kişilik olduğundan, kamu hizmetini bizzat yerine getiremezler. Kamu hizmeti, gerçek kişi konumunda olan kamu görevlileri
ve bunların kullandıkları araç ve gereçlerle yerine getirilir. Bunun sonucu
olarak, kamu görevlilerinin veya bunların kullandıkları araç ve gereçlerin
kusur, ihmal ve hatalarından dolayı kamu hizmetinin yerine getirildiği sırada kişilerin zarar görmesi halinde meydana gelecek kusur kamu kurumunun hizmet kusurunu oluşturur. Burada, kamu görevlisinin hizmetten
ayrılabilen kişisel kusurundan bahsetmek kesinlikle mümkün değildir.
Kamu görevlisinin buradaki kusuru hizmet kusurunu oluşturur.
Hizmetten ayrılabilen kişisel kusur ise kamu hizmeti ile ilgisi olmayan
kamu görevlisinin özel hayatı ile tamamen özel tutum ve davranışlarından
kaynaklanan bir kusurdur.
Konunun iyi anlaşılabilmesi için örnek vermek gerekirse sabahleyin
aracı ile kamu hizmetini yapmak için çalıştığı hastaneye gelen doktorun,
aracını park ederken kendisinden önce tedavi olmak için hastaneye gelmiş olan bir hastanın aracına çarpıp zarar vermesi halinde bu, doktorun
kamu hizmetiyle alakalı olmayan kişisel kusurudur. Aynı doktorun aracını park ettikten, hastanedeki poliklinik odasına girdikten sonra görevi
olan sağlık hizmeti ile ilgili yaptığı (teşhis, tedavi ve ameliyat gibi) eylemlerde bir kusur olursa bu kusur hizmet kusurudur.
SONUÇ
Hasta ile hekim arasındaki ilişkinin hukuksal niteliği yukarıda incelendiği üzere hekimin bağımsız olarak çalışıp çalışmadığı, özel hastane ya
da kamu hastanesi bünyesinde çalışıp çalışmadığı, taraflara arasındaki
sözleşmenin niteliği veya hiç sözleşme olmaması gibi değişken durumlar karşısında farklılıklar arz etmektedir. Bu durumda yapılacak iş, her
hukuki ilişkiyi kendi içerisinde değerlendirmek ve uygun hukuki statüye
koymaktır.

HAKİKATE MUHALİF BEYANDA BULUNMA
Zeynep PALAMUT1
A. Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunma
Bu suç İİK’nın 338. maddesinde düzenlenmiştir. Bu suçun unsurları,
borçlunun gerçeğe aykırı bir mal beyanında bulunması, bunu yaparken
kastının bulunması ve alacaklının şikayetidir.
Bu suçun oluşması için, mal beyanında bulunanın borçlu olması gerekir. Borçlunun kanuni temsilcisinin veya avukatının gerçeğe aykırı mal
beyanında bulunması durumunda, ne borçluya ne de temsilcisine ceza
verilebilir. Bu sebeple borçlu bir avukat tarafından temsil edilse de, bizat
kendisinin mal beyanında bulanması sağlanmalıdır. 2
Maddenin birinci ve ikinci fıkralarında iki ayrı suç düzenlenmiştir. Bu
maddenin birinci fıkrasına göre borçlunun icra dairesinde yapmış olduğu
mal beyanında haczi mümkün olan mallarını beyanında göstermemesi ve
alacaklıya borcunu ödememiş olması suç olarak kabul edilmiş olmasına
rağmen, borçlu borcuna karşılayacak kadar mal beyan etmiş ise artık bu
suç oluşmayacaktır. Maddenin ikinci fıkrasında ise hakkında aciz vesikası alınan borçlunun borcunu ödemeden asgari ücretin üstünde geçim sürdürmesi suç sayılmıştır. Kanun koyucu bu gibi durumlarda, borcu karşılayacak mal ve gelire sahip borçlunun, bunları gizlediğini varsaymış ve
bu hareketi cezalandırmıştır. “Madde 338 - (Değişik madde: 06/06/1985
- 3222/40 md.;Değişik madde: 31/05/2005-5358 S.K./9.mad) Bu Kanuna
göre istenen beyanı, hakikate aykırı surette yapan kimse, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Hakkında aciz vesikası alınmış borçlu, asgari ücretin üstünde bir geçim sürdürdüğü, aciz vesikası hamili alacaklının alacağının aciz vesikasına bağlanmasından en geç beş sene içinde müracaatı üzerine sabit olursa,
asgari ücretin üstünde kalan gelirlerinden icra tetkik merciinin dörtte birden az olmamak üzere tespit edeceği kısmını merci kararının kesinleşmesinden itibaren en geç bir ay içinde ve aciz vesikasındaki borcun ödenmesine kadar her ay icra dairesine yatırmaya mecburdur. Bu mükellefiyeti
yerine getirmeyen borçlu hakkında bir yıla kadar tazyik hapsine karar
1

Stj. Av.

2

Prof. Dr. Hakan Pekcanıtes/ Prof. Dr. Oğuz Atalay/ Prof. Dr. Meral Sungurtekin Özkan/
Prof. Dr. Muhammet Özekes /İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı Ankara 2014 s.194
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verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya
o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse
tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi bir yılı
geçemez. Borçlunun nafaka borçluları dahil üçüncü şahıstan yardım görmesi, asgari ücretin üstünde eline geçen para ve menfaatlerin icra mahkemesi kararı ile belirlenecek kısmını, icra veznesine yatırmak mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İkinci fıkradaki hükmün tatbikini birden fazla
aciz vesikası hamili alacaklı talep etmiş ise, bunlar talep tarihi sırasıyla
öncelik hakkını haizdir.” Bu suçun unsurları aşağıdaki gibidir: Birinci
fıkra açısından;
- İİK'nın 60/4, 168/6 maddelerine göre borçluya tebliğ olunan ödeme
veya icra emrinde “Hakikate aykırı beyanda bulunursa ayrıca hapisle cezalandırılacağı” ihtarının yer alması gerekir. Borçlunun ;
- Kanunen mal beyanında bulunmak zorunda olması gerekir.
-Yapmış olduğu mal beyanının süresi içinde yapılmış olması gerekir.
- Süresi içinde yapmış olduğu mal beyanının İİK'nın 74. maddesine uygun olması gerekir. -Yapmış olduğu mal beyanında başkasına ait mal, alacak ve hakları kendisine ait gibi göstermesi veya kendisine ait mal, alacak
ve hakları gizlemesi yani mal bildiriminin gerçeğe aykırı olması gerekir.
- Mal beyanında bildirmediği mal, alacak veya hakların, alacaklı tarafından önceden bilinmiyor olması gerekir.
- Gerçeğe aykırı mal beyanından cezalandırılması için alacaklının zarar görmesi gerekmez. İkinci fıkra açısından:
- Kesin aciz belgesi almış olması gerekir.
- Hakkında aciz belgesi alınan borçlunun, borcunu ödemeden önce asgari ücretin üstünde bir geçim sürdürdüğünün sabit olması gerekir.
- Borçlu asgari ücretin üstünde kalan gelirinin belli bir kısmını icra
dairesine ödemeye mahkum edilmiş olmalıdır.
- Borçlu icra mahkemesince tespit edilen miktarı icra dairesine ödememiş olmalıdır.
- Alacaklının, alacağının aciz vesikasına bağlanmasından en geç beş
sene içinde müracaat etmesi gerekir. Beş yıl geçtikten sonra bu suç oluşmayacaktır. Bu suçta üç kişi fail olabilir. Birincisi; gerçeğe aykırı mal beyanında bulunan kişi, ikincisi; İİK'nın 89. maddesi ne göre kendisine haciz ihbarnamesi gönderilen üçüncü kişi bu ihbarnameye süresinde itiraz
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ederse, alacaklı, üçüncü kişinin cevabının gereğe aykırı olduğunu ispat
ederse, buradaki üçüncü kişi fail olabilir, üçüncüsü ise; borçlunun devlet dairelerinin birinde olan alacağı hakkında İİK’nın 89. maddesine göre
gönderilen haciz ihbarnamesine karşı, gerçeğe aykırı beyanda bulunan
memur’dur. Bu suçta failler açısından uygulanacak hükümler arasında
herhangi bir fark bulunmamaktadır.
B. MAL BEYANINDAN SONRAKİ MAL VE GELİRDEKİ ARTIŞI BİLDİRMEMEK
Bu suç İİK’nın 339. maddesinde düzenlenmiştir. Mal beyanından sonra ve takip devam ederken malvarlığında ve kazançta meydana gelen artma ve çoğalmaların icra dairesine bildirilmemesi suç sayılmıştır. Bu suçun unsurları aşağıdaki gibidir:
- Geçerli ve halen derdest icra dosyası mevcut olmalıdır,
- Borçlu mal beyanında bulunmamış, malı olmadığını bildirmiş veya
borcuna yetecek mal göstermemiş olmalıdır.
- Borçlunun mal ve kazancında sonradan artış meydana gelmesi ve bu
artışı 7 gün içinde bildirmemiş olması gerekir.
- Mal ve kazancındaki artışı, haklı bir sebep olmaksızın elden çıkarmış
olmalıdır.3
C. ALACAKLAR VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ELİNDE HACZEDİLEN MALLAR HAKKINDA
Madde 89 - (Değişik madde: 18/02/1965 - 538/49 md.) Hamiline ait
olmayan veya cirosu kabil bir senetle müstenit bulunmıyan alacak veya
sair bir talep hakkı veya borçlunun üçüncü şahıs elindeki taşınır bir malı
haczedilirse icra memuru; borçlu olan hakiki veya hükmi şahsa bundan
böyle borcunu ancak icra dairesine ödeyebileceğini ve takip borçlusuna
yapılan ödemenin muteber olmadığını veya malı elinde bulunduran üçüncü şahsa bundan böyle taşınır malı ancak icra dairesine teslim edebileceğini, malı takip borçlusuna vermemesini, aksi takdirde malın bedelini
icra dairesine ödemek zorunda kalacağını bildirir (Haciz ihbarnamesi).Bu
haciz ihbarnamesinde, ayrıca 2,3 ve 4 üncü fıkra hükümleri de üçüncü
şahsa bildirilir. Üçüncü şahıs; borcu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödenmiş veya
mal istihlak edilmiş veya kusuru olmaksızın telef olmuş veya malın borçluya ait olmadığı veya malın kendisine rehnedilmiş olduğu veya alacak
3

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi” İcra Suçları” Abdulkadir Polat, Aralık 2009, s.
19,20
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borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise, keyfiyeti,
haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra
dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmeye mecburdur. (Değişik fıkra:
17/07/2003 - 4949 S.K./22. md.) Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin
kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse, mal yedinde
veya borç zimmetinde sayılır ve kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine süresinde itiraz etmediği, bu nedenle de malın yedinde veya borcun
zimmetinde sayıldığı ikinci bir ihbarname ile bildirilir. Bu ikinci ihbarnamede ayrıca, üçüncü şahsın ihbarnamenin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ikinci fıkrada belirtilen sebeplerle itirazda bulunması,
itirazda bulunmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine
ödemesi veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmesi istenir.
İkinci ihbarnameye süresi içinde itiraz etmeyen ve zimmetinde sayılan
borcu icra dairesine ödemeyen veya yedinde sayılan malı icra dairesine
teslim etmeyen üçüncü şahsa onbeş gün içinde parayı icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı teslim etmesi yahut bu süre içinde menfi
tespit davası açması, aksi takdirde zimmetinde sayılan borcu ödemeye
veya yedinde sayılan malı teslime zorlanacağı bildirilir. Bu bildirimi alan
üçüncü şahıs, icra takibinin yapıldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu
yer mahkemesinde süresi içinde menfi tespit davası açtığına dair belgeyi
bildirimin yapıldığı tarihten itibaren yirmi gün içinde ilgili icra dairesine
teslim ettiği takdirde, hakkında yürütülen cebri icra işlemleri menfi tespit davası sonunda verilen kararın kesinleşmesine kadar durur. Bu süre
içinde 106 ncı maddede belirtilen süreler işlemez. Bu davada üçüncü şahıs, takip borçlusuna borçlu olmadığını veya malın takip borçlusuna ait
olmadığını ispat etmeye mecburdur. Üçüncü şahıs açtığı bu davayı kaybederse, mahkemece, dava konusu şeyin yüzde kırkından aşağı olmamak
üzere bir tazminata mahkum edilir. Bu fıkraya göre açılacak menfi tespit
davaları maktu harca tabidir. (89/4) Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesine müddeti içinde itiraz ederse, alacaklı, üçüncü şahsın verdiği cevabın
aksini icra mahkemesinde ispat ederek üçüncü şahsın 338 inci maddenin 1 inci fıkrası hükmüne göre cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata
mahkum edilmesini istiyebilir. İcra mahkemesi, tazminat hakkındaki
davayı genel hükümlere göre halleder. Üçüncü şahıs, kusuru olmaksızın
bir mani sebebiyle müddeti içinde haciz ihbarnamesine itiraz etmediği
takdirde 65 inci madde hükmü uygulanır. (Değişik cümle: 17/07/2003 4949 S.K./22. md.) Her halde üçüncü şahıs, borçlu ile kötü niyetli alacaklıya karşı dava açarak ödemek zorunda kaldığı paranın veya teslim ettiği
malın iadesini isteyebilir. Malın teslimi mümkün olmazsa, alacaklı icra
mahkemesine müracaatla değerini üçüncü şahsa ödetmek hakkını haizdir. Haciz ihbarnamesi, bir hükmi şahsın veya müessesenin merkez ve
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şubelerinden hangisine tebliğ edilmiş ise, beyanda bulunma mükellefiyeti
yalnız ihbarnameyi tebellüğ eden merkez veya şubeye aittir.
Üçüncü şahsın beyanı hiçbir harç ve resme tabi değildir. Bu madde
hükmü, memuriyeti hasebiyle hakikate muhalif beyanda bulunan memurlar hakkında da uygulanır.4
Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/21756 E., 2017/213 K. “İçtihat
Metni”
MAHKEMESİ : İcra Ceza Mahkemesi SUÇ : 2004 Sayılı Kanuna Aykırılık Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği
görüşülüp düşünüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini
yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre,
1- Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak suçundan kurulan hükme yönelik incelemede;
Haciz ihbarnamelerine vekil aracılığıyla itiraz edilmesi nedeniyle
vekilin beyanından dolayı asillerin sorumlu tutulamamaları nedeniyle
sanığın beraatine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması,
2- Tazminat istemine ilişkin olarak yönelik incelemede; Şikayetçi
vekilinin, 14.11.2012 havale tarihli şikayet dilekçesinde, İİK’nın 338.
maddesi uyarınca cezalandırma isteği ile birlikte aynı Kanunun 89/4.
maddesi uyarınca da tazminat isteminde bulunması karşısında, Mahkemece; İİK’nın 89/4. maddesindeki “İcra mahkemesi, tazminat hakkındaki davayı genel hükümlere göre halleder.” hükmü gözetilerek, şikayetçi vekilinin İİK’nın 89/4. maddesi uyarınca tazminat talebi hakkında
da hüküm kurulması gerekirken bu konuda hüküm kurulmaması, Kanuna aykırı ve şikayetçi vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde
görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak HÜKÜMLERİN 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı
CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere
dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 12.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.5

4
5

Abdurrahman Gün, Yargıtay Tetkik Hakimi, Türkiye Adalet Akademisi
yargitay.gov.tr
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Yargıtay 16. Hukuk Dairesi Esas : 2010/3206 Karar : 2010/4758 Tarih: 05.07.2010
Özet:
-YARGITAY İLAMIGerçeğe aykırı beyanda bulunmak suçundan sanık Yıldırım Darak’ın
beraatine karar verilmiş; hüküm yasal süresi içerisinde şikayetçi vekili tarafından temyiz edildiğinden, YARGITAY C.Başsavcılığının bozma
istemli tebliğnamesiyle dosya Daireye gönderilmiş olmakla, inceleme
raporu ve dosyadaki belgeler okunarak GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Borçlu sanığın takip dosyasına sunduğu 20.2.2007 tarihli geçerli
mal bildiriminde beyan etmediği işyerini mal beyanında bulunduktan
sonra 12.9.2007 tarihinde üçüncü şahsa devrettiğinin Meram Vergi
Müdürlüğünün yazısından anlaşılması karşısında, gerçeğe aykırı beyanda bulunmak suçunun oluştuğu gözetilmeksizin cezalandırılması
yerine yasaya aykırı gerekçelerle beraatine karar verilmesi isabetsiz
olduğundan hükmün istem gibi BOZULMASINA, 05.07.2010 tarihinde
OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.6
SONUÇ
Vekâlet, bir kimseye, hüküm ve sonuçları başka bir şahsın hukuk alanında doğmak üzere, o şahsın ad ve hesabına hukukî işlem yapma yetkisinin tanınmasını; vekâletname de bu yetkiyi içeren belgeyi ifade eder.
Borçlar Kanununun 386. maddesi vekaleti “ vekalet bir sözleşmedir ki
onunla vekil, sözleşme uyarınca kendisine yükletilen işin yerine getirilmesini borçlanır.” şeklinde tanımlamıştır.
Borç ilişkisi öyle bir ilişkidir ki, taraflardan biri, bu ilişki uyarınca
ötekinden belirli bir davranışta bulunmasını isteme yetkisine sahiptir;
öteki tarafta bu isteği yerine getirmekle yükümlüdür.
Bir kişinin vermesi gereken bir şeyi vermemesi, ödemesi gereken bir
borcu ödememesi, bir mahkeme kararına uymaması hallerinde hakkın
cebri icra yoluyla alınması gerekir.
Alacaklının alacağına kavuşmak amacıyla üçüncü şahsa gönderdiği
HACİZ İHBARNAMESİ’ne yapılan beyan, hakikate aykırı ise, üçüncü şahıs, alacaklının şikayeti üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.

6

Corpus İçtihat Programı

214

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 91 • Sayı: 3 • Yıl: 2017

Üçüncü şahıs sanığın icra dosyasına vekili aracılığıyla beyanda bulunması isnad edilen suçu işlemediği anlamına gelmemelidir. Çünkü vekil
sanığın ad ve hesabına hukuki işlem yapma yetkisine sahiptir. Vekil sanığın beyanını dile getirir. Ondan habersiz işlem yapmaz. Vekillerin görevi
zaten müvekkilleri adına işlem yapmak, dosyalarını takip etmek, gerektiğinde itirazlarda bulunmak değil midir? Müvekkiller bu işlemler için vekiline vekalet vermektedir. Vekil işlem yapıp asil sorumlu tutulamayacaksa
o zaman Haciz İhbarnanemisine yapılan haksız, kötü niyetli ve hakikate
aykırı beyandan kim sorumlu tutulacaktır? Yüksek Mahkemenin bu konuya açıklık getirmesi dileğiyle…

İŞE İADE DAVALARINDA PERFORMANS
DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENİYLE FESİH VE YARGITAY
UYGULAMALARI
Büşra ÖZTEKİN1
Giriş
İş hayatının doğası gereği işverenler çalışanlarının işe başlangıçlarının
devamında günden güne performanslarının üzerine ekleme yapmalarını,
daha verimli olmalarını talep etmektedirler. Ancak yine iş hayatının doğası gereği, bazen çalışandan kaynaklanmayan nedenlerle işçinin performansında düşüklük meydana gelebilmektedir. Bazense işverenler kendi
çıkarları veya başkaca sebepler doğrultusunda çalışanının performans
düşüklüğü olduğunu ileri sürerek iş akdini sona erdirebilmektedirler.
İşte bu durumda işçi geçerli sebebin olmadığını iddia ederek fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde işe iadesini isteme
hakkına sahiptir.
Performans düşüklüğü nedeniyle işe iade davalarını ele almadan önce
iş güvencesi kavramına değinilmelidir. İş güvencesi hükümleri kapsamında 4857 sayılı yasada belirtilen haller doğrultusunda geçerli nedenlerin
bulunduğu bir feshin söz konusu olup olmadığı incelenmelidir.
Yargıtay Hukuk Daireleri iş bölüşümü kapsamında 9. ve 22. Hukuk
dairelerinin temel görevi iş hukukudur. Performans düşüklüğü nedeniyle
açılan işe iade davalarında, işe iade kararının sonucuna bağlı fark ihbar
ve kıdem tazminatı ile yıllık ücretli izin alacağından doğan davalarla ilgili
ve İş Mahkemelerince verilen hüküm ve kararların temyiz incelemesi Yargıtay 9. ve 22. Hukuk Daireleri arasında eşit olarak paylaşılmak suretiyle
yapılmaktadır.
1. İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI
İş Hukukunun en önemli konularından ve amaçlarından biri, işçi ile
işveren arasındaki çalışma ilişkisinin varlığının korunması, başka bir
deyişle, işçinin işinin güvence altına alınmasıdır. Bu amaç süresi belirli
veya belirsiz olan tüm iş sözleşmeleri için söz konusudur. Ancak konu,
iş kanunlarımızda haklı nedenle yapılan fesihler dışında belirsiz süreli
sözleşmelerin işverence neden gösterilmeden feshinde daha çok önem kazanmaktadır.
1

Stj. Av.
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Sözleşmenin feshi istisna, sözleşme ile bağlılığı kural kabul eden iş
güvencesi sisteminin sağlanması gerekmektedir.
Sosyal devlet ilkesi çerçevesinde işverenin işçi çıkarmadaki serbestliğinin sınırlandırılması gerektiği kuşkusuz olmakla birlikte, sınırların
konulmasında durumun işveren açısından da değerlendirilmesi zorunludur2.
Hukukumuzda ilk önce 9.8.2002 tarihli ve 4773 sayılı yasa daha sonra
da 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile iş güvencesi sistemi
getirilmiştir. Bu sistem getirilmeden önce işçilerin iş akitlerinin feshine
karşı yeterince korunduğunu söyleyebilmek mümkün değildi.
4857 sayılı İş Kanunu (ve 4773 sayılı yasa) yürürlüğe girmeden süreli
fesih hakkının kullanılmasında serbesti ilkesi geçerliydi ve işveren işçilerin iş akdini herhangi bir neden göstermek zorunda kalmaksızın istediği
zaman bildirim sürelerine uymak suretiyle feshedebiliyordu. Söz konusu
fesih bir hakkın kötüye kullanılması veya haksız fesihte oluştursa, geçerli
bir fesih olarak kabul ediliyor, tazminat yükümlülüğü doğurmakla birlikte iş ilişkisini sona erdiriyor ve işçinin işyerine iadesine ilişkin bir hüküm
yasada yer almıyordu. Ayrıca, işverence yapılan feshin bir hakkın kötüye
kullanılması oluşturduğunu ispat yükü de işçiye aitti.
4857 sayılı kanun iş güvencesinin kapsamına giren hukuki ilişkiler
açısından;
Fesih serbestisi sistemini kaldırmış,
Süreli fesih hakkının doğumunu yasada belirtilen geçerli nedenlerin
varlığına bağlamış, bu nedenlerin ispat yükünü işverene yüklemiş,
Söz konusu nedenler gerçekleşmemişse işçinin işe iadesini veya özel
bir tazminatın (iş güvencesi tazminatı) ve boşta geçen sürelere ilişkin olarak işçinin en çok dört aya kadar ücretinin ödenmesini öngörmüştür3.
(İş güvencesi hükümlerinin kapsamı dışında kalan işçiler bakımından
fesih serbestisi sistemi geçerlidir)
2. FESHİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANDIRILMASI
İş güvencesine ilişkin hükümler kapsamındaki işçinin iş sözleşmesinin sona erdirilmesinde geçerli sebeplerin varlığı aranmaktadır.
İş güvencesinin kapsamı ve iş sözleşmesinin işverence feshine ilişkin
2
3

Prof. Dr. Nuri Çelik, Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu, Prof. Dr. Talat Canbolat; İş Hukuku
Dersleri,2015, s.332
Prof. Dr. Sarper Süzek, İş Hukuku, 2013, s.555
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geçerli sebeplerin koşulları:
• Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyeri olmalıdır.
• İşçinin en az altı aylık kıdemi bulunmalıdır.
• İşçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin
yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya
işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır4.
3. İŞÇİNİN MESLEKİ YETERSİZLİĞİ(PERFORMANSI)
İş Kanununun 18. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan ‘’işçinin yetersizliğinden’’ kaynaklanan nedenler geçerli bir fesih sebebidir.
İşçinin yetersizliğinden kaynaklanan nedenler geçerli sebeplerden biri
olarak sayılmaktadır ve performans düşüklüğü nedeniyle yapılan fesihler
bu kavramın içerisine girmektedir.
İşçinin yetersizliğinden kaynaklanan geçerli nedenlerin neler olabileceği 4857 Sayılı Yasanın gerekçesinde sayılmıştır. Buna göre ‘’ Ortalama
olarak benzer işi görenlerden daha az verimli çalışma; gösterdiği niteliklerden beklenenden daha düşük performansa sahip olma; işe yoğunlaşmasının giderek azalması; işe yatkın olmama; öğrenme ve kendini yetiştirme yetersizliği; sık sık hastalanma; çalışamaz duruma getirmemekle
birlikte işini gerektiği şekilde yapmasını devamlı olarak etkileyen hastalık,
uyum yetersizliği, işyerinden kaynaklanan sebeplerle yapılacak fesihlerde
emeklilik yaşına gelmiş olma halleridir’’. geçerli fesih nedenlerindendir.
Bu gerekçe doğrultusunda işçinin mesleki yetersizliği (performansı) kural
olarak geçerli fesih nedenidir. Performansa dayalı fesihte İş Kanununun
gerekçesinde de belirtildiği gibi işçinin aynı ve benzer işi görenlerden ortalama olarak daha düşük performansla çalışması iş akdinin feshi için
geçerli bir neden sayılmalıdır.
Kanunun gerekçelerinde ifade olunan yetersizlikten kaynaklanan sebepler dışında, işçiyle yapılan iş sözleşmesi, işyeri personel yönetmeliği,
kurumsal çalışma ilkeleri veya işyerine özgü performans değerlendirme
kriterlerinde yer alan işçinin verimliği ile ilgili beklentilerin karşılanamaması halinde de geçerli sebeple fesih uygulanabilir5.
Performans, işçinin iş görme süreci içinde harcadığı ve işin üretimine
kattığı emeğin kalitesi ve düzeyidir. İşçinin işe yoğunlaşmasının ve dikkatinin azalması, aynı çalışma temposunu sürdürememesi, öğrenme ve
4 4857 sayılı İş Kanunu madde 18, fıkra 1
5 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/2087 E. , 2016/22742 K.
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kendini yetiştirme yetersizliği gibi haller mesleki yetersizliğe diğer deyişle
performans eksikliğine dayanan geçerli fesih nedenleridir. İşçinin yapacağı işin gerektirdiği niteliklere veya eğitime ya da diplomaya sahip olması
bu konuda yeterli değildir, çalışmasında bu niteliklere uygun verimi ve
performansı da göstermesi gerekir. Geçerli bir fesih için işçinin performans düşüklüğünün arızi değil sürekli olması gerekir.6
Yargıtayın bir kararında :
Performans ve verimlilik sonuçlarına dayalı geçerli bir nedenin varlığı
için süreklilik gösteren düşük veya düşme eğilimli sonuçlar olmalıdır.
Koşullara göre değişen, süreklilik göstermeyen sonuçlar geçerli neden için
yeterli kabul edilmeyebilir. Ayrıca performans ve verimliliğin yükseltilmesine dönük hedeflere ulaşılamaması tek başına geçerli neden olmamalıdır. İşçinin kapasitesi yüksek hedefler için yeterli ise ancak işçi bu hedefler için gereken gayreti göstermiyorsa geçerli neden söz konusu olabilir7.
İşçinin verimsizliğini ispatlamak (İK 20/2: Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir.) durumunda olan işverenlerin işyerinde düzenli ve objektif ölçütlere dayalı performans değerlendirilmesi sistemlerini oluşturmaları ve belgelemeleri gerekmektedir.
Yüksek Mahkeme bu konuyla ilgili şu anlatıma yer vermiştir: ‘’ İşçinin
performans ve verimlilik sonuçlarının geçerli bir nedene dayanak olabilmesi için objektif ölçütlerin belirlenmesi zorunludur. Performans ve verimlilik standartları işyerine özgü olmalıdır. Objektiflik ölçütü o işyerinde aynı işi yapanların aynı kurallara bağlı olması şeklinde uygulanmalıdır.
Performans ve verimlilik standartları gerçekçi ve makul olmalıdır. Performans değerlendirilmesinde objektif olabilmek ve geçerli nedeni kabul
edebilmek için, performans değerlendirme kriterleri önceden saptanmalı,
işçiye tebliğ edilmeli, işin gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim gibi yetkinlikler, işyerine uygun davranışlar ve çalışandan gerçekleştirmesi beklenen iş
ve kişisel gelişim hedeflerinde bu kriterler esas alınmalıdır. Çalışanlara,
ulaşmak için yapılması gerekenleri kontrol etme yetkisinde ve görev tanımı içinde olmadıkları hedef ve standartlar vermenin hiçbir yararı yoktur.
Çalışanın görev tanımı içinde kalmayan ve kendisinden kaynaklanmayan,
özellikle dış etkenlere bağlı kriterler dikkate alınmamalıdır. 8’’.
Yüksek mahkeme şu ifadelere yer vermek suretiyle işçinin performan6 Süzek, adı geçen eser, s.580-582
7 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/2087 E. , 2016/22742 K.
8 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/2087 E. , 2016/22742 K.
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sının düşük olduğunun ihtar edilmesi gerektiğini hükme bağlamıştır:
‘’Davacı işçiye işe girdiğinde, objektif olarak belirlenen ölçütlere göre
performans değerlendirilmesine tabi tutulacağına dair bir tebliğ yapılmadığı gibi, 2005 yılı sonundaki değerlendirme davacıya tebliğ edilmemiştir
ve performansının düşük olduğu, ihtar edilmemiştir. Davacının ne şekilde performansının düşük olduğu, daha sonraki süreçte kendisinden ne
beklendiği, beklenen iş ve kişisel gelişim hedeflerinin neler olduğu açıklanmamıştır. Somut bu maddi olgulara göre davalı işverenin gerçekleştirdiği fesih, geçerli nedene dayanmamaktadır9’’
4. SON ÇARE İLKESİ
İş Kanununun 18.maddeye ilişkin gerekçesinde, örnekler gösterilerek,
işletmenin,
işyerinin ve işin gerekleri sebebiyle yapılacak fesihlerde
feshi önleyebilecek şekilde işçiyi eğitime ya da başka işte çalıştırma gibi
bazı yöntemlere başvurulması ve bunların yetersizliği halinde feshin son
çare olarak uygulanması esasına yer verilmiştir.
Son çare ilkesi, işçinin performansı ve uyumu konularıyla sınırlı olarak, yetersizliğinden dolayı yapılacak fesihlerden önce uygulanarak işçiyi
başka işlerde çalıştırma veya eğitime tabi tutma gibi yöntemlere başvurulması ve işçiye uyarıda bulunulması gerekmektedir10.
Yüksek Mahkeme geçerli bir feshin son çare olma ilkesi çerçevesinde
yapılması gerektiğini belirtmektedir, aksi takdirde feshi geçersiz saymaktadır 11.
5. İŞ AKDİNİN FESHİNDE USUL
a. İşçinin Uyarılması
İş Kanununda yer almamasına karşın iş hukuku öğretisinde ve Uluslararası Çalışma Örgütünün İş Akdinin İşverence Sona Erdirilmesine İlişkin 166 Sayılı Tavsiyesinde (m.7-8) yetersizlik veya davranışlara dayanan
fesihlerde işçinin önce uyarılması (ihtar) gerektiği kabul edilmektedir.
İşveren yazılı uyarıyı, işçinin benzer işi görenlerden daha az verimli çalışması, performansı ve uyumu sorunları gibi değişebilir nitelikteki yetersizlikleri söz konusu ise yapmak zorundadır12. Bunlar dışında kalan işçinin kendisini geliştirmesi veya değiştirmesi mümkün olmayan konularda
işverenin uyarıda bulunma zorunluluğu aranmamalıdır.
Yargıtay işçinin eylemi ile ilgili olarak önceden uyarılması söz konusu
9
10
11
12

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi, 18.03.2008, 27584/5327
Çelik, Caniklioğlu, Canbolat a. g. e. , s.350-351
Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2016/9065 E. , 2017/2090 K.
Süzek, a. g. e. , s.613-614
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olmadığı için yapılan feshi geçersiz saymaktadır13.
b. Feshin Yapılma Süresi
Geçerli bir fesih nedeninin doğması halinde işverenin hangi süre içinde
sözleşmeyi feshedebileceği konusunda İş Kanununda herhangi bir hükme
yer verilmemiştir. Süreli fesihlerde, fesih bildiriminin geçerli fesih nedeninin ortaya çıkmasından itibaren dürüstlük kurallarına göre makul bir
süre içinde yapılması uygun olacaktır.
c. Sözleşmenin Feshinde Usul
İş Kanununun 19.maddesinin 1.fıkrasına göre ‘’İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak…zorundadır’’. İş Kanununun 109. Maddesine
göre ‘’İşçinin, yazılı fesih bildirimini imza karşılığı almaktan kaçınması
halinde durum tutanakla tespit edilir.’’
Fesih bildiriminin yazılı şekilde yapılması bir geçerlilik koşuludur.
Fesih bildirimi yazılı şekilde değil de sözlü yapılmışsa fesih başka herhangi bir araştırmaya gidilmeksizin geçersiz sayılacaktır. Nitekim Yargıtay da
işverenin, fesih bildirimini yazılı olarak yapmak zorunda olduğunu, yazılı
şeklin, ayrıca açıklık, aleniyet ve ispat fonksiyonuna haiz olduğunu, yazılı
şekli, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18’inci maddesi uyarınca yapılacak fesihler için geçerlilik şartı olarak aradığını, madde uyarınca, işverenin
fesih bildirimini yazılı yapmak zorunda olduğu gibi fesih sebeplerini de
yazılı olarak göstermek zorunda olduğunu belirtmiştir14.
d. Fesih Nedeninin Açık Ve Kesin Bir Şekilde Belirtilmesi
İş Kanununun 19.maddesinin 1.fıkrasına göre ‘’İşveren…fesih sebebini açık ve kesin şekilde belirtmek zorundadır’’.
Yüksek Mahkemeye göre işverenin fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorunda olduğunu yazılı fesih bildiriminin de, fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde içermesinin zorunlu olduğunu ve fesih nedeninin açık ve kesin bir şekilde belirtilmesinin de bir geçerlilik koşulu
olduğunu belirtmiştir15 .
e. İşçinin Savunmasının Alınması
İş Kanununun 19. Maddesinin 2.fıkrası uyarınca ‘’Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi,
o işçinin davranışına veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. An13 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2014/27481 E. , 2014/38896 K.
14 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/2073 E. , 2017/1288 K.
15

Yargıtay

9. Hukuk Dairesi 2016/2073 E. , 2017/1288 K.
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cak, işverenin 25 inci maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun fesih
hakkı saklıdır’’. Bu madde Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 sayılı ILO Sözleşmesi madde 7’ ile aynı niteliktedir.
İş Kanununun 18.Maddesinin 1.fıkrasında belirtilen ‘’işçinin yeterliliği
veya davranışları’’ ibaresi, İş Kanununun 19.Maddesinin 2.fıkrasında ‘’işçinin davranışı veya verimi’’ ibaresi olduğu gözükmektedir. Bu bağlamda
19/2’de ki ‘’verimi’’ ibaresinden ‘’işçinin yeterliliği’’ anlamını çıkarmamız
gerekmektedir. O halde işçinin yeterliliği veya davranışlarından dolayı yapılan fesihlerde işçinin ‘’makul bir süre önceden’’ savunmasının alınması
gerekmektedir16. Yüksek mahkeme geçerli nedenle iş sözleşmesinin feshinde 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 19/2 maddesi gereğince fesihten önce
işçinin savunmasının alınmasının gerektiği ve somut olayda işçinin savunmasının alınmadan yapılan feshin salt bu nedenle geçersiz olduğunu
belirtmektedir.17.
YARGITAY UYGULAMALARI
YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ 2015/31367 E. , 2016/11781 K.
SAYILI KARARINDA
4857 sayılı İş Kanunu’nun 18’nci maddesinin 1. fıkrasına göre, işverenin, iş sözleşmesini işçinin davranışlarından kaynaklanan nedenlerle
geçerli olarak feshedebileceğini ve İş Kanunu’nun gerekçesinde hangi hallerin işçinin yetersizliği nedeniyle geçerli fesih hakkı bahşedeceği örnek
kabilinden sayılmış olup bunlar; ortalama olarak benzer işi görenlerden
daha az verimli çalışma; gösterdiği niteliklerden beklenenden daha düşük
performansa sahip olma, işe yoğunlaşmasının giderek azalması; işe yatkın
olmama; öğrenme ve kendini yetiştirme yetersizliği; sık sık hastalanma;
çalışamaz duruma getirmemekle birlikte işini gerektiği şekilde yapmasını
devamlı olarak etkileyen hastalık, uyum yetersizliği, işyerinden kaynaklanan sebeplerle yapılacak fesihlerde emeklilik yaşına gelmiş olma hallerdir. Kanunun gerekçelerinde ifade olunan yetersizlikten kaynaklanan sebepler dışında, işçiyle yapılan iş sözleşmesi, işyeri personel yönetmeliği,
kurumsal çalışma ilkeleri veya işyerine özgü performans değerlendirme
kriterlerinde yer alan işçinin verimliği ile ilgili beklentilerin karşılanamaması halinde de geçerli sebeple feshin uygulanabileceğini belirtmiştir.
Yüksek Mahkeme performansı, en basit tanımıyla verimliliğin ölçülmesi olarak değerlendirmiştir. İşçinin iş sürecinde harcadığı ve işin
üretimine kattığı emeğin kalitesinin ve düzeyinin, işçinin performansını oluşturduğunu, birim zamanda işçinin harcadığı emeğin sonucu
16 Yargıtay 9.Hukuk Dairesi, 21.4.2008, E. 2007/30777 K.2008/9219
17 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
2016/2993 E. , 2017/1238 K.
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olan üretimin düzeyinin ise işçinin verimliliğini gösterdiğini belirtmiştir. Başka bir anlatımla performansın, iş sürecinde yer alan emeğin
bir boyutu olduğunu, verimliliğin ise birim zamanda harcanan emeğin sonucu olduğunu buna göre de performansı yüksek olan işçinin
verimlilik düzeyinin de yüksek olmasının beklendiğini belirtmiştir.
İşçinin performans ve verimlilik sonuçlarının geçerli bir nedene dayanak olabilmesi için objektif ölçütlerin belirlenmesinin zorunlu olduğunu,
performans ve verimlilik standartlarının işyerine özgü olması gerektiğini,
objektiflik ölçütün o işyerinde aynı işi yapanların aynı kurallara bağlı olması şeklinde uygulanmasını, performans ve verimlilik standartlarının,
verilen hedeflerin gerçekçi ve makul olması gerektiğini, performans ve
verimlilik sonuçlarına dayalı geçerli bir nedenin varlığı içinse süreklilik
gösteren düşük veya düşme eğilimli sonuçlar olması gerektiğini karara
bağlamıştır. Koşullara göre değişen, süreklilik göstermeyen sonuçların
geçerli neden için yeterli kabul edilemeyebileceğini belirtmiştir. Ayrıca
performans ve verimliliğin yükseltilmesine dönük hedeflere ulaşılamaması tek başına geçerli neden olmaması gerektiğini, işçinin kapasitesi yüksek hedefler için yeterli ise ancak işçi bu hedefler için gereken gayreti
göstermiyorsa geçerli nedenin söz konusu olabileceğini içtihat etmiştir.
Diğer taraftan, performans değerlendirilmesinde objektif olabilmek
ve geçerli nedeni kabul edebilmek için, performans değerlendirme kriterlerinin önceden saptanması gerektiğini, işçiye tebliğ edilmesi, işin
gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim gibi yetkinlikleri, işyerine uygun davranışlar ve çalışandan gerçekleştirmesi beklenen iş ve kişisel gelişim
hedeflerinde bu kriterlerin esas alınması gerektiğini vurgulamıştır. Bir
başka anlatımla, çalışanın niteliğini, davranışlarını ve sonuçta ulaştığı
hedefi önemli olmakta, bu kriterler çalışanın görev tanımına, verimine,
işverenin kurumsal ilkelerine, uyulması gereken işyeri kurallarına uygun
olarak objektif ve somut olarak ortaya konması ve buna yönelik performans değerlendirme formları hazırlanması, işyerine özgü çalışanların
performansının değerlendirileceği, Performans Değerlendirme Sisteminin geliştirilmesi gerektiği ve uygulanması gerektiğini karara bağlamıştır.
İşçinin, deneme süresi de belirli (ki bu en az altı ay olmalı)bekleme süresi içinde saptanan mesleki özelliklerine dayanarak, bu süreden sonra
performans ve verim düşüklüğü nedeniyle iş sözleşmesi feshedilirse bu
geçerli neden olarak kabul edilemeyeceğini, yani bu süre içinde işçinin
çalışma standartları ve mesleki özellikleri daha sonraki performans ve
verimlilik ölçümü bakımından işverenin kabul ettiği sınırlar olarak dikkate alınacağını, ancak bu sınırların altına düşülmesi ve bunun süreklilik
göstermesi halinde geçerli nedenin doğabileceğini, işveren, bu sınırların
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üstünde bir performans ve verimlilik beklentisinde haklı olduğunu ileri
sürüyorsa, bu beklentiyi doğrulayacak eğitim ve iş koşullarının iyileştirilmesi gibi performans artırıcı olanakları sağladığının da kanıtlanması
gerektiğini belirmiştir.
Dosya içeriğine göre, somut uyuşmazlıkta davalı işverenin davacının
performans düşüklüğünden kaynaklı üretim hedeflerini tutturamamasına ilişkin olarak davacıya verdiği hedeflerin gerçekçi ve makul olduğu
kanıtlanamadığını, davacının performansını arttırabilmesi için eğitim ve
benzeri olanakların işveren tarafından sağladığına dair delil sunulmadığını, bu nedenle davacının iş akdinin feshinin geçerli nedene dayanmadığı
anlaşıldığından, mahkemece davanın kabulü yerine reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ 2016/2087 E. , 2016/22742 K. SAYILI KARARINDA
9.Hukuk Dairesi özellikle tıbbi tanıtım temsilcilerinin, dış etkenlere bağlı satış değerlerinden sorumlu tutulamayacaklarına birçok kararında yer vermiştir. (23.01.2007gün ve 2006/28041 E, 2007/361 K).
Zira ilaç tanıtımı yapan temsilcisinin performansını belirleyen satış
değerleri, doktorun yazması, hastane ve eczanenin talep etmesine bağlı tutulmaktadır. Burada satış değerlerini, temsilci dışındaki etkenler
belirlemektedir. Kaldı ki, tıbbi tanıtım temsilcisinin satış görevi bulunmamaktadır. Bu anlamda temsilcilerin üzerinde yer alan, bölge Müdürlerinin temsilcilerinin satış değerlerine göre performansının değerlendirilmesinin de görev tanımı ile uyumlu olmayacağını belirtmiştir.
Dosya içeriğine göre davacı bölge tanıtım müdürü olarak görev yapmakta
ve emrinde birçok tıbbi tanıtım temsilcisi çalışmaktadır. Davacının iş sözleşmesi performans düşüklüğü nedeni ile feshedilmiş ve performans düşüklüğü de hedeflere ulaşılması gereken hedefleri yakalayamadığı, etkili
ve başarılı ekip oluşturamadığı, düşük performans çalışanları tespit ettiği
gerekçesine dayandırılmıştır. Bilirkişi raporunda davacının performansı,
diğer bölgelerdeki müdürler esas alınarak belirlenmiş, davacıya verilen
hedefler, bu hedeflerin görev tanımı ile uyumlu olup olmadığı, davacının
emri altındaki personeli kendisinin işe alıp almadığı, denetim görevini
yerine getirip getirmediği üzerinde durulmamış ve bunlarla ilgili olarak da
işveren somut veriler sunmamıştır.
İşçiye önceden oluşturulduğu belirtilen bir performans değerlendirme sistemi tebliğ edilmediği için ve bu konuda bir eğitim de verilmediği için, işçinin performansının objektif olarak değerlendirilmediği,
görev tanımı ile uyumlu olmadığı anlaşıldığından, feshin bu nedenle ge-
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çerli nedene dayanmadığını içtihat etmiştir.
YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ 2016/16952 E. , 2016/18783 K.
SAYILI KARARINDA
Davacı işçinin davalının işyerinde müşteri temsilcisi olarak çalıştığını,
2015 Ocak ayında yapılan yıllık Performans Değerlendirmesi sonucunda
performansının düşük olduğunun tespit edildiğini ve bu durum neticesinde bölüm yetkilisi tarafından sözlü olarak uyarıldığını, aynı zamanda
davacının kendisini geliştirmesi için 2015 yılı içerisindeki iki eğitime
katılmadığını gerekçe göstererek feshin geçerli olduğu kararına
varmıştır.
6. FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ
a. Dava Açma Süresi
İş Kanununun 20.maddesinin 1.fıkrası uyarınca ‘’İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesine dava açabilir’’. İşçi davayı
açarken bu hükümde belirtildiği üzere fesih bildiriminde sebep gösterilmediğini, gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığını iddia edebilir.
Ayrıca İş Kanunu 19/1’de ki fesih bildiriminin yazılı olarak yapılmadığını
ve fesih sebebinin açık ve kesin bir şekilde belirtilmediğini, İş Kanunu
19/2’de ki savunmasının alınmadığını iddia ederek feshin geçersiz olduğunu ileri sürerek de dava açabilir ve işe iadesini talep edebilir.
İş Kanununun 20.maddesi birinci fıkrasında belirtildiği üzere bir aylık
dava açma süresi fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren başlamaktadır. Bu süre hak düşürücü süredir. Mahkemece resen dikkate
alınması gerekir. Bu süre geçtikten sonra dava açılamaz ve yapılan fesih
geçerli feshin hüküm ve sonuçlarını doğurur.
b. Uyuşmazlığın Özel Hakem Tarafından Çözülmesi
İş Kanununun 20.maddesi 1.fıkrasının son cümlesinde ‘’Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür’’ ibaresi yer
almaktadır. Bu doğrultuda işçi ile işveren fesih bildiriminin tebliğinden sonraki bir aylık süre içinde anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı süre
içinde tahkim yoluna götürülebilecektir.
Yüksek Mahkemeye göre de feshe ilişkin uyuşmazlık ancak sözleşmenin feshinden sonra taraflarca yapılacak anlaşma ile özel hakeme götü-
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rülebilir18. Yargıtay işçinin gösterilen sebebin geçerli olmadığı ve feshin
haksız olduğu iddiası ile 4857 sayılı iş kanununun 20 maddesi gereğince
dava açmak istemesi halinde işçi üç kişiden oluşan özel hakemde davasını açacağını iş bu hizmet akdi bu hususta tarafların rızaları ile yapmış
oldukları bir tahkim anlaşması hükmünde olduğunu ve dava açmak
isteyen işçi önce kendi hakimini seçerek, işverenden de 3 gün içinde hakemini seçmesini isteyeceğini, taraf hakemleri 3 gün içinde üçüncü hakem seçiminde anlaşamazlarsa dava açacak işçinin talebi halinde üçüncü
hakemin davalı tarafından seçileceğini belirmiştir19”
Tahkim koşulu sadece iş akdinin feshinin geçerli olup olmadığı ve bunun hukuki sonuçları yani iş güvencesi konusunda geçerlidir. Tarafların
özel hakeme gitme konusunda anlaşmaları halinde artık iş mahkemesi
yolu kapalıdır20.
SONUÇ
Yukarıda Yargıtay kararlarında da açıklandığı üzere; ortalama olarak
benzer işi görenlerden daha az verimli çalışan, gösterdiği niteliklerden
beklenenden daha az performans ile çalışan işçinin performans düşüklüğü nedeniyle iş akdini feshetmek geçerli nedendir. Genellikle işverenler
performans düşüklüğü nedeniyle işe iade davalarında kaybetmektedirler,
bu bağlamda işverenlerin iş akdi fesihlerinin geçerli bir feshe söz konusu
olabilmesi için; işçinin performans düşüklüğüne ilişkin savunması alınmadan performansa dayalı fesih yapılmamalı, işçi önceden uyarılmalı, işyerinin performans değerlendirme kriterleri önceden saptamış olmalı ve
işçiye tebliğ etmiş olmalı, işveren feshi yazılı olarak nedenini açık ve kesin
belirterek işçiye bildirmeli, işçinin performans düşüklüğünün sebebi işçinin kendisi mi yoksa dış etkenler mi araştırılmalı, işçinin performans
düşüklüğü tespit edildiyse eğer öncelikle eğitim verilmelidir eğitim neticesinde de düzelmez ise yada eğitim kabul edilmez ise fesih gerçekleştirilmelidir ve en önemlisi fesih her zaman son çare olarak görülmelidir,
KAYNAKÇA:
Prof. Dr. Nuri Çelik, Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu, Prof. Dr. Talat Canbolat; İş Hukuku
Dersleri,2015
Prof. Dr. Sarper Süzek, İş Hukuku, 2013

18 Yargıtay 9.Hukuk Dairesi, 26.5.2008, E.2008/10997, K. 2008/12660
19 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
2014/14507 E. , 2014/18315 K.
20 Süzek, adı geçen eser
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YARGITAY HUKUK GENEL KURULU
DAVAYA VEKALET EHLİYETİ
•
DAVA ŞARTI YOKLUĞU
•
İMZAYA VE BORCA İTİRAZ
•
BORÇLU ADINA TALEPTE BULUNAN OĞLUNUN İCRA
MAHKEMESİNE İTİRAZ EDEMEYECEĞİ
ÖZET: Davaya vekalet ehliyeti yoksa davanın
esasa girilmeden reddi gerekir.
Y. HGK E:2013/12-1684, K:2015/1013 T: 11.03.2015
(...Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibinde, borçlunun oğlu tarafından
sunulan dilekçe ile imzaya itirazda bulunulduğu, alacaklı tarafından
itiraz edilmesi üzerine mahkemece itirazın, ilk itiraz niteliğinde olduğundan bahisle reddedildiği ve imzaya itirazın kabulüne karar verildiği görülmektedir.
Dava ehliyeti, kişinin bizzat veya vekili aracılığıyla bir davayı davacı veya davalı olarak takip etme ve usuli işlemleri yapabilme ehliyetidir. Dava ehliyeti, medeni hakları kullanma ehliyetinin usul hukukunda büründüğü şekildir; dolayısıyla, medeni hakları kullanma ehliyetine
(fiil ehliyetine) sahip gerçek ve tüzel kişiler dava ehliyetine de sahiptirler.
HMK'nın114. maddesinde; tarafların, taraf ve dava ehliyetine sahip olmaları; kanuni temsilin söz konusu olduğu hallerde, temsilcinin
gerekli niteliği haiz bulunması, dava takip yetkisine sahip olunması,
vekil aracılığıyla takip edilen davalarda, vekilin davaya vekalet ehliyetine sahip olması ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş bir vekaletnamesinin bulunması hususları, dava şartları olarak belirtilmiştir.
HMK'nın115. maddesine göre de mahkeme, dava şartlarının incelenmesinde, dava şartlarının mevcut olup olmadığını, davanın her aşamasında kendiliğinden araştırır. Taraflar da dava şartı noksanlığını her
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zaman ileri sürebilirler. Mahkeme, dava şartı noksanlığını tespit ederse
davanın usulden reddine karar verir. Ancak, dava şartı noksanlığının
giderilmesi mümkün ise bunun tamamlanması için kesin süre verir.
Bu süre içinde dava şartı noksanlığı giderilmemişse davayı dava şartı
yokluğu sebebiyle usulden reddeder.
Dava şartı noksanlığı, mahkemece, davanın esasına girilmesinden
önce fark edilmemiş, taraflarca ileri sürülmemiş ve fakat hüküm anında bu noksanlık giderilmişse, başlangıçtaki dava şartı noksanlığından
ötürü, dava usulden reddedilemez.
Somut olayda; borçlu adına talepte bulunan oğlu Y..Ö.. vekalet ehliyeti olmayan bir kişidir. Bu nedenle borçlu adına icra mahkemesine
itiraz edebilme yetkisi bulunmamaktadır.
Bu durumda mahkemece HMK'nın 114 ve 115. maddeleri hükümleri
ile yukarıdaki ilkeler gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm
tesisi isabetsizdir…)
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
TEMYİZ EDEN: Davalı- alacaklı vekili
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava; imzaya ve borca itiraz istemine ilişkindir.
Davacı-borçlu adına oğlu Y.. Ö.., davalı-alacaklı tarafından başlatılan
icra takibine konu senet üzerinde bulunan imzanın kendisine olmadığını,
alacaklı tarafla da bir ilişkisinin bulunmadığını ileri sürerek, icra takibinin durdurulmasını, davalı-alacaklının % 40'tan aşağı olmamak üzere
icra inkar tazminatına mahkum edilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı-alacaklı vekili, 26.01.2011 günlü yargılamada, müvekkilinin
iyiniyetli üçüncü kişi olduğunu belirterek davanın reddini savunmuş,
20.10.2011 günlü yargılamada ise dava dilekçesinin davacının oğlu tarafından verildiğini belirterek itirazda bulunmuştur.
Davalı- alacaklı vekili tarafından yapılan itiraz, mahkemece ilk itiraz
mahiyetinde olduğu ve davada ispat yükünün davalı tarafta bulunduğu
gözetilerek reddedilmiş, yapılan imza incelemesi sonucu takip konusu senetlerdeki imzaların davacı-borçluya ait olmadığı saptandığından bahisle
davacı yanın imza itirazının kabulü ile takibin davacı yönünden durdurul-
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masına, davalı-alacaklının ciranta olup kötüniyeti ya da ağır kusuru sabit
olmadığından davacı yanın tazminat taleplerinin reddine ve para cezasına
hükmetmeye yer olmadığına dair verilen karar, davacı-alacaklı vekilinin
temyizi üzerine, Özel Dairece yukarıda açıklanan nedenlerle bozulmuştur.
Mahkemece, dava başlangıçta davacının oğlu tarafından açılmış olmakla birlikte, yargılamanın tüm aşamalarının davacı asil ile tayin ettiği
vekilince takip edildiği gerekçesi ile önceki kararda direnilmiş, direnme
kararı davalı-alacaklı tarafından temyiz edilmiştir.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; borçlu adına
talepte bulunan oğlunun borçlu adına icra mahkemesine itiraz edebilme
yetkisinin bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır.
Bilindiği üzere dava, bir başkası tarafından sübjektif hakkı ihlal edilen veya tehlikeye sokulan veya kendisinden haksız bir talepte bulunulan
kimsenin, mahkemeden hukuki koruma istemesi olup mahkemeden bu
şekilde bir koruma talep eden kimseye davacı, bir sübjektif hakkın mahkemeler aracılığı ile ileri sürülmesi yetkisine ise dava hakkı denir. Asıl
haktan ayrı bir hak olmayan ve Anayasa’nın 36. maddesi ile teminat altına
alınan dava hakkının tek başına devredilmesi mümkün değildir.
Bir davada davacı ve davalı olmak üzere daima iki taraf vardır. Taraf
ehliyeti, davada taraf olabilme yeteneğidir ve medeni hukuktaki medeni
haklardan yararlanma ehliyetinin medeni usul hukukunda büründüğü
şeklidir (KURU, Baki- ARSLAN, Ramazan- YILMAZ, Ejder; Medeni Usul
Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yayınları, 22. Baskı, Ankara 2011, sh.218).
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)’nun 114/1-d maddesi hükmüne göre, davada tarafların taraf ehliyetine sahip bulunmaları
dava şartlarındandır. Bu nedenle, bu husus mahkemece re’sen gözetilir ve
davacının taraf ehliyetinin bulunmadığının anlaşılması halinde dava esasa
girilmeden, mesmu olmadığından reddedilir.
Dava ehliyeti ise, kişinin kendisinin veya yetkili kılacağı bir temsilci
yani vekil aracılığı ile bir davayı davacı veya davalı olarak takip etme ve
usul işlemlerini, yapabilme ehliyetidir. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olan bütün gerçek ve tüzel kişiler, dava ehliyetine de sahiptir
(KURU, Baki- ARSLAN, Ramazan- YILMAZ, Ejder; a.g.e. sy.226).
Dava ehliyeti bulunmayan kişiler, taraf oldukları davalarda kanuni
temsilcilerince temsil edilirler ve bu kişiler adına kanuni temsilcisi tarafından dava açılır. Ancak dava ehliyeti olmayan bir kişi davayı kendisi açmış ise, hakim davacının dava ehliyetinin bulunmadığını re’sen gözetmek
zorundadır. Bunun için davalının itiraz etmesi de gerekli değildir.
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Bir davada tarafların temsili iki şekilde olur:
1) Kanuni temsil
2) İradi temsil
Kanuni temsil, dava ehliyeti olmayanların davada kanuni temsilcileri
tarafından temsil edilmesidir. İradi temsil yani davaya vekalet ise, tarafların iradelerine dayanan bir temsil şekli olup dava ehliyeti olan kişi, davasını kendisi açıp takip edebileceği gibi, HMK’nın 71. maddesi ile 1136
sayılı Avukatlık Kanunu (AK)’nun 35/3. maddesi uyarınca atadığı bir vekil
ya da temsilci aracılığı ile de açıp takip edebilir.
Avukatlık Kanunu'nun 35/1. maddesi hükmü ile yalnızca avukatların
yapabileceği işler anlatılmıştır. Buna göre, kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava
etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı
düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir.
Avukatlardan başka kişiler, Borçlar Kanunu’na göre vekil tayin edilebilirse de vekaletnamelerinde dava açmak ve takip etmek için açık bir yetki
bulunsa bile vekil sıfatıyla dava açamazlar ve takip edemezler. Davada
vekil olamayacak bu kişilerin davaya vekalet ehliyeti yoktur.
Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 22.03.1972 gün ve 1967/2806 E. 1972/195 K. sayılı, 09.09.1964 gün ve 244/D-6 E. 1964/542 K
sayılı ve kararlarında da aynı görüş benimsenmiştir.
HMK’nın 114/1. maddesi hükmüne göre, davaya vekalet ehliyeti dava
şartıdır. Bu nedenle mahkemenin, davayı vekil olarak takip eden kişinin davaya vekalet ehliyetinin bulunup bulunmadığını re’sen gözetmesi,
avukat olmayan bir kişinin vekil sıfatıyla dava açması halinde, o kişinin
davaya vekalet ehliyeti olmadığından, davayı esasa girmeden dava şartı
yokluğundan reddetmesi gerekir (KURU, Baki- ARSLAN, Ramazan- YILMAZ, Ejder; a.g.e. sh.241).
Yapılan bu açıklamaların ışığı altında somut olaya dönüldüğünde, eldeki dava borçlu Y.. Ö.. adına davaya vekalet ehliyeti bulunmayan oğlu
Y..Ö..tarafından açılmış olup bu durumda yerel mahkemece anılan kişinin davaya vekalet ehliyeti olmadığı gerekçesiyle davanın esasa girilmeden
dava şartı yokluğundan reddedilmesi gerekirken itirazın kabulüne karar
verilmesi doğru olmamış, direnme kararının açıklanan bu değişik gerekçeyle bozulması gerekmiştir.
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Davalı- alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının yukarıda gösterilen değişik nedenlerden BOZULMASINA, istek
halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 11.03.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.

DESTEKTEN YOKSUNLUK
•
İBRANAME
ÖZET: Miktar içermeyen belgeye ibraname-feragatname olarak itibar edilemez.
Y.HGK E.2013/2293, K.2015/1735 T. 24.06.2015
Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama
sonunda;
(...1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere göre davalılar P.. Bilişim Tekstil Turizm İnş. San. ve
Tic. Ltd. Şti. ve S.. P..'nın tüm, davacıların aşağıdaki bendin kapsamı
dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine,
2-Dava, iş kazasına sonucu ölen işcinin yakınlarının manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.
Mahkeme,davanın kısmen kabulü ile, davacı H.. B..'a takdiren
8.000,00 TL, davacılar C.... ayrı ayrı takdiren 6.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınıp davacılara
ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, davacılar S.. B.., Ö..... yönünden açılan davaların ise bu alacakların ibra edilmesinden dolayı
ayrı ayrı reddine, yasal kesintilerin ödeme sırasında nazara alınmasına, karar vermiştir.
Dosyadaki kayıt ve belgelerden; 26.01.2007 tarihli İbraname-Feragatname başlıklı ölen işcinin kardeşi B...ve babası S.. B.. (kendi adına
asaleten reşit olmayan çoçukları adına velayeten) tarafından imzalanan belgelerde“...10.1.2007 tarihinde meydana gelen kaza neticesinde
vefat eden A..r için tarafımıza destekten yoksun kalma tazminatı ve
maddi tazminat mahiyetinde gerekli nakdi parasal yardım yapılmış
olmakla, işveren tarafından maddi ve manevi tazminat mahiyetinde
olmak üzere şahsımıza ödenen meblağ hususunda tam bir mutabakat-

234

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 91 • Sayı: 3 • Yıl: 2017

la anlaşmaya varmış bulunmaktayız. Bu bağlamda, maddi ve manevi
tazminat mahiyetinde tarafımıza ödenen meblağın haricinde işveren
sıfatına haiz S.. P.. ile sahibi ve ortağı bulunduğu P.. Bilişim Tekstil
Turizm San ve Tic. Ltd. Şti'den herhangi hak ve alacak talep etmeyeceğimizi beyan eder, iş bu husus ile ilgili olarak kendisini ve sahibi
bulunduğu P.. Bilişim Tekstil Turizm San ve Tic. Ltd. Şti'ni tüm serbest
irademiz ile ibra ederiz” şeklinde belirtildiği anlaşılmaktadır.
Bir çok Yargıtay kararında vurgulandığı üzere alacaklının alacak
hakkından vazgeçmesini ve bu suretle borçlunun borçtan kurtulmasını
kapsayan akde "ibra" denir. İbranamenin kural olarak yapılmış olan
ödeme ile sınırlı olarak bağlayıcılığı asıldır. Bu durum İş Hukuku ve
Sosyal Güvenlik Mevzuatı'nın temel prensibi olan "işçinin korunması
temel ilkesi"ne de uygun düşecektir.Gerçek anlamda ibranameden söz
edebilmek için yapılan ödemenin miktar olarak ibranamede açıkça
gösterilmesi ve ödemenin yapıldığı tarihteki zararı karşılaması koşuldur. Başka bir anlatımla, yapılan ödemeyi belli etmeyen sözleşmeyi
işvereni borcundan kurtaran ibraname olarak nitelendirmeye olanak
olmadığı açık-seçiktir.
Yapılacak iş; yapılan ödemeyi belli etmeyen sözleşmeyi işvereni borcundan kurtaran ibraname olarak nitelendirmeye olanak olmadığı gözetilerek davacılar S.. B.., Ö.. B.., E..B.., N.. B.. ve A.. B..yararına uygun
miktarlarda manevi tazminata hükmedilmesinden ibarettir.
Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın yazılı
şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde davacıların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul
edilmeli ve hüküm bozulmalıdır..)
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan
yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
TEMYİZ EDEN: Davacılar vekili ile davalılardan P.. Bilişim Tekstil Turizm İnşaat San ve Tic. Ltd. Şti ve S.. P.. vekili
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava, iş kazası nedeniyle ölen sigortalının yakınlarının uğradığı zararların tazmini istemine ilişkindir.
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Davacılar vekili, müvekkillerinden Selim’in oğlu, Herdem’in üvey oğlu
olan diğer davacıların kardeşi olan A.... davalılardan P.. Ltd. Şti'nin inşaatında çalışmakta iken 10/01/2007 tarihinde geçirdiği iş kazası nedeniyle
vefat ettiğini, kaza mahallinde iş güvenliği konusunda yeterli önlemin alınmadığını belirterek, davacı baba S.. B.. için 150.000,00 YTL, üvey anne
H.. B.. için 50.000,00 YTL, kardeşleri Ö..... için ayrı ayrı 15.000,00’ er
YTL olmak üzere toplam 290.000,00 YTL manevi tazminatın davalılardan
müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiştir
Davalılar P..... Tekstil Turizm İnşaat San ve Tic. Ltd. Şti ve S.. P.. vekili,
davanın yetkisiz mahkemede açıldığını, olay mahallinde her türlü güvenlik
önleminin alınmış olduğunu, müteveffanın kendi hatası nedeniyle düşüp
vefat ettiğini, müvekkillerinin müteveffanın geride kalan ailesine yardım
edilmediği iddiasının yersiz olduğunu, gelenek ve göreneklere göre defnin
yapılabilmesi için her türlü yardımın yapıldığını, davacıların müvekkillerini
ibra ettiğini, bu yüzden dava açamayacaklarını, davacı üvey annenin tazminat davası açma hakkının bulunmadığını, tazminat talebinin zenginleşme
amacı taşıdığını belirterek, davanın reddini savunmuştur.
Davalı S.... davayı kabul etmediğini, şantiye şefi olmadığını, bu nedenle
kaza ile ilgili sorumluluğunun bulunmadığını, kendisinin de vasıfsız işçi
olarak çalışmakta olduğunu ve şantiye şefi olma yeterliliğinin de bulunmadığını belirterek, açılan davanın reddini savunmuştur.
Yerel Mahkemece, iş kazası nedeniyle davalılar P.. Ltd. Şti.’nin %70,
S.. P..'nın %15 S....%10 ve maktulun ise %5 oranında kusurlu oldukları
kabul edilerek, H.. B.. yararına 8.000,00 TL, C.... yararına ise ayrı ayrı
6.000,00 TL manevi tazminata hükmedilip, diğer davacılar baba S.. B..,
kardeşler Ö... yönünden ise; Didim 1.Noterliğinin 26/01/2007 tarih ve
6540, 6539 yevmiye nolu ibraname-feragatname ile maddi ve manevi tazminat ödemesi yapıldığı, davalı tarafla anlaşmaya varıldığı ve ileriye dönük tüm davalardan feragat edilerek davalıların ibra edildiği, gerekçesiyle
davanın reddine dair verilen karar taraf vekillerinin temyizi üzerine, Özel
Dairece yukarıda yazılı gerekçeyle bozulmuştur. Yerel Mahkemece önceki
kararda direnilmiştir.
Direnme hükmünü, davacılar vekili ile davalılardan P...Bilişim Tekstil
Turizm İnşaat San ve Tic. Ltd. Şti ve S.. P.. vekili temyiz etmiştir.
Yerel Mahkeme, davalılar P... Bilişim Tekstil Turizm İnşaat San ve Tic.
Ltd. Şti ve S.. P.. vekiline “Mahkemenin 17.07.2013 tarih ve 2013/328 E.,
2013/382 K sayılı kararını 17.07.2013 tarihinde temyiz ettiğiniz, ancak
dosyaya ait eksik harç ve masraf bulunduğu anlaşıldığından, HUMK’un
434/3. maddesi gereğince aşağıda belirtilen miktarın muhtıranın tebliğ
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tarihinden itibaren yedi günlük kesin süre içinde dosyamıza yatırılması,
aksi halde temyiz isteminden vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği ihtar olunur” şeklindeki meşruhatı içeren bir davetiye göndermiş, bu davetiyenin davalılar vekiline 20.09.2013 tarihinde tebliğ edilmesinden sonra,
evrak üzerinden yaptığı inceleme sonucunda, 07.10.2013 gün 2013/328382 sayılı ek kararla, “…Davalılar vekiline, temyiz ettiği dosyaya ilişkin
ek temyiz harcı ve masrafları yatırması için muhtıra tebligatı çıkarılmış,
Muhtıranın 20/09/2013 tarihinde tebliğ edildiği, 7 günlük yasal süre içersinde harç ve masrafların yatırılmadığı anlaşıldığından HUMK'un 434.
maddesi gereğince temyiz talebinin reddine karar verilmesi gerekmiştir…” şeklindeki gerekçeyle, HUMK'un 434. maddesi uyarınca davalılar
vekilinin temyiz talebinin reddine karar vermiştir. Davalılar vekili, temyiz
harcının eksik yatırıldığına dair muhtıranın 20.09.2013 tarihinde tebliğ
edildiğini 2.732,40 TL temyiz tamamlama harcının 27.09.2013 tarihinde
mahkeme veznesine, avans giderini de Didim PTT’ye yatırdığına dair dekontları Didim 2. Asliye Hukuk mahkemesinin 2013/895 muhabere sayılı evrakı ile yerel mahkemesine gönderilmek üzere mahkemeye teslim
edildiğini, yerel mahkemece söz konusu evrakların yok sayılarak muhtıra
gereğini süresi içersinde yerine getirmesine rağmen temyiz talebinin reddine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek, temyiz
talebinin reddine ilişkin hükmü temyiz etmiş; iş bu kararın kaldırılması
suretiyle, önceki temyiz dilekçesinde belirtilen nedenlerle direnme kararının bozulmasını istemiştir.
Hukuk Genel Kurulun'daki görüşmede, işin esasına geçilmeden önce,
Yerel Mahkemenin yukarıda belirtilen 07.10.2013 gün 2013/328-382 sayılı ek kararının kaldırılmasının gerekip, gerekmediği hususu ön sorun
olarak incelenmiştir.
Somut olayda davalılar vekilinin kendisine 20.09.2013 tarihinde tebliğ
edilen muhtıranın gereğini 7 günlük süre içinde 27.09.2013 tarihinde yerine getirerek eksik harç ve posta giderini süresinde tamamladığı anlaşıldığından, Yerel Mahkemece muhtıranın gereklerinin yerine getirilmediği
gerekçesine dayalı olarak, direnme kararının temyiz edilmemiş sayılması
yönünde oluşturulan ek kararın kaldırılmasına oybirliği ile karar verilip,
ön sorun bu şekilde aşıldıktan sonra, işin esası incelenmiştir.
Esasa yönelik olarak yapılan temyiz incelemesinde: Taraf vekillerinin
temyiz itirazlarının ayrı ayrı incelenmesinde yarar bulunmaktadır:
I- P.. Bilişim Tekstil Turizm İnşaat San ve Tic. Ltd. Şti ve S.. P.. vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
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Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne dair kurulan ikinci hüküm P.. Bilişim Tekstil Turizm İnşaat San ve Tic. Ltd. Şti ve S.. P.. vekili
tarafından temyiz edilmiş, ancak temyiz itirazları Özel Daire’ce reddedilmiştir.
Bu durumda, temyiz itirazları reddedilmiş bulunan davalılar P.. Bilişim Tekstil Turizm İnşaat San ve Tic. Ltd. Şti ve S.. P..’nın direnme
kararını temyizde hukuki yararı bulunmadığından, temyiz istemi reddedilmelidir.
II-Davacılar vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;
Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; Davacılar tarafından verilen Didim 1. Noterliğinin 26/01/2007 tarih ve 6540,
6539 yevmiye nolu “ibraname –feragatname” adlı belgelerin işvereni borcundan kurtaran ibraname olarak nitelendirilmesinin mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.
Öncelikle ”ibra” kavramını açıklamakta fayda bulunmaktadır. “Alacaklının alacak hakkından vazgeçmesine ve bu suretle borçlunun borçtan
kurtarılmasına ilişkin bulunan akde ibra denir.” Alacak hakkı alacaklının
tek taraflı bir vazgeçme beyanı ile sona ermez (Tekinay/Akman/Burcuoğlu/
Altop, Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 1993, sh.985).
İbra sözleşmesinin kurulması için de icap, kabul ve bu iki irade beyanı
arasında uygunluk bulunması zorunludur. Ancak borçlunun ibrayı kabul
iradesi daima zımnen açıklanmaktadır. Alacaklının irade beyanı kendisine vardığı ve bundan bilgi edindiği halde uygun bir süre içinde sesini
çıkarmayan borçlunun Borçlar Kanunu 6. madde kıyasen uygulanmak
suretiyle ibraya razı olduğu kabul edilmelidir. İbra sözleşmesinin geçerli olması için ise sadece tarafların bir sözleşme yapmaları ve tarafların
bu sözleşme ile alacağı sona erdirmeyi istemeleri yeterlidir (K.Tunçomağ
Borçlar Hukuk Genel Hükümler C.1, İstanbul 1969 sh. 681 vd.).
“İbra” İsviçre Borçlar Kanunu'nun 115.maddesinde “Borç münasebetinin kurulması için bir şekil gerekli bulunmuş veya akdin taraflarınca
kararlaştırılmış olsa bile, bir alacak ibra yolu ile veya kısmen şekilsiz
olarak ortadan kaldırılabilir.” şeklinde düzenlenmiş ise de mülga 818
sayılı Borçlar kanununa alınmamıştır. Ancak bu durum hukukumuzda
uygulanmadığı anlamına gelmeyip, ibra sözleşmesi, uygulamada sıkça
karşılaşılmakta ve Yargıtay kararlarında da yerini bulmaktadır. Nitekim
6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 132 ve 420 maddelerinde ibra sözleşmesine yer verilmiştir.
Dava konusu ibranamenin düzenlendiği 26/01/2007 tarihi itibari ile
ibraname ile ilgili doğrudan amir bir hüküm bulunmaması nedeniyle so-
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runun çözümlenmesinin ibranın doğruluk ve güven kuralına aykırı olmadığı gerçeğine sıkı sıkıya sarılarak sorunun hallinde yarar vardır. Bu
bağlamda Medeni Kanunun 2/1,2 hükmüne aykırılık bir itiraz niteliğindedir. Gerçek anlamda ibranameden söz edebilmek için işçiye yapılan
ödemenin niteliği ve miktarı açık olarak ibranamede gösterilmelidir. Genel ve soyut bir açıklamayı içerdiği kuşkusuz olan miktar içermeyen ibranameyi geçerli saymak, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Mevzuatının temel
prensibi olan "işçinin korunması temel ilkesi"ne de uygun düşmeyecektir.
Somut olayda davalı tarafça mahkemeye ibraz edilen noterde düzenlenen 26.01.2007 tarihli "ibraname-feragatname" başlıklı belge miktar içermemekte olup, söz konusu ibraname ile “10.1.2007 tarihinde meydana
gelen kaza neticesinde vefat eden A.B. için tarafımıza destekten yoksun
kalma tazminatı ve maddi tazminat mahiyetinde gerekli nakdi parasal
yardım yapılmış olmakla, işveren tarafından maddi ve manevi tazminat
mahiyetinde olmak üzere şahsımıza ödenen meblağ hususunda tam bir
mutabakatla anlaşmaya varmış bulunmaktayız. Bu bağlamda, maddi ve
manevi tazminat mahiyetinde tarafımıza ödenen meblağın haricinde işveren sıfatına haiz S.. P.. ile sahibi ve ortağı bulunduğu P.. Bilişim Tekstil
Turizm San ve Tic. Ltd. Şti'den herhangi hak ve alacak talep etmeyeceğimizi beyan eder, iş bu husus ile ilgili olarak kendisini ve sahibi bulunduğu
P.. Bilişim Tekstil Turizm San ve Tic. Ltd. Şti'ni tüm serbest irademiz ile
ibra ederiz” şeklindeki yapılan ödemeyi belli etmeyen sözleşmeyi işvereni
borcundan kurtaran ibraname olarak nitelendirmek doğru değildir.
Bu nedenle, miktar içermeyen “ibraname-feragatname” olarak adlandırılan belgeye dayalı olarak davacıların manevi tazminat isteminin reddi
isabetsiz olup, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu
nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ
1- Yukarıda (I). bentte açıklanan nedenlerle davalılar P.. Bilişim Tekstil Turizm İnşaat San ve Tic. Ltd. Şti ve S.. P..’nın direnme kararını temyizde hukuki yararı bulunmadığından, temyiz istemlerinin REDDİNE ,
2- Yukarıda (II). bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz
itirazlarının kabulü ile, direnme kararının yukarıda yazılı ve Özel Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcın yatıranlara geri verilmesine,
24.06.2015 gününde oyçokluğuyla karar verildi.
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AVUKATLIK ÜCRETİ • HAKLI AZİL
ÖZET: Avukatın azlinin haklı olup olmadığı bilirkişi eliyle irdelenmelidir.
YHGK E.2014/2465, K.2017/10, T.18.01.2017
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan incelemesi sonucunda
ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 13. Hukuk Dairesince;
“1- DAVA DİLEKÇESİ VE TALEP:
Davacı 15.01.2013 tarihli dava dilekçesinde 1964 tarihinden beri avukatlık yaptığını B.-Pet:3 adı ile Samsun'da 25 yıl süreyle akaryakıt istasyonu kurup çalıştırmış olan müvekkillerinin her türlü idari, hukuki, adli
ve icrai işlerini bu süre boyunca devamlı takip ettiğini, yirmiye yakın davalarını ilmi müktesebatıyla takip edip kazandığı halde tamamen kötü
niyetle müvekkillerinin vekaletten haksız azlettiklerini, açmış olduğu avukatlık ücret alacağının tazmini davasında; mahalli mahkemenin haksız
azli gerekçe göstermeden haklı saymak suretiyle haketmiş olduğu gerçek
avukatlık ücretini bilirkişi raporuna rağmen kabul etmemesi, sebebiyle
uğradığı maddi ve manevi zararını talep ettiğini; bu bağlamda Samsun 1.
Asliye Hukuk Mahkemesi'nin (bundan sonra “mahkeme” olarak anılacaktır.) 2007/209 esasına kayıtlı dava ile haksız azil nedeniyle avukatlık ücretini tahsil edebilmek için dava ettiğini, her birisi resmi kayıtlara geçmiş
olan belgelerini yaptığı hukuki hizmetlerle ilgili delillerini sunduğunu,
mahkemenin aslı inkar ve tevil edilemeyecek şekilde muhkem olan azlin
haksız olması halinde tarafına ödenmesi gereken avukatlık ücretini ve
mahkeme masraflarını avukat bilirkişiye incelettirdiğini, bu bilirkişinin
10/4/2008 tarihli Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre hesap yaparak
mahkemeye rapor vereceği yerde, Anayasanın 9. maddesini ihlal ederek
mahkemeye hukuki görüşler serdettiğini mahkemenin ise bu anayasal ihlale rıza gösterdiğini bir hakimin tümü ile hukuk alanına inhisar eden
bir konuda avukattan görüş almasının hakimlik yetki ve sorumluluğunu
tartışılır hale getirdiğini Yargıtay'ın birçok dairesinin bu tür sapmalar halinde verdiği sayısız içtihatlarında da hakimin hukuk alanına giren hususlarda bilirkişi raporu alarak hüküm kurması yolundaki kararlarını
temelden bozduğunu, bunun için yetkisini kötüye kullanan bilirkişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu, mahkemeye de avukat
bilirkişiden rapor alınamayacağını beyan ettiğini, buna rağmen mahkeme
borçlu çıkararak 17/3/2009 tarih 2007/209 esas ve 2009/106 sayılı kararı
verdiğini, içtihatlara temelden aykırı olan bu kararı temyiz ettiğini Yargı-
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tay 13. Hukuk Dairesi'nin 2009/102-13699 karar sayılı ilamı ile mahalli
mahkemenin bu hatalı kararını bozduğunu, bilirkişilik konusundaki bu
kadar fahiş bir durum orta yerde durduğu halde temyiz dilekçesinde de
bu hususu açıkça tebaruz ettirmesine rağmen içtihat mahkemesi durumunda olan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin bu can alıcı anayasal temel
prensip üzerinde durmadığını ve bozma kararında da bu hususa hiç değinmediğini, yerel mahkemenin aynı hata üzerinde durarak 13. Hukuk
Dairesini de yanına çekmeye çalıştığını, bu bozma kararından sonra davanın aynı mahkemenin 2010/164 esas numarasıyla yargılamasına devam
edildiğini, bozmadan sonra yerel mahkeme hakimi “azlin haklı olduğunu
ispat külfetinin davalılara terettüp ettiğini davalıların bunu ispat edemediklerini bu sebeplerle haksız azil sebebiyle davanın ilk bilirkişi raporunda hesaplanan meblağın ödenmesi gerektiğine” dair verdiği dilekçesine
rağmen resen tayin ettiği eski bilirkişiden yeniden rapor aldığını, bilirkişinin 8/8/2011 tarihli raporuna karşı aynı talebini tekrarlayarak 53.409
TL avukatlık alacağına hükmedilmesini talep etmesine rağmen mahalli
mahkeme bilirkişinin vermiş olduğu alternatifli raporuna da itibar etmeyerek azlin neden haklı olduğunu her yönü ile mükemmel bir gerekçe
göstermeden kendisinin haklı azledildiği kabul edilerek borçlu çıkarıldığını, bu kez mahkemenin 2010/164 esas ve 2012/28 karar sayılı kararını
da temyiz ettiğini Yargıtay 13. Hukuk Dairesi içtihat manasında gerekçe
göstermeden bu kararı tashihi karar yolunu da kapatarak onadığını, bu
durumda Anayasaya usul kanununa ve adalete aykırı olarak kişisel hakka
açık halde ihlal edilmiş olduğu için HMK.'nın 46.maddesine dayanarak iş
bu davayı açtığını tüm bu işlemlerle Anayasanın, hukuki dinlenilme hakkının ihlal edildiğini Yargıtay onama ilamında herhangi bir gerekçe göstermeden işlem yapılmasının bariz şekilde adil yargılama esaslarına aykırı olduğunu dairenin sadece onama kelimesini içeren ve tarafların ileri
sürdüğü beyan ve itirazları zerrece incelemeden onama yaptığını, Yargıtay
10. Hukuk Dairesinin emsal teşkil eden gerekçe konusundaki abide bir
kararı ortada olduğu halde dairenin bu konuda gerekçe ihdas etmemiş
olmasının kişisel hakkının zayine sebep olduğunu, kanunlara göre ücrete
hakettiğini olayda haklı azil değil haksız azil olduğunu ve mahkemeden
kâmil manada adaletin tecellisine ve tesisine katkıda bulunması amacıyla
fazlaya ait haklarını saklı tutarak cüz'i meblağ üzerinden davasının kabulüne, davasının haklı görülmesi halinde bu kısmi talebini devletten talep
etmeyeceğine ve mahkemenin yargı organının hukuk ve adalet ihdas etmesi ve adil içtihat oluşturması çerçevesinde vereceği karara dayanarak
iadeyi muhakeme yolundan gitmek suretiyle asıl borçlulardan hakkını almak ve bu gibi kimselere karşı da bundan böyle kişi haklarının gasp edi-
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lemeyeceği ve gerçeğinin er geç tecelli edeceği yolunda ibreti müessire olarak bağlayıcı bir içtihadın oluşmasına zemin hazırlamak gayesiyle hareket
ettiğini belirterek karar veren hakimin haksız fiili sebebiyle fazlaya ilişkin
hakları mahfuz olmak üzere 10.000 TL maddi ve manevi tazminata karar
verilmesini talep etmiş, 19.2.2013 tarihli ek dilekçesinde de Belde Pet 3
akaryakıt istasyonunu birlikte çalıştıran HB ve ...'IN sayısız dava ve işlerini takip ettiğini, yaptığı hukuki işlerden ...'ın yararlandığı gibi HB'nin de
yararlandığını, HB'nin Samsun 2. Noterliğince tanzim edilmiş 5/9/1994
25376 vekaletnamede açıkça yazıldığı üzere şahısları adına kendisine vekalet verdiklerini bu vekaletnamede B. Kollektif şirketinin davalarından
bahsedilmemiş, bizzat bu şirketin ortağı olan şirketlerin şahsi davalarının hedef alındığını, bu vekaletnamenin hükümsüz sayılamayacağını, 20
yıl boyunca bu vekaletnameleri mahkemelere sunduğunu bu derece açık
bir gerçeğe rağmen mahalli mahkemenin HB'yi davalı olmaktan çıkardığını 13. Hukuk Dairesinin de bu hatalı kararı onadığını, bu hususun duruşmalarda dikkate alınması gerektiğini ileri sürerek dilekçesine açıklık
getirmiştir.
2- CEVAP DİLEKÇESİ :
Davalı ... Hazinesi vekili cevap dilekçesinde davanın hak düşürücü
süre içerisinde açılmadığını, iddia edilen zararın dayanağının bulunmadığını, zararın mahiyetinin ne olduğunun açıklanmadığını, kararlarda
kusur, kasıt, hatanın bulunmadığını, delillerin değerlendirilmesinde bir
isabetsizlik yapılmadığını, kararların Anayasanın 141. maddesine uygun
biçimde gerekçeli olarak verildiğini, hiçbir gerekçe gösterilmeden kararın onandığı iddiasının asılsız olduğunu, HMK. 46. maddesinin koşulları
oluşmadığından davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.
3- Dava dilekçesi ve ekleri resen ilk derece mahkemesi hakimi ...'a ihbar olunan sıfatıyla usulüne uygun olarak tebliğ edilmiştir.
4- YHGK GÖREVSİZLİK KARARI:
Davacı işbu davasını önce ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nda Maliye Hazinesi ve ihbar olunan sıfatıyla Samsun
1. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi ... aleyhine açarken Yargıtay Hukuk
Genel Kurulunda yapılan yargılama sonucu davacının 31.5.2014 tarihli dilekçesinde davanın ilk derece hakimine hasren yürütülmesini daire
üyeleri ve tetkik hakimi hakkındaki davasının maddi hataya dayalı olduğunu kanuni değişiklikler nedeniyle yanıldığını ifade etmesi üzerine Yüksek Hukuk Genel Kurulu 2013/2-ilk derece 19 karar sayılı ilamıyla davacının bir kısım Yargıtay üyeleri ve tetkik hakimi aleyhinde açtığı davasının
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maddi hataya dayalı olduğu kanun değişikliğini tam algılayamadığından
sehven açtığı, kabul edilerek bu yüzden ilk derece hakimi hakkında kurullarının görevli olmadığına ilişkin görevsizlik kararı verilmiş, bu karar
temyiz edilmeksizin kesinleşmiş, böylece davacının Dairemizin gerekçesiz onama ilamına yönelik iddiaları düşmüş olup ile gerekçesizliğe ilişkin
maddi vakıalar incelenmemiştir. Şu halde ilk derece mahkemesi hakiminin hukuki sorumluluğu yönünden maliye hazinesi açısından davaya
devam edilmiştir.
5- DELİLLER;
Davacı delil olarak avukatlık sözleşmesinden doğan alacağı için Samsun 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı dava dosyasının safahatına
dayanmış olup başkaca bir delil ileri sürmemiştir. Davacı mahkemenin
2007/209 esas sayılı dosyasında; müvekkilleri olduğunu iddia ettiği davalılar ... ve HB aleyhine vekalet ücreti alacağının tahsili isteminde bulunmuştur. Mahkemece yapılan yargılamada davacının vekalet ücretine hakedip etmediği hakedilmiş ise miktarının belirlenmesi için rapor tanzimi
amacıyla dosyanın hukukçu bilirkişi avukat AE'ye tevdi edildiği, bilirkişinin 11 sayfadan ibaret raporunda avukatlık ücreti ve masraf talep edilen dosyalarını ayrıntılı olarak incelediği ve bu kapsamda Samsun 1.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2006/105 değişik iş, Samsun 1.Asliye Hukuk
Mahkemesi'nin 2006/344 esas Samsun 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin
2006/387, Samsun 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2006/1875 esas, Samsun 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2006/1874 esas, Samsun İdare Mahkemesi'nin 2006/3132 esas ve 2007/434 esas sayılı davalarında davacı
veya davalı vekili olarak yeraldığını bu dosyalarda ayrı ayrı değerlendirme
yaparak ödenmesi gereken veya ödenmemesi gereken vekalet ücretlerini
belirlediğini, davacının 7 adet dava dosyasında davalılara avukatlık hizmeti verdiğini, davalıların bilgisi dışında masrafını davacının karşılayarak
dava açmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, davalıların isteği
üzerine bu davaları açtığının anlaşıldığını, bahsi geçen davalara HB'nin
şirketi temsilen vekaletname sunulmuş olsa da mahkemelerce duruşmalara katıldığı vekalet ibrazı için kendisine süre verilmediği esasen Hüseyin
Başgöl'ün de kendisinde vekaletinin bulunduğunu HB'nin vekaletini dosyalara sunulmuş olsada yine de azledileceğinin anlaşılacağı, bu nedenle
yapılan azlin haklı olmadığı davacının avukatlık ücretine 3 dosya için hak
kazandığı bazı dosyalarda müvekkillerin haberi olmadan davalar açıldığını, dava açılmasına yetki ve muvafakat vermediğini bildirmelerine rağmen
bu tarihten sonra davalılar adına açılan davaların duruşmalarına açık rıza
olmadan girmiş olmasının yazışmalar yapmış olması nedeniyle avukatlık
ücretine hak kazanmayacağı bu davalardan Samsun İdare Mahkemesine
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açılan dava için müvekkillerin talimat ve yetki aldığına dair bilgi ve belge
sunulmadığından avukatlık ücretine hak kazanamayacağını, bu nedenle davacının 2.490 TL avukatlık ücreti alacağı ile 3.598,75 TL masraf
alacağı olduğu belirtilmiş bu şekilde düzenlenen rapor mahkemeye ibraz
edilmiş itirazlar üzerine bu kez mahkemece dosya Ankara Asliye Hukuk
Mahkemesi'ne gönderilmiş talimat mahkemesince tayin edilen hukukçu
bilirkişi raporunda bir kısım dosyalarda masraf ve avukatlık ücreti hesaplamış bir kısım dosyalarla ilgili taleplerin yerinde olmadığı mütalaa
edildiği anlaşılmıştır. Mahkemece davacının vekalet ücreti alacağı talebi
1.995 TL üzerinden kabul edilmiş fazlaya ilişkin istemi ve maddi manevi tazminat istemi de reddedilmiş mahkemenin 2009/106 karar sayılı
17/3/2009 tarihli kararının taraflarca temyizi üzerine Yargıtay 13. Hukuk
Dairesi'nin 24/11/2009 gün 2009/6102 Esas 2009/13699 Karar sayılı ilamı ile " Davacı, davalılardan HB tarafından verilmiş bir vekaletnamenini
varlığını, bu vekaletnameye dayanarak eldeki davaya konu ettiği davaları
takip ettiğini ve ilgili kurumlarla yazışmalar yaptığını ispat edememiştir.
Adı geçen davalı HB'nin dava dışı B.Kollektif şirketi adına ve onu temsilen
verdiği vekaletnamelerde davalıdan talep hakkı vermez. Davacının davalılardan HB adına açılan davanın vekalet ilişkisinin ispatlanamaması nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken kısmen kabulü, usul ve yasaya
aykırı olup bozmayı gerektirir. Davacı, davalılardan ... adına bir kısım davaları takip ederken adıgeçen davalının 24/04/2007 tarihli azilnamesi ile
davacıyı azlettiği, azilnamenin de bir kısım dava dosyaları içerisine girdiği
anlaşılmaktadır. Avukatlık Kanunu'nun 174/2. Maddesinde "Avukatın azli
halinde ücretin tamamı verilir. Şu kadar ki avukat kusur veya ihmalinden dolayı azledilmiş ise ücret ödenmesi gerekmez" yazılıdır. Yasanın bu
hükmü karşısında öncelikle davacı avukatın haklı olarak mı yoksa haksız
olarak mı azledildiği varsa bu konuda tarafların delil ve karşı delilleri toplanmak suretiyle azli gerektiren dava dosyaları yönünden davacı avukatın
ücret isteyemeyeceği, bunun dışında kalan ve azil tarihi itibariyle karara
bağlanan dava dosyaları yönünden ücret isteyebileceği, azlin haksız olduğunun kabulü halinde de azille birlikte azil gününde vekalet ücreti muaccel hale geleceğinden davacının bu davalıya vekaleten vekaletnamesini
sunup, takip ettiği dava dosyaları yönünden ücrete hak kazandığı kabul
edilmek suretiyle sonucuna uygun bir karar verilmelidir. Mahkemenin
bu yönleri gözardı ederek idare mahkemesine açılan dava dosyaları dahi
getirtilmeden ve azlin haklı olup olmadığı üzerinde durup, tartışmaksızın,
davacının dava dilekçesinde talebi olmamasına rağmen karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti hesabı yapan yetersiz ve denetime elverişsiz olan
19/12/2008 tarihli bilirkişi raporu esas alınmak suretiyle yazılı şekilde
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hüküm kurulması aynı zamanda HUMK 74. Maddesine de aykırı olup
bozmayı gerektirir. Davacı, bu davasında takip ettiği dava dosyalarının
masraflarının tarafınca karşılandığını ileri sürmüş, davalılardan ... da
savunmasında davacının bu yöndeki ididasını kabul etmemiştir. Bu yön
mahkemenin de kabulünde olmasına rağmen davalılardan ...'ın yapılan
bu masraflardan sorumlu tutulmamış olması usul ve yasaya aykırı olup
bozmayı gerektirir. " gerekçeleriyle bozulmuştur.” Bu karara karşın davacı karar düzeltme yoluna başvurmuş 24.3.2010/624-3759 sayılı ilamıyla
karar düzeltme istemi reddedilmiştir. Bozma üzerine mahkemeye dönen
dosya 2010/164 esas sırasına kaydı yapılmış mahkemece 27.1.2012 tarihli 2012/28 karar sayılı gerekçeli kararında “davalıların murisi Sebahattin'in 27.10.2006 tarihinde davacı avukata mektup yazarak haberi
olmadan davalar açtığını bildirdiği Sulh hukuk mahkemesi dosyalarıyla
idare mahkemesinin 2007/434 esas sayılı dosyası ile yazılan yazının bu
tarihten sonra olduğu Samsun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2006/387
esas sayılı dosyasının ise davacı avukatın kendi ihmali nedeniyle mükerrer olarak açıldığı Sulh hukuk mahkemesi dosyalarında davalıların başka
avukatlara vekalet vermiş olduğu” belirtilmiş, “Samsun 1. Sulh Hukuk
Mahkemesi'nin 2006/1875 esas sayılı dosyası Samsun 2. Sulh Hukuk
Mahkemesi'nin 2006/1874 İdare Mahkemesinin 2007/434 Samsun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2006/387 esas sayılı dosyalarının takibi nedeniyle davacı avukatın vekalet ücreti isteyemeyeceği kanaatine varıldığı”
bildirildiğinden bu kez HB aleyhine açılan davanın reddine diğer davalılar
... mirasçıları aleyhine açılan vekalet ücreti alacağının kısmen ve masraf
alacağının ise aynen kabulü ile 1425 TL vekalet ücreti ile 3598, 75 TL
masraf alacağının kabulüne fazlaya ilişkin istemin reddine karar verildiği
ve bu kararın da 3.12.2012 gün 2012/8565-27623 sayılı 13. Hukuk Dairesinin ilamıyla onanmasına karar verilmiş anılan ilam 28.1.2013 tarihinde karar düzeltme yolu kapalı olduğundan kesinleşmiştir.
6- HUKUKİ VASIFLANDIRMA
Dava, hakimlerin hukuki sorumluluğuna dayalı olarak maddi tazminat istemine ilişkindir. Öncelikle belirtilmelidir ki; hakimlerin yargısal
faaliyetleri nedeniyle sorumlulukları, 6100 sayılı HUMK'un 46-49. maddelerinde düzenlenmiş bulunmaktadır. Yasa'da da gösterilen sorumluluk
nedenleri, örnek niteliğinde olmayıp, sınırlı ve sayılı durumları ifade etmekte olup, Hakimlerin yargılama faaliyetinden dolayı devlet adına tazminat davası açılıp bu davanın kabulü için 6100 Sayılı HMK'nın 46 ncı maddesinde yer alan nedenlerden birinin ya da bir kaçının bulunması gerekir.
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Davacı somut olayda, mahkemenin 2007/209 esas sayılı dava dosyasında yargılama yapıp karar veren hakimin, avukatlık ücretinin ve masraflarının tespitini ve hesaplanmasının bilirkişi tarafından değil bizzat
hakim tarafından incelenip belirlenmesi gerektiğini, bilirkişinin serdettiği
hukuki görüşe göre karar verilmesinin, avukatların avukatlık alacağı ile
ilgili davalarda bilirkişilik yaparken hukuki görüş belirtmelerinin Anayasanın "Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır." ilkesine ve kanunların diğer hükümlerine aykırı olduğunu, bu
nedenle hakimin vekalet ücreti alacağını eksik tayin edip hüküm altına
almasından dolayı zarara uğradığını, yerel mahkemenin bozma üzerine
verdiği kararının Dairece gerekçe gösterilmeden onandığını bu konuda
gerekçe ihdas etmemiş olmasının kişisel hakkının zayiine sebep olduğunu, kanunlara göre ücrete hak ettiğini, olayda haklı azil değil haksız azil
olduğunu ve mahkemeden kâmil manada adaletin tecellisine ve tesisine
katkıda bulunması amacıyla fazlaya ait haklarını saklı tutarak cüz'i meblağ üzerinden davasının kabulüne, davasının haklı görülmesi halinde bu
kısmi talebini devletten talep etmeyeceğine ve mahkemenin hukuk ve adalet ihdas etmesi ve adil içtihat oluşturması çerçevesinde vereceği karara
dayanarak iadeyi muhakeme yolundan gitmek suretiyle asıl borçlulardan
hakkını almak ve bu gibi kimselere karşı da bundan böyle kişi haklarının
gasp edilemeyeceği gerçeğinin er geç tecelli edeceği yolunda ibreti müessire olacak bağlayıcı bir içtihadın oluşmasına zemin hazırlamak gayesiyle
hareket ettiğini belirterek maddi tazminat talebinde bulunmuştur.
Davacı dilekçesinde hukuki sebebi çok açık belirtmese de davanın hukuki dayanağının 1086 sayılı HUMK'un 275. (HMK 266) maddesinde yer
alan “ hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişi dinlenemez .” hükmündeki yasağa
aykırı hareket ederek avukatlık alacağı ile ilgili davada avukat bilirkişinin
verdiği rapora dayanarak karar verilmesinin HMK’nın 46. maddesinin (c)
fıkrasında yer alan “farklı bir anlam yüklenemeyecek kadar açık ve kesin
bir kanun hükmüne aykırı karar veya hüküm verilmiş olması” aynı maddenin ‘e’ fıkrasında yer alan hakimin bir hakkı yerine getirmekten kaçınmış olması hükümlerine aykırı olduğu iddiasına dayandırmıştır.
7- DELİLLERİN TARTIŞILMASI, BİLİRKİŞİ DELİLİ İLE İLGİLİ YASAL
DÜZENLEMELER
Konuyla ilgili yasal düzenlemelere bakılacak olursa; iş sahipleriyle ilgili davanın görüldüğü tarihte 1086 sayılı HUMK yürürlükte olduğu ve
işlemler bu yasaya göre yapıldığından 1086 sayılı Usul Kanununda bilirkişilerle ilgili hükümlere göz atmak gerekir.
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1086 sayılı HUMK Madde 275’ göre “Mahkeme, çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına
karar verir. Hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişi dinlenemez.”
Madde 276’ göre “Ehlivukuf, iki taraf ittifak edemedikleri halde tahkikat hakimi tarafından intihap olunur. Mesaili mahsusada rey ve mütalaalarını beyan etmek için Hükümet tarafından müntahap ehlivukuf varsa
ehlivukufun bunlar arasından intihabı lazımdır. Yalnız bir kişi ehlivukuf
intihap edilebilir. Üçten ziyade intihap olunamaz. Hakim lüzum görürse
ehlivukufu beyan ettikleri veya edecekleri rey ve mütalaanın bitarafane
olduğuna veya olacağına dair tahlif edebilir.”
Madde 277’ göre “Ehlivukuf hakimler için muayyen esbaba binaen reddolunabilir. Ret talebi hakim tarafından hadise şeklinde tetkik olunarak
karar verilir. Esbabı retten dolayı yemin teklif olunamaz. Ret talebi ehlivukufun intihap edildiğine ıttıla tarihinden itibaren üç gün zarfında vukubulmak lazımdır.”
Madde 278’ e göre “Malümatına müracaat edilecek hususu bilmeksizin
sanatını icra etmesi kabil olmıyan ve alenen icrayı sanat eden kimseler o
husus hakkında ehlivukufluğu kabule mecburdurlar. Yalnız şahitler hakkındaki esbaba binaen kabulden imtina edebilirler. Mahkemeye gelmekten veya gelip de ifayı vazifeden imtina eden ehlivukuf hakkında şahadete
ilişkin hükümler uygulanır.”
Madde 279’ e göre “Hakim iki tarafın ifadesini istimadan sonra ehlivukufa sorulacak sualleri tayin eder. Ehlivukuf diğer taraf hazır olmaksızın
iki taraftan birini isticvap edemez ve bu cihet ehlivukufa evvelemirde ihtar
olunur.
Madde 280’ e göre “Tetkikat için keşif icrası veya diğer ihzari bir muamele ifası lazımgelirse iki taraftan her biri bu muamelede hazır bulunabilir.
Madde 281’ e göre “Bilirkişinin beyan ettiği oy ve görüş hemen tutanağa geçirilir. Bilirkişi birden fazla ise aralarında görüşürler. Görüşme
sonucu bildirilen oy ve düşünceler tutanağa yazılır. İşin niteliğine göre bilirkişilerin oy ve görüşlerini yazılı olarak bildirmeleri gerekiyorsa, hakim,
raporun kaç nüsha olacağını ve verileceği süreyi belli eder. Bu süre işin
niteliğine göre üç ayı geçemez. Raporun, tarafların ad ve soyadlarını, bilirkişinin çözümü ile görevlendirildiği hususları, inceleme konusu yapılan
maddi vakıaları, gerekçeyi, sonucu, bilirkişiler arasında anlaşmazlık varsa bunun sebebini düzenlendiği günü ve bilirkişilerin imzalarını taşıması
gerekir. Azınlıkta kalan bilirkişi ayrı bir rapor verebilir.”
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Madde 282’ e göre “Ehlivukuf raporunu mahkeme kalemine verir. Verildiği tarihi başkatip rapora işaret eder ve mahkemeden evvel suretlerini
iki tarafa tebliğ eder.”
Madde 283’ e göre “Hakim raporda noksan ve müphem gördüğü cihetleri itmam ve izah için ehlivukufa yeni sualler tertip edebilir. İki taraf
dahi noksan ve müphem cihetler hakkında ehlivukuftan izahat alınmasını raporun kendilerine tebliği tarihinden bir hafta zarfında hakimden
tahriren talep edebilirler. Hakim mütemmim izahat vermeleri zımnında
ehlivukufu tayin edeceği celseye davet ile şifahen istima edebilir. Ehlivukufun şifahen verecekleri izahat hulasa veçhile zapta kaydedilerek ziri
kendilerine imza ettirilir.”
Madde 284’e göre “Hakikatın tezahürü için lüzum görürse tahkikat hakimi veya esas davayı rüyet edecek mahkeme evvelki veya yeniden intihap
edeceği ehlivukuf vasıtasiyle tekrar tetkikat icra ettirebilir.
Madde 285’e göre - Ehlivukufun ücreti hakim tarafından takdir olunur.”
Madde 286’e göre “Ehlivukufun rey ve mütalaaları hakimi takyit etmez. Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunun maddi olgu ve fiili gerçeklerle bağdaşmadığı yönünde kuvvetli emare ve şüphelerin bulunduğu kanaatine ulaşıldığı takdirde, bu bilirkişiler hakkında diğer kanunlardaki
hukuki ve cezai sorumluluklar saklı kalmak şartıyla 19/04/1990 tarihli ve
3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının
tasdikli bir örneği yetkili Cumhuriyet savcılığına gönderilir.”
Düzenlemeleri yer almaktadır.
Hukukumuza göre bilirkişi incelemesi takdiri bir delil olup kesin delillerden değildir. HUMK m. 286’da “Ehlivukufun rey ve mütalaaları hakimi takyit etmez.” denilmekle bilirkişi görüşünün takdiri bir delil olduğu
kabul edilmiştir. Davanın görüldüğü tarihte yürürlükte olan 1086 sayılı HUMK’un 275.maddesinde; bilirkişiliğin tanımı yapılmaktadır. 6100
sayılı HMK’nın 266. maddesinde “bilirkişiye başvurulmasını gerektiren
haller” şeklinde düzenleme yapılmış ve HUMK’tan farklı olarak “çözümü
hukuk dışında” ibaresi getirilmiştir.Yine aynı şekilde maddeye “taraflardan birinin talebi üzerine veya kendiliğinden” ibaresi de getirilmiştir. Bu
düzenlemelere göre mahkemeler çözümü teknik veya özel bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişi uygulamasına gitmektedirler. Esasen hakim
hukuki uyuşmazlıkları çözmede uzman bir kişidir. Bilirkişi ise kendi
uzmanlığı ile hakime yardımcı olan süjedir. Mahkemece görevlendirilen
bir yardımcıdır. Mahkemenin talimatları doğrultusunda görev yapması
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esastır. Avukatlık alacağının belirlenmesi azlin haklı olup olmadığına
vekilin takip ettiği dava ve takipleri bitirip bitirmediğine bağlıdır. Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin uygulamasına göre haksız azli halinde avukat
biten bitmeyen iş yönünden haklı azil halinde ise azil tarihinde sadece
bitirilmiş işler yönünden ücrete hak kazanır. Haklı yada haksız azledilen avukatın gördüğü dava ve takip dosyalarının safahatının ancak bir
bilirkişi incelemesi ortaya çıkacağı izahtan varestedir. Bu tür davalarda
genellikle hukukçu bir bilirkişi tayin edilmektedir. Çünkü takip edilen
işlerin aşaması ve AAÜT’deki oranlara göre belirlenecek alacağın ya da
tazminatın hesabı konunun sürekli muhatabı olan uzman hukukçu ya da
avukatlar tarafından yapılmaktadır. Azil sebebinin haklılığının tayininde
bilirkişiye gitme zorunluluğu yoktur. Avukatlık Kanunu'nun yüklediği sorumluluklar doğrultusunda hakim tarafından karar verilir. Neticede azlin
haklı olup olmadığına hakim karar vereceğinden bilirkişinin tercihli bir
hesap raporu hazırlaması hakimin işini kolaylaştırır. Ne var ki bazen bilirkişilerin kendilerine tevdi edilen dosyalarda hukuki mütalaa verdikleri
de görülmektedir. Yukarıda kurallarla yasak edilen husus; “Hakimin bir
hukuk kuralının yorumlanmasında maddi meselenin hukuki tavsifi veya
vakıaya uygulanacak hukukun tespiti gibi hukuki konularda bilirkişinin
oy ve görüşüne başvurmasının yasak olmasıdır.” (Yahya DERYAL, “Türk
Hukukunda Bilirkişinin Nitelikleri ve Avukatların Bilirkişilik Yapması”
adlı makalesi) Örneğin sözleşmenin kurulup kurulmadığı ve kanuna uygun olup olmadığı; ortada bir karz mı veya vedia mı bulunduğu; haksız
rekabetin varolup olmadığı; bir malın haczedilebilir olup olmadığı; öne
sürülen zamanaşımının gerçekten geçip geçmediği; bir olayın iş kazası
niteliğinde olup olmadığı hukukî sorunlardır ve tüm bu sorunları bizzat hâkim çözmek zorundadır. Kanunlarımızda hükümler böyle yer alsa
da Yargıtayın bazen hukuksal sorunlarda bilirkişiye başvurulmasını da
bozma konusu yaptığı bilinmektedir. Örneğin olayın iş kazası olup olmadığı, işverenin işçilerin sağlığını koruma ve iş güvenliğiyle ilgili mevzuat
hükümlerine aykırı hareket olup olmadığının tespitinde heyette hukukçu
bilirkişinin olması istenmektedir. Bu durumun hemen hemen hergün yapılan kanun kodifikasyonuyla takip imkanının ortadan kalktığı mevzuat
değişikliklerinin tam takip edilememesinden kaynaklandığını söylemek
zor olmaz. Bu nedenle avukat ile müvekkili arasında meydana gelen vekalet ücreti alacağı özünde hukukilik olması onun hakkında bilirkişi incelemesine başvurulamayacağı anlamına gelmemelidir. Avukatlık ücret
sözleşmesine göre alacağın hesaplanması özel ve teknik bilgiyi gerektirdiğinden bu tür davalarda hukuki yardıma konu dava ve takiplerin safahatının bir uzman bilirkişi tarafından incelenip, işin bitirilip bitirilmediğine
göre alacağın hesaplanması zorunluluk arzetmektedir. Somut olayda ise
Avukat bilirkişilerin haklı ve haksız azil durumuna göre tüm işleri in-
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celeyip meblağı farklı olan iki rapor düzenlemelerinde hukuka aykırılık
bulunmamaktadır. Avukatlık Kanunu'nun 174. maddesine göre avukatın
azli halinde ücretin tamamı verilir ancak, avukat kusur veya ihmalinden
dolayı azledilmiş ise, yani azil haklı ise avukatlık ücretinin ödenmesi gerekmez. Haklı azil nedeniyle (azil avukatın kusur ve ihmalinden meydana gelmişse) avukat Avukatlık Kanunu'nun 174/2 maddesi gereği vekalet
ücreti isteyemez. Taraflar arasında yazılı bir ücret sözleşmesi olmadığına
göre m. 164/4 e göre belirlenecek olan ücret ile m.164/son gereği avukata
ait olan ve karşı yana yargılama gideri olarak yükletilen ücretlerin tamamıdır. Davacı, işsahiplerinin 20 yıldır vekilliğini yaptığını ileri sürmüştür.
Bu süre içinde görülen işlerin bir bilirkişiye incelettirilmesi gereklidir.
Bilirkişi incelemesine göre davacı, iş sahiplerinin taraf olduğu davaları
takip etmiş, işsahipleri tarafından 2007 yılında azledilmiştir. Takip edilen davaların bazısı azilden önce bazısı ise azilden sonra kesinleşmiştir.
Hakim gereksiz yere de bilirkişiye başvurmamıştır. Davacının dayandığı delilleri de eksiksiz toplamıştır. Şu halde bilirkişi tarafından her bir
dosya ve takibin harca esas değeri üzerinden Avukatlık Kanunu'nun 164.
maddesinde öngörülen %10-%20 si üzerinden meblağ ayrı ayrı hesaplanmalıdır. Hakim toplam meblağdan hangisine karar verecekse takdir hakkını kullanarak bunu kolaylıkla hükme taşıyabilmelidir. Aksi takdirde
basit hesap hatalarının temyizi gündeme gelir ki bu da davaları uzatan bir
faktör olarak karşımıza çıkar. Diğer yandan davacı dava dosyasında bilirkişinin seçimi konusunda itirazda bulunmadığı gibi tarafsızlığından dolayı reddetmemiştir. Bilirkişiyi sadece hakim denetlememelidir. Taraflarda
kanunda bulunan tüm hakları sınırsızca kullanabilmelidir. Davacı rapor
alındıktan sonra hukuki görüş belirtti diye itiraz da bulunmuştur. Kaldı
ki ikinci kez bilirkişi incelemesi de yine hukukçuya yaptırılmıştır. Mahkemece bilirkişiye neden başvurulduğu ve raporda nelerin açıklığa kavuşturulması gerektiği ara kararında belirgindir. Bu ara kararda hukuki
tavsife yönelik bir istek veya soru yoktur. Hakim toplanabilecek tüm delilleri toplamış ve tanıkları dinlemiş azlin haklı olduğu kanaatine vararak
bitmiş işler yönünden hesap bilirkişinin raporuna ve bozma ilamındaki
kazanılmış haklara göre hüküm kurmuştur. Sonuçta bilirkişi incelemesi
yaptırılarak, hüküm oluşturulması, yapılan işlemler ve faaliyetin hakimin
yargılama yetkisi içinde kaldığı ve usul ve yasa hükümlerine uygun olduğu, hukuka aykırılık oluşturmadığı, böylelikle ihbar olunan Hakim' in
kanunun açık hükmünü ihlal ettiğine dair iddiaların da kanıtlanamadığı
konusunda kurulumuzda tam bir vicdani kanaat oluştuğundan davanın
reddine karar verilmiş olup aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
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1- Davanın ESASTAN REDDİNE, Davacının 6100 sayılı HMK 49. maddesi gereğince 600 TL disiplin para cezasıyla cezalandırılmasına,
2- Davanın reddi nedeniyle alınması gerekli 24.30 TL maktu karar ve
ilam harcı ile sehven alınmayan 37,25 TL başvuru harcının davacıdan
tahsili ile hazineye irat kaydına,
3- Davalı vekille temsil edildiğinden karar tarihinde yürürlükte olan
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 3000,00 TL nisbi vekalet ücretinin
davacıdan alınıp davalı Hazineye verilmesine
4- Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
5- Karar kesinleştiğinde dosya arasındaki Samsun 1. Asliye Hukuk
Mahkemesinin 2007/209 esas sayılı dosyasının mahalline iadesine,”
Dair oybirliği ile verilen 21.10.2014 gün ve 2014/3 E., 2014/5 K. sayılı
karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Davacı tarafın temyiz isteminin süresinde olduğunun anlaşılmasından
ve dosyadaki tüm kağıtların okunmasından sonra gereği düşünüldü:
Dava, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 46.maddesine
dayalı tazminat istemine ilişkindir.
Davacı, 1964 tarihinden beri avukatlık yaptığını, Belde-Pet:3 adı ile
Samsun'da 25 yıl süreyle akaryakıt istasyonu çalıştırmış olan müvekkillerinin her türlü idari, hukuki, adli ve icrai işlerini bu süre boyunca devamlı takip ettiğini, yirmiye yakın davalarını ilmi müktesebatıyla takip
edip kazandığı halde tamamen kötü niyetle müvekkillerinin vekaletten
haksız azlettiklerini, Samsun 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/209
E. sayıyla açmış olduğu avukatlık ücret alacağının tazmini davasında, her
birisi resmi kayıtlara geçmiş olan belgelerini, yaptığı hukuki hizmetlerle
ilgili delillerini mahkemeye sunduğunu, yerel mahkemenin tarafına ödenmesi gereken avukatlık ücretini ve mahkeme masraflarını avukat bilirkişiye incelettirdiğini, bilirkişinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre
hesap yaparak mahkemeye rapor vereceği yerde, Anayasanın 9. maddesini ihlal ederek mahkemeye hukuki görüşler sunduğunu, mahkemenin
bu anayasal ihlale rıza gösterdiğini, bir hakimin tümü ile hukuk alanına
inhisar eden bir konuda avukattan görüş almasının hakimlik yetki ve sorumluluğunu tartışılır hale getirdiğini, buna rağmen mahkemenin kendisini borçlu çıkararak 17/3/2009 gün ve 2007/209 E., 2009/106 K. sayılı
kararı verdiğini, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin 2009/102-13699 E.-K.
karar sayılı ilamı ile mahalli mahkemenin bu hatalı kararını bozduğunu,
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bilirkişilik konusundaki bu kadar fahiş bir durum orta yerde durduğu
halde Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin bu can alıcı anayasal temel prensip
üzerinde durmadığını ve bozma kararında da bu hususa hiç değinmediğini, bozma kararından sonra davanın aynı mahkemenin 2010/164 esas
numarasıyla yargılamasına devam edildiğini, resen tayin edilen eski bilirkişiden yeniden rapor alındığını, mahalli mahkemenin bilirkişinin vermiş
olduğu alternatifli raporuna da itibar etmeyerek azlin neden haklı olduğunu her yönü ile mükemmel bir gerekçe göstermeden kendisinin haklı
azledildiği kabul edilerek borçlu çıkarıldığını, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
içtihat manasında gerekçe göstermeden bu kararı tashihi karar yolunu da
kapatarak onadığını, Anayasaya, usul kanununa ve adalete aykırı olarak
kişisel hakka açık halde ihlal edilmiş olduğu için HMK.'nın 46.maddesine
dayanarak iş bu davayı açtığını, kanunlara göre ücrete hak ettiğini olayda
haklı azil değil haksız azil olduğunu belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı
kalmak kaydıyla 10.000,00 TL tazminat isteminde bulunmuştur.
Davalı ... Hazinesi vekili cevap dilekçesinde; davanın süresinde açılmadığını, davaya konu edilen kararlar nedeniyle uğranıldığı iddia edilen
zararların dayanağının olmadığını, kararların mevzuata uygun olduğunu,
yapılan işlemlerde kusur, kast ve hatanın bulunmadığını, kararların gerekçeli olduğunu, davada HMK'nın 46. maddesinde belirtilen sebeplerden
hangisine dayanıldığının gösterilmediğini, davacının iddialarını ispata yetecek yazılı delil göstermediğini belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
İhbar olunan cevap dilekçesi sunmamıştır.
Özel Dairece yukarıda başlık bölümüne alınan gerekçe ile davanın reddine karar verilmiştir.
Dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bilgi ve belgelere, daire kararında
açıklanan gerektirici nedenlere, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, usul ve yasaya uygun olduğu tespit edilen
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği kararın onanması gerekir.
SONUÇ
Davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği kararın yukarıda açıklanan
nedenlerle ONANMASINA, gerekli temyiz ilamı harcı peşin alındığından
başka harç alınmasına mahal olmadığına, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 440. maddesi uyarınca karar düzeltme yolu açık
olmak üzere 18.01.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.
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HAKSIZ FİİL • ZAMANAŞIMI
ÖZET: Haksız fiillerle ilgili üç tür zamanaşımı öngörülmektedir. Bunlar; bir yıllık kısa zamanaşımı;
on yıllık uzun zamanaşımı ile olağanüstü nitelikteki ceza zamanaşımıdır. Haksız fiil nedeniyle
tazminat alacakları bir yıllık kısa zamanaşımına
tabi tutulmuş olup, anılan maddeye göre bir yıllık süre "mutazarrır olan tarafın zarara ve failine
ıttılaı tarihinden itibaren" işlemeye başlayacaktır.
Zamanaşımı süresinin başlaması için zarar görenin hem zararı hem de failini öğrenmesi gerekmektedir. Bunlardan sadece birinin öğrenilmesi
kısa zamanaşımı süresinin işlemesi için yeterli
değildir.
YHGK E.2014/896, K.2016/332, T.18.01.2017
Taraflar arasındaki “maddi ve manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;
(...Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 09/06/2006
gününde verilen dilekçe ile haksız fiil nedeniyle maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 02/10/2012 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı ve davalı vekilleri tarafından süresi içinde
istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar
incelenerek gereği görüşüldü.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun
gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının tüm, davacının asağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.
2-Davacının diğer temyiz itirazına gelince;
Dava, haksız fiilden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Yerel mahkemece; davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.
Davacı, davalının haksız eylemi nedeni ile malul kaldığını ileri sürerek maddi ve manevi tazminat isteminde bulunmuş, 24/08/2012 tarihli
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dilekçe ile de maddi tazminat talebini ıslah ederek artırmıştır. Davalı,
kusursuz olduğunu beyanla davanın reddini talep etmiş, ıslahla artırılan bölümün de zamanaşımına uğradığını ve reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece; davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, maddi tazminat isteminin ıslahla artırılan kısmının zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.
Yürürlükte bulunan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 176.
maddesinde "Taraflardan her biri yapmış olduğu usul işlemlerini kısmen veya tamamen ıslah edebilir. Aynı davada, taraflar ancak bir kez
ıslah yoluna başvurabilir" şeklinde yine aynı kanunun 177. maddesinde "Islah, tahkikatın sona ermesine kadar yapılabilir" biçiminde düzenleme getirilmiştir. Dava dilekçesinde belirtilen dava konusunun (müddeabihin) ıslah yoluyla artırılması ek dava niteliğinde olmayıp dava
dilekçesinin kısmi ıslahı niteliğindedir. Islah kurumu yasada ayrıca
düzenlenmiş olması ve kendine özgü kurallarının olması nedeniyle ek
dava niteliğinde kabul edilemeyeceğinden asıl davaya karşı ileri sürülebilecek zamanaşımı defi, ıslah edilen kısma karşı ileri sürülemez.
Davacı, süresi içinde tazminat davası açtığından ve sadece miktar yönünden davasını ıslah ettiğinden ıslah ile artırılan miktara ilişkin talebin süresinde olduğunun kabulü gerekir.
Açıklamalar doğrultusunda; mahkemece ıslah ile artırılan maddi
tazminat miktarı yönünden zamanaşımına uğradığı gerekçesi ile red
kararı verilmesi doğru bulunmamış, bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir....)
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava,haksız eylem nedeniyle maddi ve manevi tazminat isteğine ilişkindir.
Davacı vekili; 28.06.2003 tarihinde davacı konutunda iken davalının
kapıyı çaldığını,davacının kapıyı açması üzerine davalının nedensiz bir
şekilde davacıya küfür ve hakaret ederek onu darpettiğini, parmağını ısırarak 1/4 ünü kopardığını,ceza yargılaması sonucunda davalı hakkında
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mahkumiyet kararı verildiğini,meslek lisesinin elektronik bölümünde
öğretmen olarak görev yapan davacının parmağında meydana gelen yaralanma nedeniyle verimliliğinin düştüğünü,emekli olmak zorunda kaldığını,olay nedeniyle itibar kaybına uğradığını,evini satarak başka yere
taşındığını belirterek haksız fiil nedeni ile fazlaya ilişkin haklarını saklı
tutarak şimdilik 1.000 YTL maddi tazminat ile 9.000 YTL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiş,24.08.2012 harç tarihli ıslah dilekçesi ile de bakiye maddi
tazminat miktarı olan 7.913.00TL için davayı ıslah ettiğini bildirmiştir.
Davalı vekili ; olay günü aynı apartmanda davacı ile aynı katta oturan
kız arkadaşının evine girerken davacının, davalının kız arkadaşına sözlü
tacizde bulunması üzerine tartışma çıktığını, kız arkadaşının evine girerek kapıyı kapatmak istedikleri sırada davacının parmağının kapıya sıkışarak tırnak hizasından koptuğunu, davalının kusurunun bulunmadığını
belirterek davanın reddini savunmuş, ıslah talebine karşı ise zamanaşımı
def'inde bulunmuştur.
Mahkemece; davacının bilirkişi raporu doğrultusunda ıslah ile arttırdığı miktar yönünden talebinin maluliyetle ilgili adli tıp raporundan
07.05.2009 tarihinde haberdar olduğu halde ıslah dilekçesini 23.08.2012
tarihinde verdiği, zararı öğrenme tarihinden itibaren 1 yıllık zamanaşımı
süresinin dolduğu, davalının eylemi nedeni ile davacının parmağının kopması sonucu davacının çekmiş olduğu üzüntü nedeniyle bir miktar manevi tazminata hükmolunması gerektiği belirtilerek davacının ıslah ile arttırdığı miktar yönünden talebinin zamanaşımı nedeni ile reddine, davacının
maddi ve manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile, 1.000 TL maddi
tazminatın, 3000 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 28.06.2003 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan alınıp davacıya verilmesine, davacının fazla taleplerinin reddine karar verilmiştir.
Davacı vekili ile davalı vekilinin temyizi üzerine hüküm, Özel Dairece
yukarıda yazılı gerekçelerle bozulmuştur.
Yerel Mahkemece; ''Zamanaşımı alacağın varlığını değil istenebilirliğini ortadan kaldırır. BK. 133. Maddesinde zamanaşımını kesen sebepler
arasında dava açılması da sayılmıştır. Kısmi davada zamanaşımını yalnızca dava edilen kısım için kesilir. Henüz açılmayan ve daha sonra ıslahla
arttırılan bölüm için zamanaşımı işlemeye devam eder. 6100 sayılı HMK
107. maddesinde düzenleme altına alınan belirsiz alacak davası ve tespit
davasında davacının iddianın genişletilmesi yasağı olmadan, karşı tarafın
rızasına ve ıslaha gerek kalmaksızın talep sonucunu arttırabileceği kabul edilmiş, gerekçesinde de dava ile ilk dava tarihinde zamanaşımının
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kesileceği belirtilmiştir. Aynı Kanunun 109. maddesindeki kısmi davada
zamanaşımının kesileceği yönünde bir açıklama yoktur. Davamızda davacının maluliyetle ilgili adli tıp raporundan 07.05.2009 tarihinde haberdar
olduğu, ıslah dilekçesinin 23.08.2012 tarihinde verildiği, zararı öğrenme
tarihinden itibaren BK. 60/1 maddesindeki 1 yıllık zamanaşımı süresinin
dolduğu '' gerekçesiyle direnme kararı verilmiştir.
Direnme kararını davacı vekili temyiz etmektedir.
Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; ıslah dilekçesi ile talep
edilen tazminata karşı zamanaşımı def’inin ileri sürülmesinin mümkün
olup olmadığı, varılacak sonuca göre, davacının ıslah dilekçesi ile talep
ettiği maddi tazminat yönünden zamanaşımının gerçekleşip gerçekleşmediği noktasında toplanmaktadır.
Hukuk Genel Kurulu'nun 06.03.2013 gün ve E:2012/4-824,
K:2013/305; 22.10.2014 gün ve E:2014/4-840, K:2014/837 sayılı ilamlarında da belirtildiği üzere, kavram olarak ıslah; taraflardan birinin yapmış olduğu usul işleminin tamamen veya kısmen düzeltilmesine denir
(HUMK. m.83); (Baki, Kuru:Hukuk Muhakemeleri Usulü, 6.Baskı, C.IV,
İstanbul 2001, s.3965) Islah müessesesi, dava değiştirme, başka deyişle
iddia ve müdafaanın değiştirilmesi veya genişletilmesi yasağını bertaraf
eden bir imkandır. Zira bu suretle, aslında yasal itiraz ile karşılaşılabilecek olan herhangi bir taraf muamelesi, ıslah kurumu yardımı ile artık bu
itirazı davet etmeksizin yapılabilmektedir (Saim Üstündağ:Medeni Yargılama Hukuk, C.I-II, B.5, İstanbul 1992, s.534).
Islahın konusunun tarafların yapmış oldukları usul işlemleri olduğu
için, ıslahla düzeltilecek usul işlemlerinin neler olduğundan da söz etmek
gerekir. Gerek öğreti, gerekse Yargıtay uygulaması davanın değiştirebileceğini ve genişletilebileceğini aynı şekilde savunmanın genişletilebileceğini
ilke olarak kabul etmektedir. Yine müddeabihin artırılıp artırılmayacağı hususu da bir usul işlemi olup, ıslahın konusudur (Baki, Kuru:age,
s.4035).
Islahın amacı, yargılama sürecinde, şekil ve süreye aykırılık sebebiyle ortaya çıkabilecek maddi hak kayıplarını ortadan kaldırmak olduğundan, hak ve alacağı bu sürecin dışında ortadan kaldırmış olan işlemlerin,
yani maddi hukuk işlemlerinin ıslah yoluyla düzeltilebilmesi elbette ki
mümkün değildir. Bir başka deyişle, maddi hakkı sona erdiren maddi
hukuk işlemleri, ıslahla düzeltilemez. Feragat, kabul, sulh gibi işlemler,
velev ki dava içinde yapılsın, asıl hakkı ortadan kaldırdıklarından, usul
işlemi olduğu kadar (davayı etkilediği için usul işlemidir) maddi hukuk
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işlemi mahiyetini de taşımaktadır ve bu sebeple, bu işlemlerin ıslah yoluyla düzeltilmesi imkansızdır. Çünkü ıslah, yargılama hukukunun şekle
ve süreye bağlılığından kaynaklanan zımni hak kayıplarının telafisi için
öngörülmüş bir müessesedir. Açık bir irade beyanı ile terk edilen haklar,
maddi gerçeğin şekle feda edilmesi gibi bir sonuç doğurmadığı için, ıslahın konusu olamaz.
Bilindiği gibi, HUMK’un 87.maddesinin son cümlesindeki “müddei ıslah suretiyle müddeabihi tezyit edemez” hükmü Anayasa Mahkemesinin
20.07.1999 tarih ve E:1999/1, K:1999/33 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
Bundan böyle davacı, dava dilekçesinde gösterdiği müddeabihini (davalı
muvafakat etmese bile) aynı dava içinde ıslah yolu ile artırabilecektir. Bu
düzenleme, davacının ilk dava dilekçesinde saklı tuttuğu fazlaya ilişkin
hakkını ek bir dava ile istemesine engel olmayacaktır.
Davanın tamamen ıslahı, dava dilekçesinden itibaren bütün usul işlemlerinin yapılmamış sayılmasını gerektirir (HUMK.m.87). Gerek öğretide,
gerekse yerleşik yargısal kararlarda, davanın tamamen ıslahında yeni bir
dava açılmamış sayılacak, tamamen ıslah edilen dava ilk açılan davanın
devamı niteliğinde olduğundan, bunun doğal sonucu olarak, zamanaşımı,
hak düşürücü süre ilk davanın açıldığı tarihteki duruma göre dikkate
alınacaktır. Onun için davanın tamamen ıslahında ıslah olunan dava, ilk
dava gününde açılmış sayılacaktır (Baki, Kuru:age., s.3998 vd; Sabri Şakir, Ansay; Yargılama Usulleri, 1960 baskı sh:194 vd.; İlhan, Postacıoğlu:Medeni Usul Hukuku Dersleri, 1975 Baskı, s.460 vd,; Saim, Üstündağ:Medeni Yargılama Hukuku Esasları, 1973 Baskı, s.335 vd.; aynı yöndeki
HGK’nun 18.12.1957 gün E:2/66, K:64; 30.1.2002 gün E:2002/2-63,
K:23;3.7.2002 gün ve E:2002/9-564, K:572; 5.3.2003 gün ve E:2003/976, K:126;06.03.2013 gün ve E:2012/4-824, K:2013/305 sayılı ilamları).
Davanın kısmen ıslahı durumunda ise davacı; kısmi davada saklı tuttuğu fazlaya ilişkin haklarını, ek bir dava açarak isteyebileceği gibi, müddeabihin arttırılmasını önleyen yasal düzenlemenin yukarıda belirtilen
Anayasa Mahkemesinin kararı ile ortadan kalkmasından yararlanarak
müddeabihi aynı davada kısmi ıslah dilekçesi verip harcını yatırmak suretiyle arttırabilecektir.
Bu aşamada açıklanması gereken diğer bir husus zamanaşımının kesilmesi konusudur.
Bir davanın açılması halinde zamanaşımı kesilir (Mülga 818 sayılı
BK.m.133/2). Ancak, kesilen zamanaşımı, kesilme tarihinden başlayarak
yeniden işler (Mülga 818 sayılı BK.m.135/1). Dava ile kesilmiş zamana-
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şımı, davanın devamı süresinde taraflardan birinin yargılamaya ilişkin
her bir işleminden ve hâkimin her emir ve hükmünden itibaren yeniden
cereyana başlar.
Öğretide, kısmi davada dava edilmeyen alacak kesimi için, fazlaya
ilişkin hakkın saklı tutulmuş olmasının zamanaşımını kesmeyeceği kabul edilmektedir (Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, Altıncı Baskı,
Cilt:II s.1541 vd.; Pekcanıtez Hakan/Atalay Oğuz/Özekes Muhammet, Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Medeni Usul Hukuku, 12.Bası, s.321).
Kısmi dava açılması halinde zamanaşımı yalnız alacağın kısmi dava konusu yapılan miktarı için kesilir (HGK’nun 20.3.1968 gün ve E:1968/9210, K:151; 3.7.2002 gün ve E:2002/9-564, K:572; 9.10.2002 gün ve
E:2002/9-809, K:802; 06.03.2013 gün ve E:2012/4-824, K:2013/305 sayılı ilamları).
Öte yandan olay tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 60. maddesinde "zarar ve ziyan yahut manevi zarar namıyla nakdi
bir meblağ tediyesine müteallik dava, mutazarrır olan tarafın zarara ve
failine ıttıla tarihinden itibaren bir sene ve her halde zararı müstelzim
fiilin vukuundan itibaren on sene mürurundan sonra istima olunmaz. Şu
kadar ki zarar ve ziyan davası, ceza kanunları mucibince müddeti, daha
uzun müruru zamana tabi cezayı müstelzim bir fiilden neşet etmiş olursa
şahsi davaya da o müruruzaman tatbik olunur..." hükmü yer almaktadır.
Buna göre haksız fiillerle ilgili üç tür zamanaşımı öngörülmektedir.
Bunlar; bir yıllık kısa zamanaşımı; on yıllık uzun zamanaşımı ile olağanüstü nitelikteki ceza zamanaşımıdır. Haksız fiil nedeniyle tazminat alacakları bir yıllık kısa zamanaşımına tabi tutulmuş olup, anılan maddeye
göre bir yıllık süre "mutazarrır olan tarafın zarara ve failine ıttılaı tarihinden itibaren" işlemeye başlayacaktır. Zamanaşımı süresinin başlaması
için zarar görenin hem zararı hem de failini öğrenmesi gerekmektedir.
Bunlardan sadece birinin öğrenilmesi kısa zamanaşımı süresinin işlemesi
için yeterli değildir.
Zarar, zarar verici fiil veya olayın zarar görenin hukuki varlık ve değerleri üzerindeki olumsuz etki ve sonuçları olarak tanımlanabilir. Zamanaşımının işlemeye başlaması için zarar verici olayın değil zararın miktarının öğrenilmesi gerekir. Zarar miktarını bilmeyen davacı rastgele bir
miktar üzerinden dava açmak zorunda kalacak ya da zamanaşımı baskısıyla rastgele bir miktar üzerinden davasını ıslah etmek zorunda kalacaktır. Zararından daha yüksek bir miktar için dava açtığında ya da davayı
ıslah ettiğinde reddedilen kısım yönünden avukatlık ücreti ve yargılama
gideri ödemeye maruz kalacak, zararından daha düşük bir miktar yönün-
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den dava açtığında ya da davayı ıslah ettiğinde ise dava açmakla amaçladığı hakkına tam olarak kavuşamayacaktır. Bu nedenle zarar miktarının
öğrenilmiş olması zamanaşımının işlemeye başlaması için zorunludur.
Bu ilkeler ve açıklamalar ışığında somut olaya dönüldüğünde; davacının 28.06.2003 tarihinde gerçekleşen haksız eylem nedeniyle davalı aleyhine 09.06.2006 tarihinde fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak maddi ve
manevi tazminat davası açtığı, maluliyet oranının tespitine ilişkin Adli Tıp
raporunun 07.05.2009 tarihinde tebliğinden sonra 24.08.2012 tarihinde
maddi tazminat yönünden davayı kısmen ıslah ettiği,ıslah talebine karşı davalı vekilinin zamanaşımı def'inde bulunduğu görülmektedir. Dava
açılmakla fazlaya ilişkin haklar yönünden zamanaşımı kesilmediğinden
kısmi ıslaha karşı zamanaşımı def'inin ileri sürülmesinde bir usulsüzlük
bulunmadığından yerel mahkemenin bu yöne ilişkin direnme gerekçesi
isabetlidir.
Ne var ki mahkemece BK'nın 60. maddesinde düzenlenen 1 yıllık zamanaşımı süresi hesaplanırken zararın öğrenildiği tarih olarak Adli Tıp
Kurumunun maluliyete ilişkin raporunun davacıya tebliğ tarihi esas alınarak ıslaha konu talebin zamanaşımına uğradığı sonucuna varıldığı görülmektedir. Adli Tıp Kurumunun sözkonusu raporunda yaralanma nedeniyle oluşan maluliyet oranı belirlenmiş olup zarar miktarına ilişkin bir
tespit içermediğinden zararın öğrenilmesi olgusuna esas alınamaz.Davacının zararı maddi tazminat miktarının belirlenmesine ilişkin 07.08.2012
tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir. Sözkonusu bilirkişi raporu
13.08.2012 tarihinde davacı vekiline tebliğ edildiğine göre 1 yıllık zamanaşımı süresinin zararın öğrenildiği 13.08.2012 tarihinden itibaren hesaplanması gerekir. Davacı vekili 24.08.2012 tarihinde davayı ıslah ettiğinden ıslaha konu talebin zamanaşımına uğradığı kabul edilemez.
Hal böyle olunca; mahkemece, davacının maddi tazminata yönelik ıslahının süresinde yapılmadığı gerekçesiyle ıslah edilen tazminat miktarı
bakımından davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmiş olması
ve bu kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Direnme kararı yukarıda açıklanan bu değişik gerekçe ile bozulmalıdır.
SONUÇ
Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının yukarıda gösterilen değişik nedenlerden dolayı BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 16.03.2016 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

Yargıtay Kararları

259

FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARIN SAKLI TUTULMASI
•
KISMİ DAVA
ÖZET: Dava dilekçesinde belirsiz alacak davası
açıldığı belirtilmesine karşın, fazlaya ilişkin tüm
hakların saklı tutulduğu da beyan edilmiş olup,
dava dilekçesi bir bütün olarak değerlendirildiğinde davacının kısmi dava açtığı anlaşılmaktadır.
YHGK E. 2014/424, K. 2016/207, T. 02.03.2016
Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin 10.07.2013 gün ve 2012/6728 E.,
2013/4521 K. sayılı ilamı ile;
(...Dava, eser sözleşmesine dayalı hakediş, imalât bedelinden kalan alacak ile teminat kesintisi alacaklarının tahsili istemiyle açılmış,
mahkemenin; davanın reddine dair kararı davacı vekili tarafından
temyiz edilmiştir.
Davacı vekili dava dilekçesinde; davalı yüklenicinin üstlendiği yem
fabrikası ve depo inşaat işini 2010 yılı birim fiyatlarından %42,12 tenzilatla taşeron olarak üstlendiğini, bu konuda 11.05.2010 günlü sözleşmenin yapıldığını, sözleşme kapsamındaki işlerle birlikte sözleşme
dışı işler de yaptığını, buna rağmen 6 noluhakedişten 87.894,49 TL
alacağının ödenmediğini belirterek, bu kalem alacağından şimdilik
80.000,00 TL'nin; sözleşmenin 26.3 maddesi uyarınca emanette bulunan 115.515,14 TL'den şimdilik 80.000,00 TL'nin ve geçici kabul tutanağına göre nefaset kesintisi yapıldıktan sonra bakiye kalan 227.463,45
TL alacağından şimdilik 150.000,00 TL'nin 14.03.2011 tarihinden itibaren avans faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istemiş, ayrıca; açmış
olduğu davanın belirsizalacakdavası olduğunu belirtmiştir.
Mahkemece, davacının alacağını tam ve kesin olarak belirleyebilecek durumda olduğu, bu nedenle kısmi dava açmakta hukuki yararının
olmadığı gerekçesiyle davanın usulden reddine karar verilmiştir.
Dava ve karar tarihinde yürürlükte bulunan 6100 Sayılı HMK'nın
107/1. maddesinde; davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut
değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkansız olduğu hallerde, alacaklı, hukuki ilişki-
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yi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsizalacakdavası açabilir hükmüne yer verilmiştir. Davacının dava dilekçesinde
açıkladığı olaylar ve istemleri dikkate alındığında; davacının dava tarihi itibarıyla alacağının miktarını tam ve kesin olarak belirleyebilecek
durumdadır. Bu nedenle, davacı vekilinin dava dilekçesinde alacağının
belirsizalacakdavası olarak belirtmesine karşın mahkemece belirsizalacakdavası olarak nitelendirilmemiş olmasında bir isabetsizlik yoktur.
Sorun, davacının alacağını tam ve kesin olarak belirleyebilecek bir
durumda olması halinde alacağının tahsili için kısmi dava açmasının
mümkün olup olmadığında toplanmaktadır.
Davacının aynı hukuki ilişkiden kaynaklanan alacağının veya hakkının tümünü değil, belirli bir kısmını talep ederek açtığı davaya kısmi
dava denir. Diğer bir ifadeyle, bir alacak hakkında daha fazla miktar
için tam dava açma imkanı bulunmasına rağmen, alacağın bir kesimi
için açılan davaya kısmi dava denir. Bir davanın kısmi dava olarak
nitelendirilebilmesi için, alacağın tümünün aynı hukuki ilişkiden (örneğin eser sözleşmesinden) doğmuş olması ve bu alacağın şimdilik bir
kısmının dava edilmesi gerekir (Yargıtay HGK 17.10.2012 gün, 2012/9838 Esas 715 Karar sayılı ilamı, Kuru/Arslan/Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, 22. Bası,s.286; Pekcanıtez/Atalay/Özekes, Medeni Usul Hukuku,
12. Bası, s.320).
Kısmi dava, 6100 Sayılı HMK'nın 109. maddesinde düzenlenmiş
olup, maddenin 1.fıkrasında “Talep konusunun niteliği itibarıyla bölünebilir olduğu durumlarda, sadece bir kısmı da dava yoluyla ileri sürülebilir” hükmüne, 2.fıkrasında ise; “Talep konusunun miktarı, taraflar
arasında tartışmasız veya açıkça belirli ise kısmi dava açılamaz” hükmüne yer verilmiştir. Bu düzenlemelere göre, kısmi dava açılabilmesi
için;
a-Talep konusunun niteliği itibariyle bölünebilir olması,
b-Talep konusunun miktarının taraflar arasında tartışmalı bulunması veya açıkça belirli olmaması gerekir.
Şayet, talep konusu taraflar arasında tartışmasız veya açıkça belirlenebilir ise kısmi dava açılamayacaktır. Diğer bir anlatımla; talep
konusunun miktarı taraflar arasında “tartışmasız” ise veya taraflar
arasında miktar veya parasal tutar bakımından bir tartışma olmakla beraber, tarafların anlaşmasına gerek kalmaksızın, objektif olarak
talep konusunun miktarı herkesçe anlaşılabilecek şekilde “belirli” ise,
o talep sonucunun sadece bir kısmı dava edilemez. Bu gibi hallerde,
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kısmi davanın yasaklanmasının sebebi, davacının kısmi dava açmakta
hukuki yarar bulunmadığının kabul edilmesidir. Davacının alacağını,
küçük parçalara bölüp her biri için ayrı ayrı dava açmasında hukuki
yarar değil; aksine, dava hakkının kötüye kullanılması söz konusudur
(Pekcanıtez/Atalay/Özekes, Medeni Usul Hukuku, 11.Bası,s.319-320).
Talep konusu açıkça taraflar arasında tartışmalıysa ya da açıkça
belirli değilse açılan bir kısmi davada davacının hukuki yararının bulunduğunun kabulü gerekir. Açılmış olan bir kısmi davada alacağın taraflar arasında tartışmalı olup olmadığı ya da açıkça belirli olup olmadığı davalının davaya vereceği cevapla anlaşılabilir. Nihayet hakim, ön
inceleme aşamasında bu hususu tespit edebilir. Şayet, davalı davaya
cevabında alacağı tartışmalı hale getirmişse artık, açılmış olan kısmi
davanın hukuki yarar yokluğu nedeniyle reddedilmeyip işin esası hakkında hüküm kurulması gerekir (Pekcanıtez/Atalay/Özekes, Medeni
Usul Hukuku, 11.bası,s.320-321). Somut olayda da; davalı iş sahibi şirket vekili cevap dilekçesinde, 28.02.2011 günlü kesin hakedişin onaylanmadığını ve bu hakedişte yapılan hesaplamaların hatalı olduğunu,
inşaat, mekanik tesisat ve elektrik imalatıyla ilgili poz ve metrajların
hatalı olduğunu, nakliye ile ilgili metrajın hatalı olduğunu, işin süresinde tamamlanmadığını, davacıya borçları olmadığı gibi alacaklarının
olduğunu belirterek davanın reddini istemiştir. Davalı tarafın davaya
cevap dilekçesinden de anlaşılmaktadır ki; davacı alacağı taraflar arasında tartışmalı hale gelmiştir. Böyle bir durumda ve yukarda yapılan
açıklamalar ışığında, davacı taşeronun kısmi dava açmakta hukuki
yararının olmadığından söz edilemez. Bu sebeple, mahkemece 6100
Sayılı HMK'nın 109/1. maddesi gereği davaya bakılıp sonuçlandırılması gerekirken, yerinde olmayan gerekçelerle usulden davanın reddine
karar verilmiş olması doğru olmamış, kararın bu nedenle 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 kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkindir.
Yerel Mahkemece, davanın belirsizalacakdavası olarak açıldığı,
HMK'nın 107/1.maddesine göre; davanın açıldığı tarihte alacağın miktarı-
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nın yahut değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin kendisinden
beklenemeyeceği veya bunun imkansız olduğu hallerde belirsizalacakdavası açılabileceği, davacının dava dilekçesinde de açıkça belirttiği üzere
alacaklarını belirlemiş olduğu, buna rağmen belirsizalacakdavası açtığı,
belirsizalacakdavası açmakta hukuki yararının bulunmadığı gerekçesi ile
davanın reddini karar verilmiştir.
Davacı vekilinin temyizi üzerine hüküm; Özel Dairece, yukarıda yazılı
gerekçeyle bozulmuş; mahkemece davacı tarafça açılmış bir kısmi dava
olmadığı, dava dilekçesi ile davanın belirsizalacakdavası olduğunun açıkça beyan edildiği, mahkemece, davacının talebi dikkate alınarak dilekçeler aşamasının tamamlanmasından sonra, ön inceleme aşamasında, davanın belirsizalacakdavası olarak görülüp görülemeyeceği yönünden bir
inceleme yapıldığı, yapılan inceleme sonucu belirsizalacakdavası açma
koşullarının bulunmadığı gerekçesiyle davanın usulden reddine karar verildiği, açılmış bir kısmi dava bulunmadığı dikkate alınarak, kısmi dava
yönünden bir değerlendirme yapılmadığı, açılmış bir belirsizalacakdavasında, belirsizalacakdavasının koşullarının bulunmadığının tespitinden
sonra, bu davaya kısmi dava olarak devam edilemeyeceği gerekçesi ile ilk
kararda direnilmiştir.
Direnme hükmünü temyize davacı vekili getirmiştir.
Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; belirsizalacakdavası olarak açılan davaya kısmi dava olarak devam edilmesinin
mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.
Uyuşmazlığın çözümü için öncelikle belirsizalacakdavası ile kısmi davadan bahsetmekte yarar bulunmaktadır:
Belirsiz alacakdavası hukukumuza ilk kez 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu(HMK) ile girmiştir. Bu Kanunun 107. maddesi; "
(1) Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun
imkânsız olduğu hâllerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya
da değeri belirtmek suretiyle belirsizalacakdavası 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 başında belirtmiş olduğu talebini artırabilir.
(3) Ayrıca, kısmi eda davasının açılabildiği hâllerde, tespit davası da
açılabilir ve bu durumda hukuki yararın var olduğu kabul edilir.”
şeklindedir.
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Hak arama durumunda olan kişi, talepte bulunacağı hukukî ilişkiyi
muhatabını ve bu ilişkiden dolayı talep edeceği miktarı asgarî olarak bilmesine ve tespit edebilmesine rağmen, alacağının tamamını tam olarak
tespit edemeyebilir. Özellikle, zararın baştan belirlenemediği, ancak bir
incelemeden sonra tam olarak tespiti mümkün olan tazminat taleplerinde
böyle bir durumla karşılaşılabilmesi söz konusudur.
Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun
imkânsız olduğu hâllerde, alacaklının, hukukî ilişki ile asgarî bir miktar
ya da değer belirterek alacakdavası açabilmesi belirsizalacakdavası ile
mümkündür. Alacaklının bu tür bir dava açması için, dava açacağı miktar
ya da değeri tam ve kesin olarak belirlemesi gerçekten mümkün olmamalı
ya da bu objektif olarak imkânsız olmalıdır. Açılacak davanın miktarı biliniyor yahut tespit edilebiliyorsa, böyle bir dava açılamaz. Çünkü her davada arandığı gibi, burada da hukukî yarar aranacaktır, böyle bir durumda
hukukî yararın bulunduğundan söz edilemez. Belirsiz alacakdavası veya
tespit davası açılması hâlinde, alacaklı, tüm miktarı belirtmese dahi, davanın başında hukukî ilişkiyi somut olarak belirtmek ve tespit edebildiği
ölçüde de asgarî miktarı göstermek durumundadır.
Belirsiz alacakdavası açılabilen durumlarda, miktar ya da değerin
tespit edildiği anda, alacaklı iddianın genişletilmesi yasağından etkilenmeksizin talebini artırabilir (HMK m. 107/2). Kural olarak, bir davada
başlangıçta belirtilen miktar veya değerin artırılması, iddianın genişletilmesi yasağına tâbidir. Bunun amacı, davacının dava açarken hakkını
kötüye kullanmaması, daha özenli davranması, yargılamayı gereksiz yere
uzatmamasıdır. Oysa baştan miktar veya değeri tam tespit edilemeyen bir
alacak için, davacının böyle bir ihmal ya da kusurundan söz edilemez. Bu
sebeple, belirsizalacakdavası açıldıktan sonra, yargılamanın ilerleyen aşamalarında, karşı tarafın verdiği bilgiler ve sunduğu delillerle ya da delillerin incelenmesi ve tahkikat işlemleri sonucu (örneğin, bilirkişi ya da keşif
incelemesi sonrası), baştan belirsiz olan alacak belirli hâle gelmişse, davacının, iddianın genişletilmesi yasağına tâbi olmaksızın davanın başında
belirtmiş olduğu talebini arttırabilmesi mümkündür. Davacı, sınırlama ve
yasağa tâbi olmadan, sadece talepte bulunmak suretiyle yeni miktar üzerinden yargılamaya devam edilmesini isteyebilecektir. Şüphesiz, alacağın
belirli hâle gelmesini müteakip ortaya çıkan yeni talep eksik belirtilmişse,
bundan sonra yeni bir artırma isteği iddianın genişletilmesi yasağıyla karşılaşacaktır. Çünkü, bu hâlde belirsizlik değil, davacının kendi ihmalinden kaynaklanan bir durum söz konusudur.
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Belirsiz alacakdavası, sadece para alacakları için söz konusu olur. Konusu para olmayan eda davaları için belirsizalacakdavası açılamaz.
Aslında maddî hukukta belirsizalacakdavası açılabilmesinin dayanakları mevcuttur. Örneğin, Borçlar Kanunu’nun 42. maddesinin ikinci fıkrasına göre, “Zararın miktarını ispat etmek mümkün olmadığı takdirde
hâkim, halin mutat cereyanına ve mutazarrır olan tarafın yaptığı tedbirleri nazara alarak onu adalete tevfikan tayin eder.” Bu düzenleme ile davacının dava açarken alacağını tam olarak dava dilekçesinde göstermesinin mümkün olamayacağı kabul edilmiştir. Bu örnek dışında maddî
hukukta belirsizalacakdavası açılabilmesini mümkün kılan düzenlemeler
yer almaktadır. Örneğin, Türk Ticaret Kanunu m. 58, 551 sayılı Patent
Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname m. 141,
556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Karamame m. 67, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname m. 53, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu m. 66
belirsizalacakdavası açılabileceğine ilişkin örneklerdir. Görüldüğü gibi,
hukukumuzda da belirsizalacakdavası açılabilmesinin maddî hukukta
dayanakları bulunmaktadır.
Belirsiz alacakdavası öncelikle maddî hukuka hizmet etmektedir. Zira
alacaklının alacağını dava açarken belirleyemediği hallerde belirsizalacakdavası açmasına izin verilmezse, bu öncelikle maddî hukuka aykırı
olacak ve zarar görenin zararını karşılayamamasına neden olacaktır. Belirsiz alacakdavasıusûl hukuku bakımından öncelikle davacının yargılama giderlerine ilişkin riskini azaltmayı amaçlamaktadır. Davacı belirsizalacakdavası sayesinde yanlış olarak eksik ya da fazla miktarda talep
sonucunu belirleme zorunluluğundan da kurtarılmaktadır.
Kısmi davaya gelince; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun
109. maddesi kısmî davayı düzenlemektedir. Maddenin dava tarihinde yürürlükte bulunan ve somut uyuşmazlığa uygulanması gereken 01.04.2015
tarih 6644 sayılı Kanun’un 4. maddesi ile iptal edilmeden önceki hali:
“(1) Talep konusunun niteliği itibarıyla bölünebilir olduğu durumlarda, sadece bir kısmı da dava yoluyla ileri sürülebilir.
(2) Talep konusunun miktarı, taraflar arasında tartışmasız veya açıkça
belirli ise kısmi dava açılamaz.
(3) Dava açılırken, talep konusunun kalan kısmından açıkça feragat
edilmiş olması hâli dışında, kısmi dava açılması, talep konusunun geri
kalan kısmından feragat edildiği anlamına gelmez.” şeklindedir.

Yargıtay Kararları

265

Maddenin birinci fıkrasında, kısmî dava kurumunun ne zaman işlerlik
kazanabileceği hususu hüküm altına alınmıştır. Bu düzenleme çerçevesinde, talep konusu niteliği itibarıyla bölünebiliyor ise onun sadece bir
kısmının dava yoluyla ileri sürülmesi mümkün olacaktır. Alacağın tamamı aynı hukukî ilişkiden doğup, şimdilik sadece bir kesimi dava ediliyorsa kısmî davadan söz etmek gerekecektir.
Bu dava çeşidine müracaat edebilmek için, talebin konusunun niteliği
itibarıyla bölünebilir olması gerekir.
Anılan maddenin dava tarihinde yürürlükte bulunan ancak 01.04.2015
tarih 6644 sayılı Kanun’un 4. maddesi ile yürürlükten kaldırılan ikinci
fıkrasında talep konusunun miktarının taraflar arasında tartışmasız ve
açıkça belirli olması durumunda kısmî davanın açılamayacağı hüküm altına alınmıştı. Bununla kısmî dava kurumunun amaç dışı kullanılmasının
önüne geçilmek istenmiş, yani sözü edilen hâlde davacının kısmî dava
açmakta hukukî yararının bulunmadığı kabul edilmişti.
Maddenin üçüncü fıkrasında ise dava açılırken fazlaya ilişkin hakların
saklı tutulmamasına ilişkin bir kayda yer verilmemiş olmasının, dava dışı
tutulan kesim bakımından feragat edilmesi anlamına gelmeyeceği hususu
açıkça hüküm altına alınmış, bu konudaki suskunluğun ileride ek dava
açma imkânını ortadan kaldırmayacağına işaret edilmiştir. Dava açılırken, talep konusunun kalan kısmından açıkça feragat edilmişse, bu durumda feragat nedeniyle alacak da zaten sona ermiş olacağından ek dava
yoluyla ileri sürülmesi mümkün bir alacaktan söz edilemeyecektir.
Davacının aynı hukukî ilişkiden kaynaklanan alacağının veya hakkının
tümünü değil, belirli bir kısmını talep ederek açtığı davaya kısmî dava denir. Kısmî dava niteliği itibariyle bölünebilir talepler için söz konusudur.
Bölünebilir taleplerde, bu talebin bir bölümü dava edilip diğer kısmı dava
dışında bırakılmaktadır.
Davacının aynı davalıdan farklı hukukî ilişkilere dayanarak birden fazla talebi varsa, bunlardan sadece birini veya birkaçını talep ederek açtığı
dava kısmî dava değildir. Çünkü, davacı farklı ilişkilerden kaynaklanan
alacaklarını tam olarak istemektedir.
Bir kimsenin kısmî bir dava açıp açmadığı ancak dava dilekçesinden,
davacının talep sonucundan anlaşılır. Davacının davasını açıkça kısmî
dava olarak nitelendirmesine gerek yoktur, alacağın yalnız bir kesiminin
dava edildiğinin anlaşılması yeterlidir. Özellikle davacının “fazlaya ilişkin
haklarını saklı tutarak” veya “şimdilik alacağın belirli bir miktarını dava
ettiğini” belirterek açtığı davalar kısmî dava niteliğindedir.
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Kısmî dava açılması halinde davaya konu edilmeyen kısmın ayrı bir
davayla talep edilmesi veya aynı davada ıslah yoluyla dava konusuna dâhil
edilmesi mümkündür.
Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile alacak miktarı belirsiz olduğu durumlarda davacıya dilerse belirsizalacakdavası, dilerse de kısmi dava
açabilme imkânı getirilmiştir. Belirsiz alacakdavası ile kısmi dava konusu, amacı ve sonuçları bakımından birbirinden tamamen farklı iki dava
türüdür. Her iki davanın mahkemeden istenen hukuki korumaya göre
eda davası olması ve ortak bazı özelliklerinin bulunması bu sonucu değiştirmemektedir. Belirsiz alacakdavası açan davacı, kısmi davanın sonuçlarından yaralanamayacağı gibi kısmi dava açan davacı da belirsizalacakdavasının sonuçlarından yararlanamaz. Hâkim de kısmi dava olarak açılmış
bir davayı belirsizalacakdavası olarak nitelendiremeyeceği gibi, belirsizalacakdavası olarak açılan davayada kısmi dava olarak devam edemez.
Açıklanan yasal düzenlemeler ışığında eldeki davada, iddianın ileri sürülüş biçimi açısından somut olay değerlendirildiğinde:
Davacı vekili, müvekkili şirket ile davalı arasında yem fabrikası ve depo
inşaatı işine dair 11.05.2010 tarihli sözleşme imzalandığını, 01.06.2010
tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlandığını, imalatların tamamının
müvekkili tarafından sözleşme, sözleşme ekleri ve işveren davalının talimatları doğrultusunda fen ve sanat kaidelerine uygun olarak gerçekleştirildiğini, ancak işin bedelinin ödenmediğini, müvekkiline ait alacak
miktarının taraflar arasında tartışmasız olmadığı, açıkça belirlenebilir
nitelikte de bulunmadığı ve dava değerinin tespiti bir uzman görüşünü
gerektirdiğinden taraflar arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlık konusu bütün alacak için zaman aşımını kesmek ve ileride tespit
edilecek bütün alacağa temerrüt tarihinden itibaren faiz işletilmesini temin etmek amacıyla belirsizalacakdavası niteliğinde iş bu davanın açıldığını belirterek, fazlaya ilişkin tüm hakları saklı kalmak kaydı ile taraflar
arasında imzalanan 11.05.2010 tarihli sözleşmeye göre 6 numaralı hak
edişten kalan ve halen ödenmeyen 87.894,49.-TL nin şimdilik 80.000,00.TL si, gerekli tüm koşullar müvekkili tarafından yerine getirildiğinden
sözleşmenin 26.3.maddesine göre emanette bulunan 115.515,14.-TL den
şimdilik 80.000,00.-TL, nefaset kesintisi düşüldükten sonra geçici kabul
tutanağına göre kalan 227.463,45.-TL den 150.000,00.-TL olmak üzere
toplam 310.000,00.-TL nin geçici kabul tarihi olan 11.02.2011 tarihini izleyen 30. günü takip eden 14.03.2011 tarihinden itibaren işleyecek avans
faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkili şirkete ödenmesine karar
verilmesini talep etmiştir.
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Davalı vekili ise müvekkilinin 05.05.2010 tarihli sözleşme ile dava dışı
B.... Yem AŞ’ne ait yem fabrikası yapım işini üstlendiğini, müvekkilinin
üstlendiği işi taşeron firmaya yaptırmak için yapılan ihale sonucunda davacının 11.05.2010 tarihli sözleşme ile işi yapmayı üstlendiğini, geçici
kabul komisyonunca 11.02.2011 tarihinde yapılan işin geçici kabulünün
yapıldığını, davacı tarafça davaya dayanak gösterilen ve ancak müvekkili
şirketçe onaylanmayan 28.02.2011 tarihli kesin hak edişte yapılan hesaplamaların hatalı olduğunu, müvekkili şirketin davacı şirkete herhangi bir
borcu bulunmadığı gibi davacı şirketten alacaklı durumda bulunduğunu,
kesin hesap neticesinde müvekkili şirketin davacı şirketten alacaklı kaldığından 6 noluhakediş bakiyesi ile emanette bulunan meblağın davacı
şirketin borcuna mahsup edildiğini belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davacı vekilinin, dava dilekçesinde belirsizalacakdavası açtığını belirtmesine karşın, sonuç kısmında “fazlaya ilişkin tüm hakları saklı kalmak
kaydıyla” dedikten sonra alacağın 310.000,00 TL lik kısmının tahsiline
karar verilmesini talep ettiği anlaşılmaktadır. Dava dilekçesi bir bütün
olarak değerlendirildiğinde bu haliyle davacı tarafından kısmi dava açıldığı anlaşılmaktadır.
Az yukarda belirtildiği üzere belirsizalacakdavası olarak açılan davaya kısmi dava olarak devam edilmesi mümkün değil ise de somut olayda; davacının kısmi dava açtığı ve dava konusu miktar taraflar arasında
tartışmalı olduğundan davacının kısmi dava açmakta hukuki yararının
bulunduğu anlaşıldığından, yerel mahkemece işin esasına girilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi
usul ve yasaya aykırıdır.
Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında bir kısım üyelerce; belirsizalacakdavası olarak açılan davaya kısmi dava olarak devam
edilmesinin mümkün olmadığı, davacı vekilinin dava dilekçesinde açıkça
belirsizalacakdavası açtığını belirttiği, bu durumda dava dilekçesinin kısmi dava olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, yerel mahkeme
kararının onanması gerektiği görüşü ileri sürülmüş ise de; bu görüş kurul
çoğunluğu tarafından yukarıda belirtilen nedenlerle kabul edilmemiştir.
Yine bir kısım üyelerce; belirsizalacakdavası olarak açılan davaya
kısmi dava olarak devam edilmesinin mümkün olmadığı, ancak dava dilekçesinin talep sonucu incelendiğinde davanın kısmi dava olduğu, dava
konusu alacak miktarı belli olduğundan davacının kısmi dava açmakta
hukuki yararının bulunmadığı, dolayısıyla sonucu itibariyle doğru olan
yerel mahkeme kararının onanması gerektiği görüşü ileri sürülmüş ise
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de; bu görüş de kurul çoğunluğu tarafından yukarıda belirtilen nedenlerle
kabul edilmemiştir.
Bir kısım üyelerce de; belirsizalacakdavası olarak açılan davaya kısmi dava olarak devam edilmesinin mümkün olmadığı, dava dilekçesinde
açıkça belirsizalacakdavasının açıldığının belirtildiği, somut olayda belirsizalacakdavası şartlarının oluşmadığının anlaşıldığı, ancak davaya tam
eda davası olarak devam edilmesinin mümkün olduğu, davacıya harcı tamamlayarak tam eda davası olarak davaya devam edip etmeyeceği sorularak, oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde
karar verilmesinin doğru olmadığı görüşü ileri sürülmüş ise de bu görüş
de kurul çoğunluğu tarafından yukarıda belirtilen nedenlerle kabul edilmemiştir.
Sonuç itibariyle, 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 ilamında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatıranlara geri verilmesine, 02.03.2016
gününde yapılan ikinci görüşmede oyçokluğu ile karar verildi.

İSTİRDAT DAVASI • HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE
ÖZET: İcra İflas Kanunu’na göre açılacak olan istirdat davası bir yıl içinde açılmalıdır.
Bu süre hak düşürücü süre olup, mahkemece resen dikkate alınmalıdır.
YHGK., E 2016/1626, K 2016/961, T. 5.10.2016
Taraflar arasındaki “menfi tespit ve takibin iptali” davasından dolayı
yapılan yargılama sonunda; Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 17.04.2013
gün ve 2013/9055 Esas-2013/10114 Karar sayılı ilamı ile;
(...Davacı, İngilizcesini geliştirmek için davalı şirkete 10.09.2006'da
kayıt yaptırdığını, toplam 2.472,00 TL lık eğitim sözleşmesi ve bu sözleşmenin eki niteliğinde olan bir adet teminat senedi imzaladığını, verilen eğitimdeki olumsuz şartların düzeltilmemesi nedeniyle kurumla
olan ilişiğini tek taraflı olarak kestiğini, aylık ödemeleri de kursa git-
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mediği için durdurduğunu, kursla ilişiğini kestiği tarihe kadar 1. kur
kapsamında aldığı dersler için 10.09.2006'dan 25.01.2007'ye kadar
toplam 836,00 TL ödeme yapmasına rağmen davalının, birinci kur ücretinden bakiye 410,00 TL alacağı olduğu iddiası ile 10.09.2006 tanzim tarihli 2.472,00 TL bedelli teminat senedini, 816,00 TL lık ödemeyi
düştükten sonra icra takibine koyduğunu, oysa 20,00 TL peşinat bedeli
düşüldükten sonra kalan 2.472,00 TL toplam kurs bedelini ödediğini
ileri sürerek, icra takibinin iptaline, % 40 kötü niyet tazminatına karar
verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, senedin iptali yönünden talebin kabulüne, 10.09.2006
tanzim tarihli 2.472 TL lık senedin iptaline; kursun 3 kurdan oluştuğu,
her kurun 836,00 TL olup, kursiyerin 1 kur aldığı, kursu kendi isteğiyle bıraktığı, yönetmeliğin 10. maddesindeki kursu bırakma şartlarının
oluşmadığı gerekçesi ile menfi tespit isteminin reddine karar verilmiş;
hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun
gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik
bulunmamasına göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2-Davacı, 1. kur kapsamında toplam 836,00 TL ödeme yaptığını, kursa devam etmediği dönem için ödemeleri durdurduğunu, ancak peşinat
bedeli düşüldükten sonra kalan toplam kurs bedeli olan 2.472,00 TL yı
ödediğinden bahisle menfi tespit istemli olarak eldeki davayı açmıştır.
Toplanan deliller, dosya kapsamı ve özellikle davalı şirket yetkilileri
NA'nın 15.8.2008 tarihli, ÜA'nın 4.9.2008 tarihli imzalı beyanı ve icra
dosyasından davacının annesi olduğu anlaşılan FB'ye ait 05.09.2008
tarihli kredi kartı slibinden davaya konu taksit tutarlarının tamamının
davacı tarafından ödendiği anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca, davanın
kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve
yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir…)
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
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Dava, icra takibine konu edilen bono nedeniyle borçlu olunmadığının
tespiti ve takibin iptali istemine ilişkindir.
Davacı vekili, müvekkilinin ingilizce eğitimi almak için davalı ... Hizmetleri Ltd.Şti. ile “Eğitim Sözleşmesi” imzaladığını, bu sözleşmenin eki
olarak 2.472,00 TL bedelli teminat senedi düzenlendiğini, müvekkilinin
10.09.2006 ile 25.01.2007 tarihleri arasında 836,00 TL ödeme yaptığını,
davalının yapılan bu ödemeyi düşerek 1.656,00 TL ana para üzerinden
Bakırköy 13.İcra Müdürlüğünün 2008/7379 sayılı dosyası ile icra takibi
başlattığını, takip konusu senedin teminat senedi olduğunu, müvekkilinin icra takibinden sonra 04.09.2008 tarihinde 1.231,00 TL, 05.09.2008
tarihinde 410,00 TL ödeyerek dosya borcunu kapattığını belirterek icra
takibinin iptalini ve müvekkilinin davalı şirkete borcunun olmadığının
tespitini talep etmiş, 20.06.2011 tarihli dilekçesinde ise, müvekkilinden
fazla tahsil edilen 1.647,00 TL’nin davalıdan istirdadına karar verilmesini
istemiştir.
Mahkemece, her taksit dönemi için ayrı ayrı nama yazılı senet tanzim
edilmediği, tek senet düzenlendiği gerekçesiyle senedin iptali yönünden
davacı talebinin kabulüne, menfi tespit istemi yönünden ise, kursun 3
kurdan oluştuğu, her kurun 836,00 TL olup 1.kur bedelinin davacı tarafından ödendiği, kursiyerin 1 kur aldığı, daha sonra davacının kursu bırakmak üzere dilekçe verdiği, davacının kursu bırakmasının dava dilekçesinde belirtmiş olduğu sebeplerden hiç birine uymadığı ve yönetmeliğin
10.maddesindeki kursu bırakma şartlarını taşımadığı gerekçesiyle menfi
tespit davasının reddine dair verilen karar, taraf vekillerinin temyizi üzerine Özel Dairece yukarıda başlık kısmında belirtilen yazılı gerekçeyle bozulmuş; Mahkemece, önceki gerekçeler genişletilmek suretiyle direnme
kararı verilmiştir.
Direnme kararını taraf vekilleri temyize getirmektedir.
Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davacının 10.09.2006 vade tarihli senetten dolayı davalıya borçlu olup olmadığı
noktasında toplanmaktadır.
I-Davalı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Bilindiği üzere, hukuki yarar dava şartı olduğu kadar, temyiz istemi
için de aranan bir şarttır.
Davalının temyiz istemi Özel Dairece incelenip, reddedildiğinden davacı yönünden hüküm kesinleşmiş ve uyuşmazlık konusu olmaktan çıkmıştır. Bu nedenle; davalı vekilinin direnme kararını temyizde hukuki yararı
bulunmamaktadır.

Yargıtay Kararları

271

O halde, davalı vekilinin direnme hükmüne yönelik temyiz isteminin
hukuki yarar yokluğundan reddine karar verilmelidir.
II-Davacı vekilinin temyiz itirazlarına gelince;
Bilindiği üzere 2004 sayılı İcra İflas Kanunu'nun (İİK) 72/7.maddesi
uyarınca takibe itiraz etmemiş veya itirazının kaldırılmış olması yüzünden borçlu olmadığı bir parayı tamamen ödemek mecburiyetinde kalan
şahıs, ödediği tarihten itibaren bir sene içinde, umumi hükümler dairesinde mahkemeye başvurarak paranın geriye alınmasını isteyebilir. Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere istirdat davası bir yıllık süre içerisinde açılabilir. Bu bir yıllık süre zamanaşımı süresi değil, hak düşürücü
süredir. Bu nedenle, davanın süresinde açılıp açılmadığı, mahkemece
doğrudan doğruya araştırılır (Uyar, Talih: İcra ve İflas Kanunu Şerhi 2.
Baskı, İzmir 2004, s.6762-6763)
Bu açıklamalar ışığında davacının davasının 2004 sayılı İİK'nın 72/7.
maddesi uyarınca açılan istirdat davası olduğu; davacı-borçlu tarafından,
Bakırköy 13. İcra Müdürlüğü'nün 2008/7379 sayılı icra dosyasında takibe
konulan borcun 05.09.2008 tarihinde yapılan ödeme ile sona erdiği, davacının eldeki davayı 14.05.2010 tarihinde açtığı ve 1 yıllık hak düşürücü
sürenin geçtiği anlaşılmaktadır.
Açıklanan gerekçe ile istirdat isteminin reddine ilişkin direnme kararı sonucu itibari ile yerinde olup direnme kararı bu değişik gerekçe ile
onanmalıdır.
SONUÇ
1-Yukarıda (I) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, temyizde hukuki
yararı bulunmadığından davalı vekilinin temyiz isteminin REDDİNE, istek halinde temyiz peşin harcın yatırana geri verilmesine,
2-Yukarıda (II) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı/borçlu vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının yukarıda gösterilen değişik nedenlerden dolayı ONANMASINA, 1086 sayılı Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanunu’nun 440. maddesi uyarınca karar düzeltme yolu
açık olmak üzere 05.10.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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İŞÇİLİK ALACAKLARI • BELİRSİZ ALACAK DAVASI
ÖZET: Dava dilekçesinde sonuç kısmında talep
edilen her bir işçilik alacağının belirsiz alacak
davası olduğu açık şekilde belirtilmiş olup, davanın belirsiz alacak davası olduğu kabul edilmesi
gerekirken kısmi dava olarak kabulü doğru olmamıştır.
Y. HGK, E. 2015/1078, K. 2016/1010, T. 2.11.2016
Taraflar arasındaki “işçilik alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 04.03.2014 gün ve
2014/3773 E., 2014/4764 K. sayılı kararı ile;
“...Davacı vekili, müvekkili işçinin davalıya ait işyerinde kesintisiz
çalıştığını, davalı işverenin iş sözleşmesinin devam ettiği bir tarihte
müvekkili işçiyi resmi kayıtlarda işten çıkmış gibi gösterdiğini, daha
sonra ise kayden yeniden işe girişinin yapıldığını, muvazaalı işe girdi
çıktı işlemlerinde işverenin amacının işyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesiyle verilen ücret zamlarından işçiyi mahrum etmek ve yeni bir
sözleşmeyle işe başlamış gibi göstererek işçi ücretlerinin asgari ücret
seviyesine düşürülmesi olduğunu, kanuna karşı hile olan bu işlem sonucunda müvekkilinin ücretinin işyerine yeni girmiş bir işçi gibi asgari
ücret seviyesine indirildiğini, toplu iş sözleşmesiyle getirilen ücret zamlarından yararlandırılmadığı gibi ikramiye hakedişlerinin düşürüldüğünü, geçersiz sayılması gereken bu işlem nedeniyle doğan fark işçilik
alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek, fark aylık ücret ve fark ikramiye alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, öncelikle zamanaşımı def'ini ileri sürerek, davacı işçinin müvekkiline ait işyerinde çalışmasının aralıklı olduğunu, önceki
dönem çalışması sonunda davacının serbest iradesiyle işverene dilekçe
vererek iş sözleşmesini sonlandırdığını ve tüm haklarını alarak işvereni
ibra ettiğini, daha sonra ise müracaatı üzerine tekrar işe başlatıldığını,
davacı gibi diğer işçilere de işten ayrılışları sebebiyle ya ihbar sürelerinin kullandırıldığını ya da ihbar tazminatlarının ödendiğini, ayrıca kıdem tazminatlarının ve sair alacakların da eksiksiz olarak ödendiğini,
taraflar arasında yapılan yeni sözleşme ve belirlenen yeni ücretten de
sendikanın haberdar olduğunu, ne sendikanın ne de davacının ücrete
herhangi bir itirazda bulunmadığını, davacının dava konusu alacakla-
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ra hak kazanmadığını, ayrıca davanın belirsiz alacak davası şeklinde
açılamayacağını beyanla davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak yazılı gerekçeyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Karar taraflar vekillerince temyiz edilmiştir.
Taraflar arasında öncelikle çözümlenmesi gereken uyuşmazlık, davanın belirsiz alacak davası türünde açılabilmesi için gerekli şartları
taşıyıp taşımadığı noktasında toplanmaktadır.
01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 107. maddesiyle, mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nda yer almayan yeni bir dava türü olarak belirsiz
alacak ve tespit davası kabul edilmiştir.
6100 sayılı Kanunun 107. maddesine göre,
"(1) Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam
ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya
bunun imkânsız olduğu hâllerde 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 başında belirtmiş olduğu talebini artırabilir.
(3) Ayrıca, kısmi eda davasının açılabildiği hâllerde, tespit davası
da açılabilir ve bu durumda hukuki yararın var olduğu kabul edilir."
Hükümet tasarısında yer almayan bu madde, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Adalet Komisyonu tarafından, esasen baştan miktar veya değeri tam tespit edilemeyen bir alacakla ilgili hak arama durumunda olan
kişinin, hukuk sisteminde karşılaştığı güçlüklerin bertaraf edilerek hak
arama özgürlüğü çerçevesinde mümkün olduğunca en geniş şekilde korunmasının sağlanması gerekçesi üzerinde durularak ihdas edilmiş ve
nihayetinde kanunlaşmıştır.
Davanın belirsiz alacak davası türünde açılabilmesi için, davanın
açıldığı tarih itibariyle uyuşmazlığa konu alacağın miktar veya değerinin tam ve kesin olarak davacı tarafca belirlenememesi gereklidir.
Belirleyememe hali, davacının gerekli dikkat ve özeni göstermesine
rağmen miktar veya değerin belirlenmesinin kendisinden gerçekten
beklenilmemesi durumuna ya da objektif olarak imkansızlığa dayanmalıdır.
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Madde gerekçesinde "Alacaklının bu tür bir dava açması için, dava
açacağı miktar ya da değeri tam ve kesin olarak gerçekten belirlemesi
mümkün olmamalı ya da bu objektif olarak imkansız olmalıdır. Açılacak davanın miktarı biliniyor yahut tespit edilebiliyorsa, böyle bir
dava açılamaz. Çünkü, her davada arandığı gibi, burada da hukuki
yarar aranacaktır, böyle bir durumda hukuki yararın bulunduğundan
söz edilemez. Özellikle, kısmi davaya ilişkin yeni hükümler de dikkate
alınıp birlikte değerlendirildiğinde, baştan tespiti mümkün olan hallerde bu yola başvurulması kabul edilemez." şeklindeki açıklamayla,
alacağın belirli veya belirlenebilir nitelikte olması durumunda, belirsiz
alacak davası açılarak bu davanın sağladığı imkanlardan yararlanmanın mümkün olmadığına işaret edilmiştir.
6100 sayılı Kanunun 107/2. maddesinde, sorunun çözümünde yol
gösterici mahiyette kriterlere yer verilmiştir. Anılan madde fıkrasında, karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın miktarı
veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda davacının, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın
davanın başında belirtmiş olduğu talebini artırabileceği hüküm altına
alınmış, madde gerekçesinde de "karşı tarafın verdiği bilgiler ve sunduğu delillerle ya da delillerin incelenmesi ve tahkikat işlemleri sonucu (örneğin bilirkişi ya da keşif incelemesi sonucu)" belirlenebilme hali
açıklanmıştır.
Davacının alacağının miktar veya değerini belirleyebilmesi için elinde bulunması gerekli bilgi ve belgelere sahip olmaması ve bu belgelere
dava açma hazırlığı döneminde ulaşmasının da (gerçekten) mümkün
olmaması ve dolayısıyla alacağın miktarının belirlenmesinin karşı tarafın elinde bulunan bilgi ve belgelerin sunulmasıyla mümkün hale geleceği durumlarda alacak belirsiz kabul edilmelidir.
Sırf taraflar arasında alacak miktarı bakımından uyuşmazlık bulunması, talep sonucunun belirlenmesinin davacıdan beklenemeyecek
olması anlamına gelmez. Önemli olan objektif olarak talep sonucunun
belirlenmesinin davacıdan beklenemeyecek olmasıdır (H. Pekcanıtez,
Belirsiz Alacak Davası, Ankara 2011, s. 45; H. Pekcanıtez/O. Atalay/M.
Özekes, Medeni Usul Hukuku, 14. Bası, Ankara 2013, s. 448). Sadece
alacak miktarında taraflar arasında uyuşmazlık bulunması ya da miktarın tartışmalı olmasının belirsiz alacak davası açılması için yeterli
sayılması halinde, neredeyse tüm davaların belirsiz alacak davası olarak kabulü gerekir ki, bu da kanunun amacına aykırıdır. Çünkü, zaten
uyuşmazlık bulunduğu için dava açılmakta ve uyuşmazlık mahkeme
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önüne gelmektedir. Önemli olan davacının talebini belirli kılacak imkana sahip olup olmadığıdır. Burada, alacağın belirlenebilir olması ile
ispat edilebilirliğinin de ayrıca değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Davacının talep ettiği alacağı belirlemesi objektif olarak mümkün, ancak belirleyebildiği alacağını ispat etmesi, kanunun öngördüğü
şekilde (elindeki delillerle) mümkün değilse, burada da belirsiz alacak
davası açılacağından söz edilemez. Çünkü, bir alacağın belirlenmesi
ile onun ispatı ayrı şeylerdir. Davacı, talep konusu yaptığı alacağını
çok net şekilde belirleyebilir; ancak her zaman onu ispat edecek durumda olmayabilir. Aksinin kabulü, her ispat güçlüğü olan alacağı belirsiz alacağa dönüştürmek gibi, hem kanunun amacına hem de genel
ilkelere aykırı bir durumu ortaya çıkartabilir.
Alacağın miktarının belirlenebilmesinin, tahkikat aşamasında yapılacak delillerin incelenmesi, bilirkişi incelemesi veya keşif gibi sair
işlemlerin yapılmasına bağlı olduğu durumlarda da belirsiz alacak davası açılabileceği kabul edilmelidir. Ne var ki, bir davada bilirkişi incelemesine gidilmesi belirsiz alacak davasının açılabilmesi için yeterli
değildir. Bir davada bilirkişiye başvurulmasına rağmen davacı dava
açarken alacak miktarını belirleyebiliyorsa, belirsiz alacak davası açılamaz (C. Simil, Belirsiz Alacak Davası, I. Bası, İstanbul 2013, s. 225).
Kategorik olarak, belirli bir tür davanın veya belirli kişilerin açtığı
davaların baştan belirli veya belirsiz alacak davası olduğundan da söz
edilemez. Her bir davaya konu alacak bakımından, belirsiz alacak davasına ilişkin ölçütlerin somut olaya uygulanarak, belirleme yapılması
gereklidir.
Hakime alacak miktarının tayin ve tespitinde takdir yetkisi tanındığı hallerde (Örn: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu md 50, 51, 56),
hakimin kullanacağı takdir yetkisi sonucu alacak belirli hale gelebileceğinden, davacının davanın açıldığı tarih itibariyle alacağın miktarını
yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin imkansız olduğu kabul edilmelidir. Örneğin, iş hukuku uygulamasında, Yargıtayca
fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının yazılı belgelere ve işyeri kayıtlarına dayanmayıp, tanık anlatımlarına dayanması halinde, hesaba esas alınan süre ve alacağın miktarı nazara alınarak takdir edilecek uygun oranda hakkaniyet indirimi
yapılması gerekliliği kabul edilmektedir. Bu halde, tanık anlatımlarına
dayanılarak hesaplanan alacak miktarından hakimin takdir yetkisine
bağlı olarak yapılacak indirim oranı baştan belirli olmadığından, alacak belirsiz kabul edilmelidir.
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6100 sayılı Kanun ile birlikte, yukarıda belirtilen çerçevede belirsiz
alacak davası açma imkanı tanınarak, belirsiz alacaklar bakımından
hak arama özgürlüğü genişletilmiş; bununla bağlantılı olarak da hukuki yarar bulunmadan kısmi dava açma imkanı sınırlandırılmakla
birlikte, tamamen kaldırılmamıştır.
Zaman zaman, 6100 sayılı Kanun ile birlikte kabul edilen belirsiz
alacak davası ile kısmi davaya ilişkin yeni düzenlemedeki sınırın tam
olarak tespit edilemediği, birinin diğeri yerine kullanıldığı görülmektedir. Oysa bu iki davanın amacı ve niteliği ayrıdır. Alacak, belirli veya
belirlenebilir ise, belirsiz alacak davası açılamaz; ancak şartları varsa
kısmi dava açılması mümkündür.
Kanunun kısmi dava açma imkanını sınırlamakla birlikte tamamen
ortadan kaldırmadığı da gözetildiğinde, belirli alacaklar için, belirsiz
alacak davası açılamasa da, şartları oluştuğunda ve hukuki yarar bulunduğunda kısmi dava açılması mümkündür. Aksi halde, sadece ya
belirsiz alacak davası açma veya belirli tam alacak davası açma şeklinde iki imkandan söz edilebilir ki, o zaman da kısmi davaya ilişkin
6100 sayılı Kanunun 109. maddesindeki hükmün fiilen uygulanması
söz konusu olamayacaktır. Çünkü, belirsiz alacak davasında zaten belirsiz alacak davasının sağladığı imkanlardan yararlanarak dava açılabilecek; şayet alacak belirli ise de, o zaman sadece tam eda davası
açılabilecektir. Oysa kanun koyucunun abesle iştigal etmeyeceği prensibi gereği, anılan maddeyle kısmi davaya ilişkin düzenleme yapıldığı
düşünülerek ve Kanundaki sınırlamalara dikkat edilerek kısmi dava
açılabilecektir.
Bu noktada şu da açıklığa kavuşturulmalıdır ki, şartları bulunmadığı halde dava dilekçesinde davanın belirsiz alacak davası olarak
açıldığı durumda davacıya herhangi bir süre verilmeden hukuki yarar yokluğundan davanın reddi yoluna gidilmelidir. Çünkü, alacağın
belirlenebilmesi mümkün iken, böyle bir davanın açılmasına Kanun
izin vermemiştir. Böyle bir durumda, belirsiz alacak davası açmakta
hukuki yarar yokluğundan dava reddedilmeli, ek bir süre verilmemelidir. Zira, burada talep açıktır, bu sebeple 6100 sayılı Kanunun 119/1-ğ
maddesinin uygulanarak süre verilmesi mümkün değildir; aslında açılmaması gerektiği halde belirsiz alacak davası açılmış olduğundan, bu
konudaki eksiklik de süre verilerek tamamlanamayacağından, dava
hukuki yarar yokluğundan reddedilmelidir. Buradaki hukuki yarar,
sonradan tamamlanacak nitelikte bir hukuki yarar değildir. Çünkü,
dava açıldığında o sırada mevcut olmayan hukuki yarar, bunun da
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açıkça mahkemece bilindiği bir durumda, tamamlanacak bir hukuki
yarar değildir. Aksinin kabulü, aslında açık olan talep sonucunun süre
verilerek davacı tarafından değiştirilmesi ve bulunmayan hukuki yararın sağlanması için davacıya ek imkan sağlanması anlamına gelecektir
ki, buna usûl bakımından imkan yoktur, böyle bir durum taraflar arasındaki eşitlik ilkesine de aykırı olacaktır (H. Pekcanıtez/O. Atalay/M.
Özekes, Medeni Usul Hukuku, 14. Bası, Ankara 2013, s. 454). Bunun
yanında, şayet açılan davada asgari bir miktar gösterilmişse ve bunun alacağın bir bölümü olduğu anlaşılmakla birlikte, belirsiz alacak
davası mı yoksa belirli alacak olmakla birlikte kısmi dava mı olduğu
anlaşılamıyorsa, bu durumda 6100 sayılı Kanunun 119/1-ğ. maddesinin aradığı şekilde açıkça talep sonucu belirtilmemiş olacaktır. Talep,
talep türü ve davanın niteliği açıkça anlaşılamıyorsa, talep muğlaksa,
aynı Kanunun 119/2. maddesi gereğince, davacıya bir haftalık kesin
süre verilerek talebinin belirsiz alacak davası mı, yoksa kısmi dava mı
olduğunun belirtilmesi istenmelidir. Verilen bu süreden sonra, davacının talebini açıklamasına göre bir yol izlenmelidir. Eğer talep, davacı
tarafından belirsiz alacak davası şeklinde açıklanmış olmakla birlikte,
gerçekte belirsiz alacak davası şartlarını taşımıyorsa, o zaman yukarıdaki şekilde hareket edilmeli, hukuki yarar yokluğundan dava reddedilmelidir. Açıklamadan sonra talep belirsiz alacak davası şartlarını
taşıyorsa, bu davanın sonuçlarına göre, talep kısmi davanın şartlarını
taşıyorsa da kısmi davanın sonuçlarına göre dava yürütülerek karar
verilmelidir (Dairemizin 31.12.2012 tarih 2012/30463 esas 2012/30091
karar sayılı kararı).
6100 sayılı Kanunun 110. maddesinde düzenlenen, davacının aynı
davalıya karşı birbirinden bağımsız birden fazla asli talebini aynı
dava dilekçesinde ileri sürmesi olarak tanımlanan davaların yığılması
(objektif dava birleşmesi) halinde, talep sayısı kadar dava bulunduğu kabul edildiğinden ve aynı Kanunun 297/2. maddesi uyarınca da
her bir talep bakımından ayrı ayrı hüküm verilmesi gerektiğinden, bu
durumda da dava dilekçesinde ileri sürülen taleplerin belirsiz alacak
olup olmadığının her bir talep bakımından ayrı ayrı değerlendirilmesi
gerekecektir.
Tüm bu açıklamalar sonucunda şunu belirtmek gerekir ki, iş hukukundan kaynaklanan alacaklar bakımından baştan belirli veya belirsiz alacak davası şeklinde belirleme yapmak kural olarak doğru ve
mümkün değildir. Bu sebeple iş hukukunda da belirsiz alacak davasının açılabilmesi, bu davanın açılması için gerekli şartların varlığına
bağlıdır. Eğer bu şartlar varsa, iş hukukunda da belirsiz alacak davası
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açılabilir, yoksa açılamaz (C. Simil, Belirsiz Alacak Davası, I. Bası, İstanbul 2013, s. 414). Keza aynı şey kısmi dava için de söz konusudur.
Mahkemece, dava dilekçesinde davanın açıkça belirsiz alacak davası türünde açıldığının belirtilmemiş olması gerekçesiyle, açılan dava,
kısmi dava türünde kabul edilerek sonuca gidilmiştir. Ne var ki, dava
dilekçesinde yer alan açıklama ve talep sonucundan davanın belirsiz
alacak davası olarak açıldığı anlaşılmaktadır. Kaldı ki, mahkemece de,
tensip zaptında davanın belirsiz alacak davası olarak açıldığına ilişkin
ara karar tesis edilmiştir. Davacı vekilince de, bilirkişi raporunun sunulmasının ardından, 6100 sayılı Kanun'un 107/2. maddesine dayanılarak, talep miktarı artırımına ilişkin dilekçe sunulmuş ve davanın belirsiz alacak davası olarak açıldığı tekrar belirtilmiştir. Hal böyleyken,
davanın belirsiz alacak davası olarak açıldığı yönünde şüphe yoktur.
Somut olayın özellikleri dikkate alınarak, yukarıda belirtilen açıklamalar ışığında, davanın belirsiz alacak davası olarak açılabilmesi için
gerekli şartların bulunup bulunmadığının değerlendirilmesine gelince;
Dava dilekçesinde, esasen çalışma süresinin kesintisiz olmasına
rağmen işyeri kayıtlarında aralıklı gösterildiği, işverenin hileli işlemleriyle davacının aylık ücret miktarının ve ikramiye hakedişlerinin
düşürüldüğü, toplu iş sözleşmesiyle getirilen ücret zamlarından yararlandırılmadığı vakıalarına dayanılmış, işverenin söz konusu işlemleri
nedeniyle doğan fark aylık ücret ve fark ikramiye alacaklarının tahsili
talep edilmiştir.
Öncelikle, taraflar arasında çalışma süresi ve ücret miktarı tartışmalı ise de salt söz konusu tartışmanın varlığı alacağı belirsiz hale
getirmez. Keza davacı, çalışma süresini ve ücretini belirleyebilmektedir. Davacının ne zamandan beri çalıştığını veya ücretinin ne kadar olduğunu bilmemesi aynı zamanda hayatın olağan akışına da aykırıdır.
Davacı işçinin kendisinin bilmediği çalışma süresini, tanıkların bildiğini veya bilirkişinin bileceğini farzetmek ispat kurallarına da hayatın
olağan akışına da aykırıdır. Keza tarafın yeterli şekilde somutlaştırıp
kendisinin bilgisinde dahi olmadığını belirttiği bir hususun mahkemece
bilinmesini beklemek de mümkün değildir.
Diğer taraftan davacı, dava konusu alacakların miktarlarının belirlenmesinde, işverenin elinde bulunan bilgi ve belgelere dayanmamakta, aksine işverence tutulan kayıtların muvazaalı olduğu gerekçesiyle
nazara alınamayacağını iddia etmektedir. İşverenin maddi hukuktan
doğan yükümlülüklerini (belge ve bordro düzenleme gibi) yerine getir-

Yargıtay Kararları

279

memesi, tuttuğu belgelerin gerçeği yansıtmaması, davadan önce işçinin alacaklarını inkar etmesi ya da ikrar etmekle beraber yerine getirmemesi davacıya kural olarak belirsiz alacak davası açma imkanını
vermez. İşçi bu durumlarda dahi, alacağının miktarını veya değerini
belirleyebiliyorsa, belirsiz alacak davası açamaz (Simil, s. 412).
Ayrıca, yukarıda da belirtildiği gibi, salt bilirkişi incelemesine gidilmesi belirsiz alacak davasının açılabilmesi için yeterli değildir.
Dava dilekçesinde, fark aylık ücret ve fark ikramiye alacakları hakkında, çalışma süresinin kesintisiz kabul edilmesiyle aylık ücret miktarının toplu iş sözleşmesi hükümlerine uygun şekilde esas alınarak yapılacak hesaplamayla, işverence öncesinde yapılan ödemelerin mahsup
edilerek fark tutarların hüküm altına alınması talep edilmektedir. Yukarıda belirtildiği üzere davacı, çalışma süresini, kendisine ödenen aylık ücret miktarını, alması gerektiğini iddia ettiği aylık ücret miktarını
ve kendisine işverence yapılan ödemeleri belirleyebilecek durumdadır.
Bu haliyle, objektif dava birleşmesi şeklinde açılan eldeki davada, talep edilen işçilik alacakları belirsiz alacak değildir.
Dava konusu edilen alacakların gerçekte belirli bir alacak olduğu ve
dolayısıyla belirsiz alacak davasına konu edilemeyecekleri anlaşılmakla, hukuki yarar yokluğundan davanın reddi gerekirken yazılı şekilde
esasa girilerek karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir…”
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
TEMYİZ EDENLER: Taraf vekilleri
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava, işçilik alacaklarının tahsili istemine ilişkindir.
Davacı vekili, davalıya ait işyerinde kesintisiz olarak çalışan ve Toplu
İş Sözleşmesinden (TİS) yararlanan davacının işyerinde fiilen çalışmalarına devam ederken çıkış verildiği kısa bir süre sonra da aynı işyerine girişi
yapılarak hileli girdi çıktı işlemine tabi tutulduğunu, TİS ile getirilen ücret zamlarından yararlandırılmadığı gibi almakta olduğu yevmiyesinden
de mahrum bırakıldığını, işverenin maksadının kıdemli işçileri TİS ile
verilen ücret zamlarından mahrum etmek ve yeni bir akitle işe başlamış
gibi göstererek ücretlerini asgari ücret seviyesine düşürmek ayrıca kıdem
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süresini, parçalara bölerek kıdem tazminatını etkisizleştirmek olduğunu,
yapılan muvazaalı girdi-çıktı işlem sonucunda ikramiye alacaklarının da
tam olarak ödenmeyerek yıllık 120 yevmiye alacakları yerde 6x12=72
yevmiyeye düşürülerek mağdur edildiğini, ileri sürerek belirsiz alacak davası olarak işçilik alacaklarının tahsilini talep etmiştir.
Davalı İşveren vekili, eski iş ilişkisinin tasfiye edilip yeni iş ilişkisi kurulduğunu, yanılma, aldanma veya korkutma sonucu oluşturulan işlemlerde bu durumun ortadan kalktığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde sözleşme ile bağlı olmadığını bildirmeyen tarafın sözleşme ile bağlı olacağını,
hak düşürücü süre yönünden davanın reddinin gerekeceğini, alacakların
bir kısmının zamanaşımına uğradığını, HMK 107 ve devamı gereğince davacının eski yevmiyesini ve yeni yevmiyesini bildiğini, ikramiye sayısını
da bilmekte olduğunu, bu durumda dava ettiği alacak miktarlarını hesaplaması mümkün ve kendisinden beklenebildiğini, bu davanın belirsiz
alacak davası şeklinde açılamayacağını, hukuki yarar yokluğundan dolayı
davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Yerel Mahkemece, işverenin fesih işleminin toplu iş sözleşmesinden
yararlanmaya ilişkin düzenlemeleri dolanan, sadece görünürde bir işlem
olduğu, taraf iradelerinin anlaşarak sözleşmeyi sona erdirme şeklinde olmadığı ve davacı işçi ile aynı durumdaki diğer işçilerin iş sözleşmelerinin
kesintisiz devam ettiği kabul edilip, dava dilekçesinde davacı tarafından
dava konusu alacağın belirsiz olduğunun belirtilmesi açılan davanın belirsiz alacak davası olduğunu göstermeyeceği, kısmi davaya konu edilen
alacak da belirsiz alacak niteliğinde olması nedeniyle açılan davanın kısmi dava niteliğinde olduğu gerekçesiyle davalının ıslaha karşı zamanaşımıitirazı kabul edilerek davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hükmün taraf vekillerinin temyizi üzerine;
Özel Dairece, hüküm yukarıda yazılı gerekçeyle bozulmuş, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hükmü temyize taraf vekilleri getirmiştir.
Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık: fark
ücret alacağı ile fark ikramiye alacaklarından oluşan dava konusu alacakların belirsiz alacak olup olmadığı; somut olayda davacının talebinin
kısmi dava olarak kabul edilip edilemeyeceği varılacak sonuca göre davacının belirsiz alacak davası olarak eldeki davayı açmakta hukuki yararının bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır.
Uyuşmazlığın çözümü için öncelikle belirsiz alacak davası ile kısmi
dava müesseselerinin değerlendirilmesinde yarar bulunmaktadır:
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Kısmi dava, alacağın yalnızca bir bölümü için açılan dava olarak tanımlanmaktadır. Bir davanın kısmi dava olarak nitelendirilebilmesi için,
alacağın tümünün aynı hukuki ilişkiden doğmuş olması ve alacağın şimdilik belirli bir kesiminin dava edilmesi gerekir. Diğer bir söyleyişle, bir
alacak hakkında daha fazla bir miktar için tam dava açma imkânı bulunmasına rağmen alacağın bir kesimi için açılan davaya kısmi dava denir.
Kısmi dava açılabilmesi için talep konusunun bölünebilir olması gerekli
ve olup, açılan davanın kısmi dava olduğunun dava dilekçesinde açıkça
yazılması gerekmez (Kuru, B.: -İstinaf Sistemine Göre Yazılmış- Medeni
Usul Hukuku, İstanbul 2016, s.219). Dava dilekçesindeki açıklamalardan davacının alacağının daha fazla olduğu ve istem bölümünde “fazlaya
ilişkin haklarını saklı tutması” ya da “alacağın şimdilik şu kadarını dava
ediyorum” demesi, kural olarak yeterlidir (Yargıtay HGK 02.04.2003 gün
ve 2003/4-260 Esas 271 K. sayılı kararı; ayrıca bkz., Pekcanıtez; H./Atalay
M./Özekes M.: Medeni Usul Hukuku, 12. bası, s.320; Kuru, B./Arslan, R./
Yılmaz, E.: Medeni Usul Hukuku, 22. bası, s. 286).
Mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda açıkça kısmi dava düzenlenmediği halde, söz konusu Kanunun yürürlükte olduğu
dönemde de kısmi dava açılması mümkün bulunmaktaydı. Çünkü alacak
hakkının bir bölümünün dava edilip geriye kalan kısmının ikinci bir dava
ile istenmesini engelleyen bir hüküm bulunmamaktaydı. Kısmi dava 6100
sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda ise ayrıntılı olarak düzenlenmiştir (m. 109). Anılan maddenin birinci fıkrasında; talep konusunun niteliği
itibarıyla bölünebilir olduğu durumlarda, sadece bir kısmının da dava
yoluyla ileri sürülebileceği; ikinci fıkrasında ise talep konusunun miktarı,
taraflar arasında tartışmasız veya açıkça belirli ise kısmi dava açılamayacağı belirtilmiştir. Bununla birlikte ikinci fıkra 01.04.2015 tarih ve 6644
sayılı Kanunun 4. maddesi ile yürürlükten kaldırılarak alacağın taraflar
arasında tartışmasız ve belirli olup olmadığına bakılmaksızın kısmi dava
açılması olanağı sağlanmıştır.
Belirsiz alacak davasına gelince, Hukuk Muhakemeleri Kanununun
107. maddesiyle, mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nda yer almayan yeni bir dava türü olarak belirsiz alacak ve tespit
davası kabul edilmiştir.
6100 sayılı Kanun'un 107. maddesine göre,
1-Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun
imkânsız olduğu hâllerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya
da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir.
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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 başında
belirtmiş olduğu talebini artırabilir.
3-Ayrıca, kısmi eda davasının açılabildiği hâllerde, tespit davası da açılabilir ve bu durumda hukuki yararın var olduğu kabul edilir." düzenlemesi ile belirsiz alacak davasına yer verilmiştir.
Bilindiği gibi Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 24. maddesinde düzenlenen tasarruf ilkesi gereği davacı davasını açarken, talep ettiği hukuki
korumanın ne olduğunu açıkça ifade etmek zorundadır (HMK. m.119/1-ğ).
Dava dilekçesinde talep sonucunun bulunmaması durumunda hakim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verecek, bu süre
içinde eksikliğin tamamlanmaması halinde dava açılmamış sayılacaktır
(HMK. m.119/2). Talep konusunun niteliği itibarıyla bölünebilir olduğu ve
kısmi dava açmanın caiz olduğu durumlarda davacı, talep konusunun sadece bir kısmı hakkında hüküm elde etmek üzere bir dava açabilir (HMK.
m.109). Böyle bir durumda, mahkeme, davacının hakkının aslında daha
fazla olduğunu tespit etse bile, taleple bağlılık kuralı gereği, davada talep
sonucu olarak gösterilen miktarı aşacak şekilde karar veremez (Karaaslan, V.: Medeni Usul Hukukunda Hakimin Davayı Aydınlatma Ödevi, Ankara 2013, s. 90).
Taleple bağlılık ilkesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 26. maddesinde düzenlenmiştir. Anılan Kanunun “Taleple Bağlılık İlkesi” başlıklı
26. maddesinde;
“(1) Hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya
başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir.
(2) Hâkimin, tarafların talebiyle bağlı olmadığına ilişkin kanun hükümleri saklıdır.”
düzenlemesi yer almaktadır.
Açıklanan yasal düzenlemeler ışığında eldeki davada, iddianın ileri sürülüş biçimi açısından somut olay değerlendirildiğinde:
Davacı vekili dava dilekçesinin sonuç kısmında talep ettiği her alacak
için bir miktar yazdıktan sonra parantez içinde “belirsiz” ibaresini kullanarak işçilik alacaklarının tahsilini talep etmiştir. Ayrıca yargılama sırasında alınan bilirkişi raporuna göre alacak miktarının artırılması talepli
dilekçesinde ise “belirsiz alacak davasındaki” taleplerini artırdığını be-
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lirterek davasının belirsiz alacak davası olduğunu açıkça beyan etmiştir.
Davacı vekilinin talebinin açıkça belirsiz alacak davası olduğu halde mahkemece davanın kısmi dava kabul edilerek karar verilmesi doğru değildir.
Sonuç itibariyle, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire
bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve
yasaya aykırıdır.
Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ
Taraf vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının
Özel Daire bozma ilamında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatıranlara geri verilmesine, 1086
sayılı HUMK'un 440.maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak
üzere, 02.11.2016 günü oybirliği ile karar verildi.

ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN BONO • DAVADA GÖREV
ÖZET: Tarafların kişiliği yönünden olayda ticari nitelik bulunmuyorsa zamanaşımına uğramış
olan bonoya ilişkin davaya Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bakılacaktır.
Y. HGK, E. 2014/1241, K. 2016/1033, T. 09.11.2016
Taraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesince dava dilekçesinin
görevsizlik nedeniyle reddine dair verilen 05.04. 2013 gün ve. 2012/415
E.-2013/161 K. sayılı kararın davacı vekilinin temyizi üzerine 19. Hukuk
Dairesinin 09.09.2013 gün ve 2013/10450 E.-2013/13361 K. sayılı kararı ile;
“...Davacı vekili; çiftçi olan müvekkilinin elde ettiği ürünü un fabrikası sahibi olan davalıya satmakta olduğunu, müvekkilinin sattığı ürün
karşılığında davalıdan bir senet aldığını, davalının bedelini ödemeyerek müvekkilini oyalaması nedeniyle zamanaşımına uğrayan senede
dayalı olarak icra takibi başlatıldığını, ancak takibin davalının haksız
itirazı ile durduğunu belirterek itirazın iptaline karar verilmesini talep
ve dava etmiştir.
Davalı vekili; müvekkilinin takibe konu senedi ürün tesliminden
önce davacıya verdiğini, ancak ürünün müvekkiline teslim edilmediğini savunarak davanın reddini istemiştir.
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Mahkemece toplanan delillere göre; davacının çiftçi olduğu, takibe
konu senedin isezamanaşımına uğramış olduğu, bu durumda davada
TTK'da düzenlenen kambiyo hukukuna ilişkin hükümlerin uygulanamayacağı, davanın ticari dava niteliğinde olmadığı, davaya bakma
görevinin asliye hukuk mahkemesine ait olduğu gerekçesiyle dava dilekçesinin görev nedeniyle reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili
tarafından temyiz edilmiştir.
Dava zamanaşımına uğramış bonoya dayalı olarak girişilen icra takibine yönelik itirazın iptali istemine ilişkin olup, zamanaşımına uğramış bono ile ilgili TTK hükümlerinin tartışılması ve değerlendirilmesi
gerektiğinden ve bunun sonucu olarak dava TTK'nın 4. maddesinde sayılan mutlak ticari davalardan olduğundan, işin esasına girilerek deliller eksiksiz olarak toplanıp hep birlikte değerlendirilerek sonucuna
göre bir karar verilmesi gerekirken yanılgılı gerekçelerle yazılı şekilde
görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir...”
gerekçesi ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava itirazın iptali istemine ilişkindir.
Mahkemece davaya bakma görevinin Asliye Hukuk Mahkemesine ait
olduğu belirtilerek dava dilekçesinin görevsizlik nedeniyle reddine dair
verilen karar, davacı vekilinin temyiz itirazı üzerine Özel Dairece yukarıda
gösterilen sebeplerle bozulmuştur.
Yerel mahkemece gerekçesi açıklanarak önceki kararda direnilmiştir.
Direnme kararı davacı vekili tarafından temyize getirilmektedir.
Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, satım sözleşmesine ve
buna dayalı olarak bir tacir tarafından tacir olmayan kişi lehine düzenlenen ve zamanaşımına uğramış bonoya dayanılarak girişilen takibe vaki
itirazın iptali davasının ticari dava niteliğinde olup olmadığı ve burada
varılacak sonuca göre davayı görmek görevinin Asliye Hukuk Mahkemesinde mi, yoksa Asliye Ticaret Mahkemesinde mi olduğu noktasında toplanmaktadır.
Hukuk mahkemelerinin hangileri olduğu ve bunların kuruluşu 5235
sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin
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Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 4 ve 5 inci maddelerinde
düzenlenmiştir.
Kanunun 6. maddesinin ikinci fıkrasına göre asliye hukuk mahkemeleri, sulh hukuk mahkemelerinin görevleri dışında kalan ve özel hukuk
ilişkilerinden doğan her türlü dava ve işler ile kanunların verdiği diğer
dava ve işlere .... Bu husus 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun
2. maddesiyle de teyit edilmiştir. Anılan maddenin ikinci bendi Hukuk
Muhakemeleri Kanununda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesinin diğer dava ve işler bakımından da
görevli olduğunu vurgulamıştır.
Asliye Ticaret Mahkemeleri de 5235 sayılı Kanunun üçüncü fıkrasında
düzenlenmiştir ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 5 inci maddesinin 1 numaralı bendi uyarınca bu mahkemeler, aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın tüm ticari
davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevlidir.
Bir davanın ticari nitelikte olup olmadığı, bir diğer ifade ile asliye ticaret mahkemesinde görülüp görülmeyeceğinin belirlenmesi işi de Türk
Ticaret Kanununun 4. madde-sinde gösterilen ilkelere göre yapılmalıdır.
Öğretide de benimsenen görüşe göre ticari davalar mutlak ticari davalar
ve nispi ticari davalar olarak iki gruba ayrılmaktadır. Türk Ticaret Kanununun 4. maddesinin 1. bendinin (a) alt bendi uyarınca bu Kanunda
düzenlenen hukuk davaları mutlak ticari davalardır. Nispi ticari davalar ise konusu ne olursa olsun, her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili
hususlardan doğan hukuk davalarıdır (TTK.m.4/1). Kanuni düzenleme
uyarınca sadece mutlak ya da nispi ticari davalar asliye ticaret mahkemesinde görülürken, bunlar dışında kalan davalar (istisnalar saklı kalmak
kaydıyla) asliye hukuk mahkemelerinde görülmelidir.
Hemen belirtmek gerekir ki itirazın iptali davaları takip hukuku kaynaklı, icra takibine sıkı sıkıya bağlı ve alacağın varlığını maddi hukuk
kuralları çerçevesinde belirlemeye yarayan kendine özgü davalardır. Dava
ile takip arasındaki bu sıkı ilişki nedeniyle dava konusu, ancak takip talepnamesinde yazılı alacak dayanağı, tutar ve benzeri talepler olabilir ve
kural olarak ispat vasıtaları da bu çerçevede değerlendirilir.
Somut olaya dönüldüğünde davacı yanca davalı aleyhine Antalya 5. İcra
Dairesinin 2012/5431 sayılı takip dosyası üzerinden 02.08.2012 günü girişilen (örnek 7) genel haciz yolu ile icra takibinde alacağın kaynağı olarak
“10.08.2007 tarihli 30.000,00 TL’lik alacak” gösterilmiş ve takip talepnamesi ekine keşidecisinin davalı ..., lehtarının davacı ... Gürdal olduğu,
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10.07.2007 günü Döşemealtı ilçesinde düzenlenmiş, 10.08.2007 vadeli ve
bedel hanesi boş 30.000,TL’lik bono eklenmiştir.
Ödeme emrinin tebliği üzerine davalı borçlu vekili tarafından icra dosyasına sunulan dilekçe ile özetle müvekkilinin borcu olmadığı, alacaklının
müvekkiline 84 ton arpa satmayı teklif ettiği ve bu vaad üzerine kendisine
takip talepnamesi ekindeki bononun verildiği, ancak alacaklının teslimatı
gerçekleştirmediği ve bu nedenle de bonoda yazılı borcun doğmadığı ileri
sürülerek borca itiraz edilmiştir.
Takibe yönelik bu itiraz üzerine açılan eldeki davada davacı vekili müvekkilinin davalıya arpa sattığını ve karşılığında takip konusu bonoyu
aldığını, davalının oyalaması nedeniylezamanaşımı süresinin geçtiğini ve
giriştikleri takipte gönderilen ödeme emrine ticari ilişki de kabul edilmek
suretiyle itiraz edildiğini, zamanaşımına uğramış bononun alt ilişki bakımından yazılı delil başlangıcı sayılacağını ileri sürerek itirazın iptaline,
takibin devamına ve icra inkâr tazminatına karar verilmesini istemiştir.
Davalı vekili cevabında itiraz dilekçesine paralel olarak, davacının arpayı teslim etmeyi vaad etmesi üzerine bononun kendisine verildiğini ancak arpayı teslim etmediğini ve bonoyu da kaybettiği bahanesiyle iadeden
kaçındığını, satım sözleşmesi gereği edimini ifa etmediğini bildirerek davanın reddini savunmuştur.
Takip talepnamesinde gösterilen borç kaynağına, iddia ve savunma
içerikleri ile özellikle bononunzamanaşımına uğradığının sabit olmasına
ve tarafların benimsemesine göre takip konusu alacağın bonoya dayanmayıp, satım sözleşmesine dayandığı tartışmasızdır.
Zamanaşımına uğramış bononun medeni usul hukuku anlamında yazılı delil başlangıcı olduğunda tartışma bulunmamaktadır.
Dosya kapsamına göre davacı bonoya bir kambiyo senedi olarak değil
bir ispat vasıtası olarak dayanmakta, davalı da bu çerçevede malın teslim
edilmediği savunmasında bulunmaktadır. Bu durumda Özel Daire belirlemesinin aksine somut olay bakımından zamanaşımına uğramış bono ile
ilgili Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin tartışılması ve değerlendirilmesi
gerekmemektedir. Kaldı ki dava, Türk Ticaret Kanununun 778. maddesi
atfıyla bonolar için de uygulanan ve poliçelerde sebepsiz zenginleşmeyi
düzenleyen 732. maddesine dayalı bir istemi de içermemektedir.
Bu haliyle somut uyuşmazlık satım sözleşmesinde karşılıklı edimlerin
ifa edilip edilmemesi noktasında toplandığından, uyuşmazlığın çözümünde hakim kambiyo senetlerine ilişkin kuralları tartışmayacak, zamana-

Yargıtay Kararları

287

şımına uğradığı için bono vasfını kaybetmiş belgeyi taraflar arasındaki
satım sözleşmesinin delili olarak değerlendirerek bir sonuca varacaktır.
Bu belirlemeye göre uyuşmazlığın münhasıran bonoya dayanmadığı ve
davanın da mutlak ticari dava sayılamayacağı sonucuna varılmaktadır.
Davalının tacir olduğu sabit ise de dosyaya yansıyan bilgiler ve özellikle tarafların açık-lamaları kapsamında davacının çiftçi olduğu ve Türk
Ticaret Kanunu'nun 12. maddesinde ifadesini bulan tanıma göre bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işletmediği anlaşıldığından,
uyuşmazlığın her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili olmadığı, bu haliyle
davanın nispi ticari dava olarak da kabul edilemeyeceği anlaşılmaktadır.
Varılan sonuçlar bir arada değerlendirildiğinde işin ticari nitelikte olmadığı, davanın da mutlak ya da nispi ticari dava sayılamayacağı anlaşıldığından davanın asliye ticaret mahkemesinde değil asliye hukuk mahkemesinde görülmesi gerekmektedir.
Hukuk Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında uyuşmazlığın çözümünde zamanaşımına uğramış bono ile ilgili Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin değerlendirilmesinin gerektiği, bu nedenle eldeki davanın
mutlak ticari dava olduğu ve asliye ticaret mahkemesinin görevsizlik kararı vermesinin hatalı olduğu görüşü dile getirilmiş ise de bu görüş kurul
çoğunluğu tarafından kabul edilmemiştir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle, usul ve yasaya uygun bulunan direnme
kararının onan-ması gerekir.
SONUÇ
Davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile direnme kararının yukarıda açıklanan gerekçelerle ONANMASINA, harç peşin alındığından harç
alınmasına yer olmadığına, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440. maddesi uyarınca karar düzeltme yolu açık olmak üzere
09.11.2016 gününde yapılan ikinci görüşmede oyçokluğu ile karar verildi.

288

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 91 • Sayı: 3 • Yıl: 2017

DELİLLERİN BİLDİRİLMESİ • CEVAP DİLEKÇESİ
•
DAVANIN İLERDEKİ AŞAMALARI
ÖZET: Cevap dilekçesinde bildirilmemiş olan bir
delilin davanın ilerdeki aşamalarında ileri sürülmesi mümkün değildir.
Y. HGK, E. 2014/7-1662, K. 2017/34, T. 18.01.2017
“...1- Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve
özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre
davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının
reddine,
Davacı, 01.12.1995-01.03.2012 tarihleri arasında davalıya ait iş yerinde kaporta teknisyeni olarak çalıştığını, iş akdinin emeklilik sebebiyle sona erdirildiğini, yıllık ücretli izinlerin kullandırılmadığını, tüm
resmi tatillerde çalışan davacıya genel tatil ve fazla mesai ücretlerinin
de ödenmediğini iddia ederek kıdem tazminatı ile fazla çalışma, yıllık
izin, ulusal bayram genel tatil ücreti alacaklarının davalıdan tahsilini
talep etmiştir.
Davalı, davacının haftalık çalışmasının 45 saati aşmadığını, genel
tatil günlerinde çalışmadığını ve yıllık ücretli izinlerinin tamamını kullandığını, işten kendi isteğiyle ayrıldığını savunarak davanın reddini
istemiştir.
Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Davanının yıllık izin ücretine hak kazanıp kazanmadığı hukusu
uyuşmazlık konusudur.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21.03.2007 tarih ve 2007/8-161
E., 2007/155 K. sayılı kararı ile de belirtildiği üzere adil yargılanma ve
dinlenilme hakkını bir gereği olarak hakim, taraflara duruşmalarda
hazır bulunmak, iddia ve savunmalarını bildirmek için imkan vermeli,
tarafları usulüne uygun bir biçimde duruşmaya davet etmelidir. Fakat
tarafların kendilerine tanınan bu imkana rağmen duruşmaya gelmek
zorunluluğu yoktur. Hukuk davalarında duruşmaya gelmemenin müeyyidesi, dava dosyasının işlemden kaldırılması veya yargılamanın
gelmeyen tarafın yokluğunda devam edilmesidir.
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Dava ile ilgili olan kişilerin davaya ilişkin bir işlemi öğrenebilmesi
için, tebligatın usulüne uygun olarak yapılması, duruşma gün ve saatinin muhataba bildirilmesi gerekmektedir. Duruşma günü ile tebligatın
çıkarıldığı tarih arasında makul bir süre olmalıdır. Aksi takdirde tarafların hukuksal dinlenme ve savunma hakkı kısıtlanmış olur.
Uyuşmazlık konusu yakının ispatı için yeminden başka delili olduğunu beyan etmiş olan taraf da yemin teklif edebilir. Yemin teklif
olunan kimse, yemini edaya hazır olduğunu bildirdikten sonra, diğer
taraf teklifinden vazgeçerek başka bir delile dayanamaz ve yeni bir
delil de gösteremez. Yemin teklif edilen kimse, duruşmada bizzat hazır bulunmadığı takdirde, kendisine yemin için bir davetiye çıkarılır.
Yemin davetiyesine, yemine konu hususlar hakkında sorulacak sorular
ile geçerli bir özrü olmaksızın yemin için tayin olunan gün ve saatte
mahkemeye bizzat gelmediği veya gelip de yemini iade etmediği yahut
yemini eda etmekten kaçındığı takdirde, yemin konusu vakıaları ikrar
etmiş sayılacağı yazılır (6100 sayılı Yasa Md. 227-228).
Somut olayda mahkemece, davalı adına dava dilekçesi ekli duruşma gün ve saatini bildirir davetiye çıkarıldığı, davetiyenin davalıya
25.04.2012 tarihinde tebliğ edildiği, tenzip zaptında “Davalı tarafa
dava dilekçesi ve ekleri ile ön inceleme ve tahkikat gününün, dava ile
ilgili tanıkları dahil tüm delillerini, delillerin ispat edileceği hususları ve
tanıkların dinleneceği konuları 2 hafta içinde sunmaları, tanıkları için
30,00 TL ücret, 7,00 TL tebligat gideri, cevap dilekçesinin tebliği için
7,00 TL olmak üzere vansı mahkeme veznesine depo etmeleri için kesin süre verilerek meşruhatlı davetiye ile tebliğine” karar verildiği, ancak kesin süre ile ilgili ara kararı içeren tensip zaptının davalıya tebliğ
edilmediği görülmüştür. Davalı vekilince yıllık izin ücreti talebi ile ilgili
olarak 06.02.2013 tarihli duruşmada davacının yıllık izin kullanıp kullanmadığına dair yemin teklifinde bulunulmuş olmasına ve davalıya
tüm delillerini bildirmesi için usulüne uygun olarak verilmiş kesin süre
bulunmasına karşın Mahkemece yemin teklifinin gereği yerine getirilmeksizin yıllık izin ücreti alacağının hüküm altına alınması hatalıdır.
Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması ve usul ve yasaya
aykırı olup bozma nedenidir...”
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan
yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
TEMYİZ EDEN: Davalı şirket vekili
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HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava, işçilik alacaklarının tahsili istemine ilişkindir.
Davacı vekili davacı işçinin emeklilik nedeniyle iş sözleşmesini sonlandırdığını, kıdem tazminatının eksik ödendiğini, yıllık izin ücretinin ise
ödenmediğini ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla
fark kıdem tazminatı, yıllık izin, fazla çalışma ve genel tatil alacaklarının
davalıdan tahsilini talep etmiştir.
Davalı vekili davacı işten kendi isteği ile ayrıldığını ve tüm işçilik alacakları yönünden işvereni ibra ettiğini belirterek davanın reddini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne dair verilen hüküm, davalı vekilinin temyizi üzerine yukarıda başlık bölümünde yer alan gerekçe
ile bozulmuştur.
Yerel mahkemece, önceki kararda direnilmesine karar verilmiştir.
Direnme kararını, davalı vekili temyiz etmiştir.
Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulunun önüne gelen uyuşmazlık;
somut olay bakımından cevap dilekçesinde yemin deliline dayanmayan
davalıya, tanıkları dahil tüm delillerini sunması için kesin süre ihtaratı
içeren tensip zaptının tebliğ edilmemesi nedeniyle delillerini sunması için
uygun süre verilip verilmediği, burada varılacak sonuca göre davalının
yemin teklif etme hakkının bulunup bulunmadığı noktalarında toplanmaktadır.
Öncelikle konu ile ilgili yasal düzenlemelerin incelenmesinde yarar bulunmaktadır.
Anayasanın 90. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası Andlaşmalar kanun hükmündedir. Bu
kapsamda ülkemizin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)’nin 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkı üzerinde durulması gerekmektedir.
Adil yargılanma hakkının en önemli unsurlarından birisi, yargılamanın “makul bir süre içinde” bitirilmesi ilkesidir.
Bu bağlamda Avrupa İnsan Hakları (AİHM), devletlerin yasal sistemle-
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rini mahkemelerin 6. maddede yer alan şartlara, makul bir sürede yargılama dahil olmak üzere uyacak şekilde düzenlemek ile görevli olduğunu
belirtmiştir. (AİHM, Zimmerman ve Steiner - İsviçre, 13 Temmuz 1983,
29. paragraf).
Bir davaya taraf olan herkesin diğer taraf karşısında kendisini önemli
bir dezavantajlı konumda bırakmayacak şartlarda, iddialarını mahkemeye sunabilmesi için makul bir fırsata sahip olabilmelidir (AİHM, De Haes
ve Gijsels-Belçika, 24 Şubat 1997).
Tarafların gösterilen tüm delillerden haberdar olması ve görüş bildirilmesi de adil yargılanma hakkı kapsamında gözetilmesi gereken ilke
olarak belirtilmiştir (AİHM, Borgers-Belçika, 30 Ekim 1991).
Anayasanın 141. maddesinde de “davaların en az giderle ve mümkün
olan süratle sonuçlandırılması yargının görevidir” denilmek suretiyle davaların makul bir süre içerisinde bitirilmesi gerekliliği açıkça düzenlenmiştir.
Açıklanan bu ilkelere paralel olarak 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda (HMK) yargılamanın makul sürede bitirilmesini sağlamak
amacıyla düzenlemeler yapılmış ve bu amaca ulaşabilmesi için önemli bir
katkı sağlayan delillerin bildirilme zamanı özel olarak düzenlenmiştir.
Delillerin belirli bir zaman dilimi içinde gösterilip sunulması yargılamayı çabuklaştıracak olmasının yanı sıra, taraflarada gösterilen delillerden haberdar olma ve zamanında gösterilen delillere karşı delil veya görüş bildirebilme imkanı tanıyacak, böylece uyuşmazlıklar en kısa sürede
adilane çözüme kavuşacaktır.
Bu aşamada HMK’nın delillerin ibrazıyla ilgili hükümlerini değerlendirmek gereklidir.
Öncelikle iş mahkemelerinde basit yargılama usulü uygulanmaktadır.
Bu kapsamda basit yargılama usulüne ilişkin olup yazılı yargılama usulünden farklılık arzeden hususlar 6100 sayılı HMK’nın 316 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Bunun dışında basit yargılama usulü hakkında hüküm bulunmayan hallerde ise yazılı yargılama usulüne ilişkin hükümler
uygulanacaktır.
6100 sayılı HMK’nın basit yargılama usulü uygulanan davlaarda “Delillerin ikamesi” başlıklı 318. maddesinde, tarafların dilekçeleri ile birlikte, tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek
bildirmek; ellerinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemek ve başka
yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini
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sağlayan bilgilere dilekçelerinde yer vermek zorunda olduklarını belirtilmiştir.
Basit yargılama usulünde iddianın genişletilmesi veya değiştirilmesi
yasağı dava açılmasıyla; savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı ise cevap dilekçesinin mahkemeye verilmesiyle başlayacaktır.
Yine basit yargılama usulünde tarafların cevaba cevap ve ikinci cevap
dilekçeleri vermeleri söz konusu değildir.
Basit yargılama usulünde ön inceleme ve tahkikat aşaması 6100 sayılı HMK’nın 320. maddesinde düzenlenmiş olup mahkemenin ilk duruşmada dava şartları ve ilk itirazlarla hak düşürücü süre ve zamanaşımı
hakkında tarafları dinleyeceği, daha sonra tarafların iddia ve savunmaları
çerçevesinde anlaştıkları ve anlaşamadıkları hukukları tek tek tespit edeceği, uyuşmazlık konularının tespitinden sonra hakimin, tarafları sulhe
veya arabuluculuğa teşvik edeceği, tarafların sulh olup olmadıkları, sulh
olmakıdları taktirde anlaşamadıkları hususların nedenlerden ibaret olduğu tutanağa yazılarak bu tutanağın hazır bulunanlarca imzalanarak tahkikat aşamasına geçileceği belirtilmiştir.
6100 sayılı HMK’nın 322. maddesi uyarınca yazılı yargılama usulüne
ilişkin hükümlerin basit yargılama usulünde de uygulanacağı belirtildiğinden yazılı yargılama usulünde delillerin gösterilmesi ve mahkemeye
sunulmasına ilişkin hükümlerin de irdelenmesi gerekmektedir.
6100 sayılı HMK’nın “Dava Dilekçesinin İçeriği” başlıklı 119/1-e-f maddesine göre; davacı, dava dilekçesinde, iddiasının dayanağı olan bütün
vakıaların sıra numarası altında açık özetlerini ve iddia edilen her bir
vakıanın hangi delillerle ispat edileceğini açıkça göstermek zorundadır.”
Maddenin gerekçesinde bu gerekliliğin, 6100 sayılı HMK’da bir yenilik
olarak düzenlendiği ifade edilmiştir. Davacının genel ifadelerle delillerini
belirtmesi yeterli sayılmayıp hangi delillere dayandığı dilekçeden anlaşılmalıdır. Delillerin bildirilmesine ilişkin bu düzenleme somutlaştırma yükünün de bir gereğidir. (Pekcanıtez, H./Atalay O./Özekes M.: Medeni Usul
Hukuku Ders Kitabı, 3. Bası, Ankara 2015, s. 277).
6100 sayılı HMK’nın “Belgelerin Birlikte Verilmesi” başlıklı 121/1.
maddesine göre; dava dilekçesinde gösterien ve davacının elinde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davalı
sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin veya sadece örneklerinin
dilekçeye eklenerek, mahkemeye verilmesi ve başka yerlerden getirtilecek
belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesi sağlayıcı açıklamanın dilekçede yer alması zorunludur. Ayrıca, aynı Kanunun “Cevap Dilekçesinin
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İçeriği” başlıklı 129/1-d-e maddelerine göre, cevap dilekçesinde; davalının savunmasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında
açık özetleri ile savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın
hangi delillerle ispat edileceğinin bildirilmesi gerekir. Bu husus davalının
savunmasını somutlaştırma yükünün de bir gereğidir. Davalı da davacı
gibi yazılı delillerini cevap dilekçesine ekleyerek mahkemeye vermeli ve
başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesi sağlayıcı açıklamalarda ulunmalıdır. (Pekcanıtez, H./Atalay O./Özekes M., s. 306).
Dava dilekçesinin davalıya tebliğinde, davalının iki hafta içinde davaya
cevap verebileceğinin ihtarının gerektiği HMK’nın 122. maddesinde düzenlendikten sonra aynı süreye “cevap dilekçesini verme süresi” başlıklı
127. maddesinde tekrar yer verilmiş ve “Cevap dilekçesini verme süresi,
dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki haftadır...3 şeklinde
düzenleme yapılmıştır.
6100 sayılı HMK’nın “Süresinde Cevap Dilekçesi Verilmemesinin Sonucu” başlıklı 128/1. maddesine göre; “süresi içinde cevap dilekçesi vermemiş olan davalı, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların
tamamını inkar etmiş sayılır.” Davayı inkar etmiş sayılan davalı, daha
sonra ikinci cevap dilekçesi veremez. Zira ikinci cevap dilekçesi cevaba
cevap dilekçesine karşı verilir. Cevap dilekçesi vermemiş olan davalının
sadece inkar ile yetinmiş olduğu varsayılır ve ön inceleme ile tahkikat aşamasında sadece inkar çerçevesinde savunma yapabilir ve bu yönde ispat
faaliyetinde bulunarak delil gösterebilir (Pekcanıtez, H./Atalay O./Özekes
M. s. 294-295). Süresinde cevap vermediği için davayı inkar etmiş sayılan
davalı, tdavacının dava dilekçesinde bildirdiği vakıaların doğru olmadığını (inkarı) ispat için karşı delil gösterebilir. Davalı, davayı inkarının karşı delilini göstermek bahanesi ile yeni vakıalar (mesela zamanaşımı veya
borcu ödediğini) ileri sürerse, bununla savunmasını genişletmiş olur; bu
ise kural olarak yasaktır. Bu halde mahkeme, davacının iddiasının doğru
olmadığını ispat için davalının göstereceği delilleri inceleyip, davacının delilleri ile birlikte değerlendirerek varacağı sonuca göre hüküm vermelidir.
(Kuru B./ Arslan R./Yılmaz E.: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara
2014, 25. Bası, s. 317).
Yine 6100 sayılı HMK’nın “n İncelemenin Kapsamı” başlıklı 137/1.
maddesine göre; dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön inceleme
yapılır. Mahkeme ön incelemede; dava şartlarını ve ilk itirazları inceler,
uyuşmazlık konularını tam olarak belirler, hazırlık işlemleri ile tarafların
delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için gereken işlemleri yapar,
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tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği davalarda onları sulhe
veya arabulucuğa teşvik eder ve bu hususları tutanağa geçirir.
6100 sayılı HMK’nın “Ön İnceleme Duruşması” başlıklı 140/5. maddesine göre; ön inceleme duruşmasında, taraflara dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya
başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları için iki haftalık kesin süre verilir. Bu hususların verilen
kesin süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi halinde, o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılmasına karar verilir. Aynı Kanununu 119 ve 121.
maddelerinde delillerin gösterimesinden bahsedilmesine rağmen, 137 ve
130. maddelerinde delillerin sunulmasından ve toplanmasından bahsedilmektedir. Burada vurgulanması gereken husus özellikle 140. maddede
“dilekçelerinde gösterdikleri” ibaresinin kullanılmış olmmasıdır.
6100 sayılı HMK’nın 140. maddesinin gerekçesinde belirtildiği üzere
taraflar, delil olarak dayandıkları belgeleri dilekçelerine ekleyerek vermek ya da başka yerden getirilecekse bunu belirtmek zorundadırlar. Şayet taraflar, bu konuda yapmaları gereken işlemleri eksik bırakmışlarsa,
tahkikata başlamadan önce, taraflara son kez kısa bir süre verilerek bu
eksiklikleri tamamlamaları yönünde olanak sağlanmıştır. Taraflar bu imkanı da doğru kullanamazlarsa, artık tahkikat mevcut delillerle yürütülecek ve tarafların o delile dayanmaktan vazgeçtikleri kabul edilecektir.
Özetle; 6100 sayılı HMK’nın 119/1-f maddesine göre dava dilekçesinde iddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği, 129/1-e
maddesine göre de cevap dilekçesinde savunmanın dayanağı olarak ileri
sürülen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceğinin ayrı ayrı belirtilmesi gerekir. 6100 sayılı HMK’nın 137. ve 140. maddelerinde ise; 119
ve 129. maddelerdeki düzenlemenin aksine, delillerin belirtilmesinden
değil, tarafların delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için gereken
işlemleri yapmasından bahsedilmiştir. Buna göre; delillerin dava ve cevap
dilekçelerinde belirtilmesi, dilekçelerde belirtilen delillerin en geç ön inceleme duruşmasında mahkemeye sunulması, başka bir yerden getirtilecek
olması halinde delillerin toplanması için gerekli işlemlerin yapılması gerekir. Yani dava ve cevap dilekçelerinin verilmesinden sonra tarafların iddia
ve savunmalarını kanıtlayacı delil bildirmeleri mümkün değildir.
Dilekçelerin teatisi aşamaları bu şekilde net sürelere bağlı olarak düzenlendikten sonra yasa koyucu, delil bildirmenin “süreye” bağlı olduğunu tekrar vurgulayan 145. maddeye yer vermiştir. 6100 sayılı HMK’nın
“Sonradan Delil Gösterilmesi” başlıklı 145/1. maddesine göre; taraflar,
Kanunda belirtilen süreden sonra delil gösteremezler. Ancak bir delilin
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sonradan ileri sürülmesi yargılamayı gerektirme amacı taşımıyorsa veya
süresinde ileri sürülememesi ilgili tarafın kusurundan kaynaklanmıyorsa, mahkeme o delilin sonradan gösterilmesine izin verebilir.
6100 sayılı HMK’nın 145. maddesinin birinci cümlesinde de tarafların,
Kanunda belirtilen süreden sonra delil gösteremeyecekleri açıkça belirtilmiştir. 145. maddenin ikinci cümlesinde; birinci cümledeki tarafların Kanunda belirtilen süreden sonra delil gösteremeyeceklerine ilişkin olarak
getirilen istisnanın dava ve cevap dilekçelerinde hiç delil belirtmeyen, ön
inceleme aşamasında da delillerini sunmayan veya toplanması için gerekli işlemleri yapmayan tarafların tahkikat aşamasında delil bildirme
haklarının olduğu şeklinde anlaşılması mümkün değiltir. 145. maddenin
gerekçesinde, “uygulamada, davaların uzamasının temel sebeplerinden
birinin de gereksiz yere yeni delil sunulması ve bu konuda taraflara verilen sürelere uyulmaması olduğunun bilindiği, maddenin ilk fıkrasıyla, Kanunda belirtilen sürelerden sonra, davada yeni delil sunulmasının yasak
olduğunun kural olarak benimsendiği, fakat iki istisnanın kabul edildiği,
bunun için; yeni delil sunulması talebinin yargılamayı gecirtirme amacı
taşımaması veya delilin süresinde sunulmamasının ilgili tarafın kusuru
dışında bir sebebe dayanması halinde, hakimin gerekçesini de belirtmek
şartıyla, yeni delil sunulmasına izin verileceği, bu şekilde delil sunma kuralına istisna getirilmesinin hukuki dinlenme hakkının tabii bir sonucu
olduğu” belirtilmiştir.
Tahkikatın amacı, kural olarak delil toplamak değil, delilleri incelemek ve değerlendirmektir, aksi halde tahkikat tamamlanamaz ve yargılama uzar. Bu sebeple 145 inci maddede belirtilen ve tarafın etki alanı dışında kalan çok özel durumlar dışında, sonradan delil sunulması halinde
bu deliller dikkate alınmamalıdır. Keza, tarafların 145’inci madde şartları
oluşmadan sonradan delil sunması ya da kanun yoluna başvururken bu
şekilde delilleri dilekçesine ekleyip vermeleri kabul edilmemelidir. (Pekcanıtez, H./Atalay Özekes M., s. 332-333).
Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde; 6100 sayılı HMK’nın sistematiği içinde; tahkikat aşamasına geçilmezden evvel tarafların uyuşmazlıkların çözümü için ileri sürdükleri delillerin daha işin başında belirlenerek tahkikatın etkin bir şekilde yapılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır.
Yargılamanın etkin ve makul bir süre içinde bitirilmesi için delil gösterilmesi dilekçelerin teatisi (dava, cevap, cevaba cevap ve ikinci cevap) aşaamına hasredilmiştir. Buna göre, dilekçelerin teatisi aşamasında herhangi bir
delil bildirmeyen davacı veya davalıya ön inceleme duşmasında delillerini
bildirmesi için yeni bir süre verilmesine inkan bulunmamaktadır.
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Somut olayda; davalı asil 03.05.2012 tarihli cevap dilekçesi sunmuş,
dilekçe içeriğinde ek olduğunu belirttiği belgeler yanında sadece tanık deliline dayanmış yemin dahil olmak üzere başkaca delil bildirmemiştir.
Mahkemece 03.04.2012 tarihli tensip zaptının “b” bendinde davalı tarafa
dava dilekçesi ve ekleri ile ön inceleme ve tahkikat gününün, dava ile ilgili
tanıkları dahil tüm delillerini, delillerin ispat edileceği hususları ve tanıkların dinleneceği konuları 2 hafta içinde sunmaları, tanıkları için 30,00
TL ücret, 7,00 TL tebligat gideri, cevap dilekçesinin tebliği için 7,00 TL
olmak üzere avansı mahkeme veznesine depo etmeleri için kesin süre
verilerek meşruhatlı davetiye ile tebliğine” karar verilmiş, tensip zaptı davacı vekiline tebliğ edilmiş iken davalı asile çıkarılan tebligatta tensip
zaptının bulunduğu belirtilmeksizin “dava dilekçesi 03.04.2012” şeklinde
açıklama yer aldığı görülmüştür. Tebligatta belirtilen ön inceleme duruşma günü olan 21.05.2012 tarihli duruşmaya ve takip eden tüm duruşmalara davalı şirket vekili katılmıştır. Davalı şirket vekili ön inceleme
duruşmasında cevap dilekçesi içeriği ile ilgili beyanda bulunduktan sonra
mahkemece tarafların uzlaşamadıkları hususlar tespit edilmiş ve neticede
tarafların tanıkların dinlenmesini talep ettikleri görülmüştür.
Mahkemece takip eden duruşmalarda taraf tanıkları dinlenmiş, gösterilen diğer deliller toplanmış ve bilirkişi raporu alınmıştır.
Davacı tarafından bilirkişi raporundan sonra talep konusu alacak tutarları ıslah edilmek suretiyle artırılmıştır.
Davalı şiket verili 06.02.2023 tarihli duruşmada, yıllık ücretli izinlerinin kullandırıldığı noktasında davacıya meyin teklif ettiklerini bildirmiş
olup, davacı vekili ise davalının yemin deliline dayanmadığını, bu sebeple
bu aşamadan sonra yemin dedililine dayanmasını kabul etmedikleri beyan etmiştir. Mahkemece yemin hususunda herhangi bir işlem yapılmaksızın aynı celsede karar verilmiştir.
Yukarıda belirtilen yasal düzenmeler dikkate alındığında, cevap dilekçesinde ibraname ve bir kısım belgeler yanında tanık beyanı dışında başkaca herhangi bir delil bildirmeyen, sonradan delil gösterebilmesi için
HMK’nın 145. maddesinde belirtilen istisnai hallerin mevcudiyetini de
ileri sürmeyen davalının ön inceleme aşamasından sonra yapılan üçüncü
duruşmada yemin deliline dayanması mümkün değildir.
Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında bir kısım üyelere 6100 sayılı HMK’nın 145/1-2. cümlesi uyarınca süresinde gösterilmeyen delilin ileri sürülmesinin yargılamayı geciktirme amacı taşımaması
halinde yeni delil gösteribileceği, somut olayda davalının yargılamayı ge-
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ciktirmek amacıyla hareket ettiği ileri sürülmediği gibi savunmasını diğer
delillerle kanıtlayamayan davalının kesin delil olan yemin delilini göstermesinin yargılamayı geciktirme amacı taşımadığı belirtilmişse de bu görüş kurul çoğunluğu tarafından benimsenmemiştir.
Hal böyle olunca, yerel mahkemenin cevap dilekçesinde delil bildirmeyen ve delilden bahsetmeyen, cevap dilekçesinde sadece tanık ismi ve
adresi vermekle yetinen ve bu şekilde delil olarak yalnızca tanık beyanlarına dayanan davalının, yargılamanın son aşamasında yeni bir delile
dayanamayacağı gibi daha önce dayanmadığı yemin delilini gündeme getiremeyeceği gerekcesiyle verdiği davanın kısmen kabulüne dair direnme
kararı yerindedir.
Açıklanan nedenlerle direme kararı yerinde olup onanmalıdır.
SONUÇ
Davalı şirket vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile, yukarıda açıklanan nedenlerle direnme kararının ONANMASINA, aşağıda dörümü yazılı
(1319,29 TL) harcın temyiz edenden alınmasına, karar düzeltme yolu kapalı olmmak üzere 18.01.2017 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ
ECRİMİSİL • ZAMANAŞIMI • HESAP YÖNETİMİ
ÖZET: Satış vaadi sözleşmesiyle taşınmazı alan
kişiden ecrimisil istenemez. Satış vaadinin iptaliyle taşınmazın boşaltılması saptanan tarihten
itibaren ecrimisil ödeme sorumluluğu başlar.
Ecrimisil en az kira geliri kadar olması gereken
zarardır.
Ecrimisilde zamanaşımı beş yıldır.
Ecrimisil, emsal kira sözleşmeleri ve yöredeki rayiçler dikkate alınarak hesaplanır
Y. 1 HD, E. 2014/13261, K. 2016/9307, T. 11.10.2016
Taraflar arasında görülen ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece
davanın kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar taraf vekillerince
yasal süre içerisinde duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla, duruşma
günü olarak saptanan 11.10.2016 Salı günü için yapılan tebligat üzerine
temyiz eden vekili Avukat ... geldi, davetiye tebliğine rağmen diğer temyiz
eden davalılar ... vd. vekili Avukat gelmedi, yokluğunda duruşmaya başlandı, süresinde verildiği ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin
kabulüne karar verildikten sonra gelen vekilin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi, iş karara bırakıldı. Bilahare Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor okundu, düşüncesi alındı. Dosya
incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR
Dava ecrimisil isteğine ilişkindir.
Davacı; kayden maliki olduğu 61 ada 1 parsel sayılı taşınmazı
19.07.2001 tarihinde satın aldığını, davalıların haklı ve geçerli bir neden olmaksızın taşınmazı kullandıklarını, .... Asliye Hukuk Mahkmesinin
2007/211 Esas, 2007/377 Karar sayılı kararı ile davalıların müdahalesinin menine karar verildiğini, men kararı sonrası davalılar ile 06/12/2007
tarihli sulh sözleşmesi yapılarak 03/11/2008 tarihinde taşınmazın teslim
edileceği hususunda anlaşmalarına rağmen taşınmazın boşaltılmadığını,
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davalıların taşınmazı terkettiğini haricen öğrendiğini ileri sürerek, taşınmazın satın alındığı 19.01.2001 tarihinden 20.04.2009 tarihine kadar ki
dönem için 50.000,00 TL ecrimisilin (ıslahla 200.000,00 TL) ticari faizi
ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalılar, çekişme konusu taşınmazın tamamının değil bir köşesinde
bulunan binanın kullanıldığını, taşınmazın 1/2 payının 08/05/2002 tarihli
satış vaadi sözleşmesi ile kendilerine satıldığını ve taşınmazın 1/2 payında
zilyet olunmasının haklı bir nedene dayandığını belirterek davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece, 08.05.2002 tarihli satış vaadi sözleşmesi ile çekişme konusu taşınmazın 1/2 payının davalı şirkete satıldığı, .... Asliye Hukuk Mahkemesinin 2003/500 Esas, 2007/202 Karar sayılı dava dosyasında davalının satış vaadinin feshini talep ettiği, davacının 19.04.2007 tarihli kabul
beyanı doğrultusunda satış vaadi sözleşmesinin feshine karar verildiği,
davalının yasal zilyetliğinin davayı kabul tarihi olan 19.04.2007 tarihine
kadar geçerli olduğu, akabinde taraflar arasında yapılan sulh sözleşmesi
uyarınca 06.12.2007 - 03.11.2008 tarihleri arasında taşınmazın davalılar
tarafından kullanımı yönünden tarafların anlaştıkları, sulh sözleşmesinin bitim tarinden taşınmazın boşaltıldığının bildirildiği 20.04.2009 tarihi arasındaki dönem için davalıların taşınmazı kullanımlarının haklı ve
geçerli bir nedene dayanmadığı gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne
karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden, taraflar arasında düzenlenen
06.12.2007 sulh sözleşmesiyle, taşınmazın 03.11.2008 tarihinde davalılarca tahliye edilip davacıya teslim edileceği kararlaştırıldığı hâlde,
20.04.2009 tarihinde davalılar tarafından tahliye edildiği, bu durumda,
03.11.2008 tarihine kadar taşınmazın davalılar tarafından kullanılmasının iyiniyetli olduğunun kabulünün gerekeceği, 03.11.2008 tarihinden
taşınmazın davalılarca terk edildiği 20.04.2009 tarihine kadar kötüniyeli
kullanıldığı saptandığından, davacının temyiz izirazıları yerinde değildir.
Reddine.
Davalıların temyiz itirazlarına gelince,
.... Asliye Hukuk Mahkemesinin 2003/500 Esas, 2007/202 Karar sayılı
dosyasında verilen karar ile ilgili karar düzeltme isteği 27.05.2009 tarihinde reddedilmiş ve karar bu tarihte kesinleşmiş ise de yukarıda açıklandığı üzere davalıların taşınmazı 03.11.2008 tarihinde tahliye edeceklerini kabul etmelerine göre mahkemece ecrimisil başlangıç tarihi olarak
03.11.2008 tarihinin esas alınmasında bir isabetsizlik yoktur. Davalıların
bu hususa dair temyiz itirazları yerinde değildir. Reddine.
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Bilindiği üzere, gerek öğretide ve gerekse yargısal uygulamalarda ifade edildiği üzere ecrimisil, diğer bir deyişle haksız işgal tazminatı, zilyet
olmayan malikin, malik olmayan kötüniyetli zilyetten isteyebileceği bir
tazminat olup, 08.03.1950 tarih 22/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında; fuzuli işgalin tarafların karşılıklı birbirine uygun iradeleri ile kurduğu
kira sözleşmesine benzetilemeyeceği, niteliği itibarı ile haksız bir eylem
sayılması gerektiği, haksız işgal nedeniyle oluşan zararın tazmin edilmesi
gerekeceği vurgulanmıştır. Ecrimisil, haksız işgal nedeniyle tazminat olarak nitelendirilen özel bir zarar giderim biçimi olması nedeniyle, en azı
kira geliri karşılığı zarardır. Bu nedenle, haksız işgalden doğan normal
kullanma sonucu eskime şeklinde oluşan ve kullanmadan kaynaklanan
olumlu zarar ile malik ya da zilyedin yoksun kaldığı fayda (olumsuz zarar)
ecrimisilin kapsamını belirler. Haksız işgal, haksız eylem niteliğindedir.
(YHGK'nun 25.02.2004 gün ve 2004/1-120-96 sayılı kararı)
25.05.1938 tarih ve 29/10 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı ve
Yargıtay'ın aynı yoldaki yerleşmiş içtihatları uyarınca ecrimisil davaları
beş yıllık zamanaşımına tabi olup bu beş yıllık süre dava tarihinden geriye
doğru işlemeye başlar.
Hemen belirtelim ki, ecrimisil hesabı uzmanlık gerektiren bir husus
olup, taşınmazın niteliğine uygun bilirkişi marifetiyle keşif ve inceleme yapılarak ve taleple bağlı kalınarak haksız işgal tazminatı miktarı belirlenmelidir. Alınan bilirkişi raporu, somut bilgi ve belgeye dayanmalı, tarafların ve hakimin denetimine açık, değerlendirmenin gerekçelerinin bilimsel
verilere ve HMK'nın 266 vd. maddelerine uygun olmalıdır.
Bu nedenle, özellikle tarım arazilerinin haksız kullanımı nedeniyle
ürün esasına göre talep varsa, bu konudaki resmi veriler, taşınmazın bulunduğu bölgede ekilen tarım ürünlerinin neler olduğu tarım il veya ilçe
müdürlüğünden sorulmalı, ekildiği bildirilen ürünlerin ecrimisil talep
edilen yıllara göre birim fiyatları ve dekara verim değerleri, hal müdürlüğünden ilgili dönem için getirtilmeli, bölgede münavebeli ekim yapılıp
yapılmadığı, taşınmazın nadasa bırakılıp bırakılmadığı tespit edilmelidir.
Eğer, özellikle arsa ve binalarda kira esasına göre talep varsa, taraflardan emsal kira sözleşmeleri istenmeli, gerekirse benzer nitelikli yerlerin
işgal tarihindeki kira bedelleri araştırılıp, varsa emsal kira sözleşmeleri
de getirtilmeli, dava konusu taşınmaz ile emsalin somut karşılaştırması
yapılmalı, üstün veya eksik tarafları belirlenmelidir.
İlke olarak, kira geliri üzerinden ecrimisil belirlenmesinde, taşınmazın
dava konusu ilk dönemde mevcut haliyle serbest şartlarda getirebileceği
kira parası, emsal kira sözleşmeleri ile karşılaştırılarak, taşınmazın büyüklüğü, niteliği ve çevre özellikleri de nazara alınarak yöredeki rayiçe
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göre belirlenir. Sonraki dönemler için ecrimisil değeri ise ilk dönem için
belirlenen miktara ÜFE artış oranının tamamının yansıtılması suretiyle
bulunacak miktardan az olmamak üzere takdir edilir.
Somut olaya gelince; yukarıda açıklanan ilke ve olgulara uygun araştırma yapılarak doğru şekilde ecrimisil hesabı yapıldığını söyleyebilme
olanağı yoktur.
Hâl böyle olunca, taraflardan emsal kira sözleşmeleri istenip, yukarıda
belirtilen ilkeler de gözetilerek yeniden oluşturulacak bilirkişi kurulu ile
mahallinde keşif yapılması, ilk dönem ecrimisil bedeli belirlenip, tespit
edilen bu değere sonraki yıllar için enflasyon rakamları da yansıtılarak
hesaplanacak ecrimisilin hüküm altına alınması gerekirken, yetersiz bilirkişi raporuna itibar edilerek yazılı şekilde karar verilmiş olması doğru
değildir.
Davalıların temyiz itirazları değinilen yön itibariyle yerindedir. Kabulüyle, hükmün açıklanan nedenlerden ötürü (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince
BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalı vekilinin vekâlet ücretine yönelik temyiz isteminin bu aşamada incelenmesine yer olmadığına,
21.12.2015 tarihinde yürürlüğe giren Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince
gelen temyiz eden vekili için 1.350.00.-TL. duruşma vekâlet ücretinin
temyiz edenlerden alınmasına, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 11.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

MURİSİN ÖLÜMÜ • BAKIM VE ONARIM İŞLERİ
•
ECRİMİSİL
ÖZET: Yazlık olan taşınmaza murisin ölümünden
sonra bakım ve onarım için giden mirasçıların
haksız kullanımdan doğan ecrimisil ödeme sorumluluklarının olduğundan söz edilemez.
Y. I. HD, E. 2016/12244, K. 2017/221, T. 16.1.2017
Taraflar arasında görülen davada;
Davacı, davalılar ile kardeş olduklarını, 05.06.2011 tarihinde vefat
eden babalarından miras yoluyla intikal eden davaya konu 19 ada 1394
parsel sayılı taşınmazın davalılar tarafından kullanıldığını, kullanım için
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rızasının bulunmadığını, davalıların ayrıca intifadan men edildiğini ileri
sürerek 05.06.2011 tarihinden itibaren haksız kullanım nedeni ile 5.000
TL ecrimisilin dava tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalılar, Dava konusu taşınmazın yazlık olduğunu, 2009 yılında annelerinin vefatından sonra bir süre babaları olan muris ...'in kaldığını,
2009-2012 yılları arasında taşınmazın kullanılmadığını, davacının taşınmazla ilgilenmediğini, komşuların bakımsızlık nedeni ile kendilerine
ulaşması sonrası 2012 yılında evin bakım, onarım ve muhafazası için zaman zaman taşınmaza giderek bakımını kendi paraları ile yaptırdıklarını, tereke temsilcisinin taşınmazın kullanıma uygun olmadığı ve tadilat
gerektirdiğine ilişkin raporunun olduğunu belirterek davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece, davalıların, murislerinden intikal etmiş dava konusu taşınmazın bakım ve onarımı için taşınmaza gidip gelmelerinin haksız kullanım anlamına gelmeyeceği, davalıların taşınmazı kullandıklarının ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Karar, davacı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi ...'nin raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp, düşünüldü.
KARAR
Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davacının temyiz itirazı yerinde değildir. Reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 7.10.-TL bakiye
onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 16.01.2017 tarihinde
oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
KOCANIN DAVRANIŞLARI • KONUT EDİNİMİ
•
BOŞANMA KOŞULLARI
ÖZET: Bağımsız konut temin etmeyen, annesinin
evliliğe müdahalesine sessiz kalan ve annenin
aile mahremiyetine müdahalesine sebebiyet veren kocaya karşı açılan boşanma davası kabul
edilmelidir.
Y. 2 HD, E. 2015/19433, K. 2016/12171, T. 23.6.2016
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü:
Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davacı kadının mahkemece kabul edilen kusurlu davranışları yanında davalı erkeğin bağımsız
konut temin etmediği, annesinin evliliğe müdahalesine sessiz kaldığı, annesinin tarafların mahremiyetine müdahalesine sebebiyet verdiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak
derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik
mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen
mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz
gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.
SONUÇ
Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA,
istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın
tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere
oybirliğiyle karar verildi. 23.06.2016
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ERKEĞİN DAVRANIŞLARI • AĞIR KUSUR
ÖZET: Davalı erkeğin bağımsız konut temin etmediği, annesi ile eşi arasında denge kuramadığı ve
bu hale göre ağır kusurlu olduğu anlaşılmaktadır.
Bu nedenle tarafların eşit kusurlu olduğu kabul
edilerek kadının tazminat talebinin reddi doğru
olmamıştır.
Y. 2 HD, E. 2016/13242, K. 2016/12476, T. 28.06.2016
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı-karşı davacı kadın tarafından kusur belirlemesi, reddedilen tazminatlar, yoksulluk nafakası miktarı, velayet ve kişisel ilişki yönünden temyiz
edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre,
davalı-karşı davacı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2- Mahkemece taraflar eşit kusurlu kabul edilerek boşanmaya karar
verilmiş ise de; yapılan soruşturma ve toplanan delillerden mahkemenin
de kabulünde olan gerçekleşen kusurlu davranışları yanında erkeğin bağımsız konut temin etmediği, annesi ile eşi arasında denge kuramadığı ve
bu hale göre davacı-karşı davalı erkeğin ağır kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Erkeğin kusurlu davranışları kadının kişilik haklarına saldırı teşkil edecek niteliktedir. Öyleyse, davalı-karşı davacı kadın yararına Türk
Medeni Kanunu'nun 174/1-2. maddesi koşulları oluşmuş olup, tarafların ekonomik ve sosyal durumları, fiilin ağırlığı ve hakkaniyet kuralları
gözetilerek davalı-karşı davacı kadın yararına uygun miktarda maddi ve
manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, tarafların eşit kusurlu kabulü ve bu yanılgılı kusur belirlemesine bağlı olarak tazminat taleplerinin
reddi doğru olmamıştır.
3- Mahkemece, müşterek çocukların velayeti davacı-karşı davalı babaya bırakılmış, müşterek çocuklarla anne arasında “aynı şehirde oturmaları hali” ve “farklı şehirde oturmaları hali” için ayrı ayrı kişisel ilişki düzenlenmiştir. Babanın, velayetine bırakılan çocuklarla birlikte Kütahya'da,
annenin ise Konya'da oturduğu anlaşılmaktadır. Taraflar mevcut duruma
göre ayrı şehirlerde yaşıyor olmakla birlikte, günümüzdeki ulaşım ola-
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naklarındaki kolaylık gözetildiğinde, kişisel ilişkiye dair düzenleme yapılırken, taraflar bu hususun dikkate alınmasını açıkça talep etmemişlerse,
"ayrı şehir, aynı şehir ayrımına" gidilmesinin de önemi bulunmamaktadır.
Bu bakımdan, aynı şehir-ayrı şehir ayırımına gidilmeksizin annelik duygularını tatmine elverişli , çocukların da anne sevgisi ve şefkatini tatmasına yeterli, daha uygun süreyle kişisel ilişki tesisi gerekirken, yazılı şekilde
hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.
SONUÇ
Temyiz edilen hükmün yukarıda 2 ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle
BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, istek halinde
temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden
itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle
karar verildi. 28.06.2016

KOCANIN DAVRANIŞLARI • BAĞIMSIZ KONUT TEMİNİ
•
BOŞANMA ŞARTLARI
ÖZET: Eşini tehdit eden, eşinin ailesiyle görüşmesine izin vermeyen ve bağımsız konut temin
etmeyen kocaya karşı açılan boşanma davasının
kabulüne karar verilmelidir.
Ziynetlerin götürülmediğini ve koca tarafından
zorla alındığını ispat yükümlülüğü kadına aittir.
Y. 2 HD, E. 2016/3851, K. 2016/13840, T. 18.10.2016
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı
kadın tarafından, boşanma davasının reddi, kusur belirlemesi ve ziynet
alacağı davasının reddedilen bölümü yönünden, davalı erkek tarafından
ise ziynet alacağı davasının kabul edilen bölümü yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 18.10.2016 günü duruşmalı temyiz eden davacı
... vekili Av. ... ile karşı taraf temyiz eden davalı ... geldiler. Gelenlerin
konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için
duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün
kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
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1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre,
davacı kadının aşağıdaki bendin dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı erkeğin eşine mesaj göndermek suretiyle eşini tehdit ettiği, eşinin ailesi ile görüşmesini
istemediği ve bağımsız konuttesis etmediği anlaşılmaktadır. Bu halde
taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin
devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir.
Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK m. 166/1) karar verilecek yerde, yetersiz
gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.
3-Davalı erkeğin temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;
Davacı kadın dava dilekçesinde boşanmanın yanı sıra ziynet eşyası
alacağı talebinde de bulunmuştur. Davacı kadın düğünde takılan ziynet
eşyalarının davalı erkeğin evinde kaldığını iddia etmiş davalı erkek ise
altınların kadında kaldığını savunmuştur. Toplanan deliller ve yapılan
yargılama ile davacı kadın tarafından ziynetlerin davalı erkek tarafından
zorla elinden alındığı, götürülmesine engel olduğu ve davalı erkeğin evinde kaldığını ispatlayamamıştır. Açıklanan sebeple kabul edilen ziynetler
yönünden de davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulü doğru
olmamıştır.
SONUÇ
Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, duruşma için taktir olunan 1.350,00 TL. vekalet ücretinin ...'dan alınıp ...'ye
verilmesine, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine,
işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık
olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 18.10.2016
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AİLE KONUTU • EVLİLİĞİN SONA ERMESİ
ÖZET: Evlilik ölümle veya boşanma ile sona ermiş
ise “Aile Konutu” koruması da kalkar. Bu noktada
diğer eşin rızası olmadan yapılmış olan tasarruf
işlemi (ipotek gibi) geçerlilik kazanır.
Y. 2 HD, E. 2016/10514, K. 2016/13563, T. 05.10.2016
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz
edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Dava, hak sahibi eş tarafından diğer eşin rızası alınmadan, davalı banka
lehine verilen aile konutu üzerindeki ipoteğin kaldırılması ve taşınmazın
tapu kaydına aile konutu şerhi konulması isteğine ilişkindir (TMK m. 194).
Aile konutunun, hak sahibi eş tarafından devri ve konut üzerindeki
hakların sınırlandırılması, diğer eşin açık rızasına bağlıdır (TMK m. 194).
Bu rıza alınmadan konutla ilgili yapılan tasarruf işlemi geçersizdir. Bu
geçersizliği, rızası gereken eş konutun bu vasfını devam ettirmesi koşuluyla evlilik birliği süresince ileri sürebilir. Evlilik, ölümle veya boşanma
yahut da iptal kararıyla sona ermiş ise, Türk Medeni Kanununun 194.
maddesinin "aile konutuna" sağladığı koruma da sona erer ve diğer eşin
rızası alınmadan yapılan tasarruf işlemi yapıldığı andan itibaren geçerlilik kazanır. Dava konusu taşınmazın maliki olan davalı eş ... davanın
devamında 18.04.2013 tarihinde ölmüştür. Evlilik ölüm ile sona erdiğine
göre dava konusu taşınmaz aile konutu olma niteliğini kaybetmiştir. Bu
husus gözetilerek konusuz kalan dava hakkında "karar verilmesine yer
olmadığına" dair karar vermek ve yargılama giderleri ile vekalet ücretini,
dava tarihi itibariyle tarafların haklılık durumları dikkate alınarak, tayin
ve takdir etmek gerekirken, dava konusu taşınmaz üzerindeki ipoteğin
kaldırılmasına ve taşınmazın tapu kaydına aile konutu şerhi konulmasına
karar verilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ
Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın
tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere
oyçokluğuyla karar verildi. 05.10.2016
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BAĞIMSIZ KONUT TEMİNİ • BOŞANMA KOŞULLARI
ÖZET: Erkeğin bağımsız konut temin etmediği
anlaşıldığından boşanma koşullarının gerçekleştiği kabul edilmelidir.
Y. 2 HD, E. 2015/20464, K. 2016/13873, T. 20.10.2016
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı kadın tarafından, kendi boşanma davasının reddi yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davacı-karşı davalı erkeğin
bağımsız konuttemin etmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan
vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı
karşısında davalı-karşı davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında
eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK m. 166/1) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.
SONUÇ:
Davacının temyiz itirazının kabulü ile hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri
verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.20.10.2016

BOŞANMADA EŞİT KUSUR • YOKSULLUK NAFAKASI
ÖZET: Davacı kadının ağır kusurlu olduğu kabul
edilmiş ise de, erkeğin bağımsız konut temin etmediği dikkate alınarak boşanmada eşit kusur
mevcut olduğu sonucuna varılmalıdır.
Bu durumda kadın lehine yoksulluk nafakasına
da hükmedilmelidir.
Y. 2 HD, E. 2015/22011, K. 2017/935, T. 26.1.2017
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı kadın tarafından; kusur belirlemesi davacı-karşı davalı
erkek lehine hükmedilen manevi tazminat ile reddedilen tazminat ve na-
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faka talepleri yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü:
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre,
davalı-karşı davacı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2- Mahkemece, davalı-karşı davacı kadın ağır kusurlu kabul edilerek
boşanma kararı verilmiş ise de; toplanan delillerden, davacı-karşı davalı
erkeğin "ailesi ile oturacaklarını belirterek bağımsız konut temin etmeği, davalı-karşı davacı kadının ise "Eray ile yapamıyorum, evlenmekten
vazgeçtim" dediği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre boşamaya sebep olan olaylarda, tarafların eşit kusurlu olduklarının kabulü
gerekir. Eşit kusurlu eş lehine tazminata hükmedilemez. Hal böyle iken
davalı-karşı davacı kadının ağır kusurlu kabul edilmesi ve bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak davacı-karşı davalı erkek yararına manevi
tazminata (TMK m.174/2) hükmedilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.
3- Yukarıda (2.) bentte açıklandığı üzere, tarafların boşanmaya sebep
olan olaylarda eşit kusurlu oldukları ve kadının boşanma sebebi ile yoksulluğa düşeceği anlaşıldığından, Türk Medeni Kanunu'nun 175.maddesi koşulları kadın yararına oluşmuştur. O halde, tarafların ekonomik ve
sosyal durumları gözetilerek davalı-karşı davacı kadın yararına uygun
miktarda yoksulluk nafakasına karar verilmek üzere hükmün bozulması
gerekmiştir.
4- Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince, gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına (TMK m. 186/1), geçimine (TMK m. 185/3), malların yönetimine (TMK m. 223, 242, 244,
262, 263, 264, 267, 215) ve çocukların bakım ve korunmasına (TMK m.
185/2) ilişkin geçici önlemleri kendiliğinden (re'sen) almak zorundadır
(TMK m. 169). O halde; Türk Medeni Kanununun 185/3. ve 186/3. maddeleri uyarınca, tarafların ekonomik ve sosyal durumları da gözetilerek
dava tarihinden geçerli olmak üzere davalı-karşı davacı kadın yararına
uygun miktarda tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.
SONUÇ
Temyiz edilen hükmün yukarıda (2.) (3.) ve (4.) bentlerde gösterilen
sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu
diğer bölümlerinin ise yukarıda (1.) bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak
üzere oybirliğiyle karar verildi. 26.01.2017(Prş.)
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BOŞANMADA KUSUR • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT
ÖZET: Davalı erkeğin eşini istemediği ve bağımsız konut temin etmediği dikkate alınmalı ve boşanmanın koşullarının gerçekleştiği sonucuna
varılmalıdır.
Bu olayda boşanmaya sebep olan olaylarda erkek tamamen kusurlu olup, kadının maddi ve manevi tazminat istekleri kabul edilmelidir.
Y. 2 HD, E. 2016/15106, K. 2017/467, T. 16.01.2017
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre,
davacı kadının aşağıdaki bentler kapsamı dışında kalan sair itirazları yersizdir.
2- Mahkemece verilen ilk hüküm, davacı tarafın temyizi üzerine; Dairemizin 07.05.2015 tarihli ilamı ile "Davalı erkeğin eşinin annesini sık sık
arayarak bu iş olmaz, kızını istemiyorum, alıp götürün" dediği, bu şekilde
davacıyı istemediğini beyan ettiği vebağımsız konut temin etmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak
derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta
haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK m.166/1) karar
verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır"
gerekçesiyle bozulmuştur. Bu belirlemeye göre davalı erkek boşanmaya
sebebiyet veren vakıalarda tamamen kusurludur. Mahkemece bozmaya
uyulmasına rağmen, bu husus gözetilmeden tarafların eşit kusurlu kabul
edilmesi ve bu yanılgılı kusur belirlemesine bağlı olarak davacı kadının
maddi-manevi tazminat isteklerinin (TMK m.174/1-2) reddi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.
3-Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince, gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına (TMK m.186/1), geçimine (TMK m.185/3), malların yönetimine (TMK m. 223, 242 244, 262,
263, 264, 267, 215) ve çocukların bakım ve korunmasına (TMK m.185/2)
ilişkin geçici önlemleri kendiliğinden (re'sen) almak zorundadır (TMK
m.169). O halde; Türk Medeni Kanunu'nun 185/3. ve 186/3. maddeleri
uyarınca, tarafların ekonomik ve sosyal durumları da gözetilerek dava
tarihinden geçerli olmak üzere davalı kadın ve yanında bulunan ortak
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çocuk 10.10.2012 doğumlu ... yararına uygun miktarda tedbir nafakasına
hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya
aykırı bulunmuştur.
SONUÇ
Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının
istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren
15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar
verildi. 16.01.2017

BAĞIMSIZ KONUT İSTEĞİ • BOŞANMA SEBEBİ
ÖZET: Davalı erkeğin eşinin bağımsız konut isteğine duyarsız kaldığı anlaşıldığından, davacı
eşin açtığı boşanma davası kabul edilmelidir.
Y. 2 HD, E. 2015/22036, K. 2017/1179, T. 7.2.2017
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü:
Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı erkeğin eşinin bağımsız konut isteğine duyarsız kaldığı ve babasının kadının akrabalarına
"isterseniz kızınızı alın götürün" demesine ve küfür etmesine sessiz kaldığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden
sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir
geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın
artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek
yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.
SONUÇ
Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA,
istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın
tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere
oybirliğiyle karar verildi.07.02.2017
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BOŞANMADA KUSUR • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT
ÖZET: Boşanmaya sebep olan olaylarda davalı
kadının daha az kusurlu olduğu belirlenmiş olup,
erkeğin kusurlu davranışlarının kişilik haklarına
saldırı niteliğinde olduğu dikkate alınarak kadın
yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmelidir.
Y. 2 HD, E. 2015/22503, K. 2017/1497, T. 15.2.2017
1-Mahkemece, davalı kadının boşanmaya sebebiyet veren vakıalarda davacı erkeğe nazaran ağır kusurlu olduğu kabul edilerek boşanma
kararı verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davalı kadına mahkemece yüklenen kusurlu davranışlarının yanında, davacı
erkeğin de, ailesinin evlilik birliğine müdahalesine sessiz kaldığı, eşine
zaman zaman fiziksel şiddet uyguladığı, bağımsız konut sağlamadığı, eşini istemediğini söylediği anlaşılmaktadır. Tarafların gerçekleşen kusurlu
eylemleri dikkate alındığında, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında
iki tarafta kusurlu olmakla birlikte, davacı erkeğin daha fazla kusurlu olduğu, gelişen bu olaylar karşısında, evliliğin devamında taraflar bakımından yarar kalmadığı ve Türk Medeni Kanununun 166/2. maddesindeki
boşanma koşullarının gerçekleşmiş olduğunun kabulü gerekir. Hal böyle
iken, mahkemece davalı kadının boşanmaya sebep olan olaylarda daha
fazla kusurlu kabul edilmesi doğru değil ise de; davalı kadının da az da
olsa kusurlu bulunduğu anlaşılmakla, boşanma kararı sonucu itibariyle
doğru olduğundan, davalı kadının bu yöne ilişkin temyiz itirazlarının reddi ile boşanma hükmünün kusura ilişkin gerekçesinin değiştirilmek sureti ile onanmasına karar verilmesi gerekmiş (HUMK m. 438/son) ve davalı
kadının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları
yerinde görülmemiştir.
2-Yukarıda 1. bentte belirtildiği üzere boşanmaya sebebiyet veren olaylarda erkek ağır kusurlu olup, bu kusurlu davranışlar aynı zamanda kadının kişilik haklarına saldırı teşkil eder niteliktedir. Davalı kadın yararına Türk Medeni Kanunu'nun 174/1-2. maddesi uyarınca uygun miktarda
maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde reddi
doğru bulunmamıştır.
3-Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın
niteliğine, günün ekonomik koşullarına göre davalı kadın yararına takdir
edilen yoksulluk nafakası azdır. Mahkemece Türk Medeni Kanununun

Yargıtay Kararları

313

4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak daha uygun miktarda nafakaya hükmedilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde
hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ
Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda l. bentte gösterilen sebeple boşanma hükmünün
gerekçesi değiştirilmek suretiyle ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren
15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar
verildi.15.02.2017

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ
NİŞANIN BOZULMASI • MANEVİ TAZMİNAT
ÖZET: Nişanlılık dolayısıyla verilen hediye, olağan bir hediye ise geri istenemez. Hediyelerin
geri istenebilmesi için alışılmışın dışında hediyelerden olması gerekir. Alışılmış (mutad) hediyelerden kasıt; giymekle, kullanmakla eskiyen ve
tüketilen eşyalardır.
Y. 3 HD, E. 2015/11152, K. 2016/6663, T. 27.04.2016
Davacı - karşı davalı vekili, dava dilekçesinde; müvekkili ile davalının
18/09/2011 tarihinde nişanlandıklarını, 16/06/2012 tarihinde ise nişanlılıklarının davalı tarafın isteği ile sona erdiğini, müvekkilinin, nişanlı kaldıkları süre içerisinde davalıya nişan ve bayram hediyesi olarak, pırlanta
tek taş yüzük, altın habbiye set (kolye, bileklik, küpeden oluşan 80 gr. 22
ayar altın), 27 gr. 22 ayar altın telkari bileklik, inci set (kolye ucu, zincir,
küpe-3,5 gr kolye ucu, 8 gr. küpe, 6 gr. zincir) verildiğini, takıların takribi
değerinin 13.000,00 TL civarında olduğunu; belirtilen hediyelerin ihtarnameye rağmen iade edilmediğini, evlenildiğinde ikamet edilecek müşterek konutu müvekkilinin, 2012 yılı Ocak ayında kiraladığı, 2012 yılı Eylül
ayı dahil olmak üzere bu evin kirasının müvekkili tarafından ödendiğini,
kira bedelinin 5.400,00 TL olduğunu; müvekkilinin bu evin tadilatı için
3.000,00 TL masraf yaptığını belirterek; nişan hediyelerinin aynen iadesi, mümkün olmaması halinde fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere
hediyelere karşılık gelen 13.000,00 TL dahil olmak üzere toplam 21.400
TL maddi tazminatın ve 10.000,00 TL manevi tazminatın yasal faizi ile
birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini, talep ve dava etmiştir.
Davalı-karşı davacı vekili, cevap dilekçesinde; nişanın gerçekte
02/06/2012 tarihinde davacı tarafça sonlandırıldığını, davanın nişanlılığın
sona ermesinden 1 yıl geçtikten sonra açıldığından davanın zamanaşımı
nedeni ile reddinin gerektiğini, nişanın bozulmasında asli kusurlu tarafın
davacı taraf olduğunu, davacı tarafın nişan merasimi esnasında taktığını
beyan ettiği kolye, bileklik ve küpeden oluşan altın habbiye seti iptal olan
düğün tarihinden 2 gün sonra (09/07/2013) tarihinde iade ettiğini savunarak; davacı tarafından açılan davanın reddini istemiş; karşı davasında
ise, davacı–karşı davalının ortada bir neden yokken nişanı sonlandırdı-
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ğını, müvekkilinin ve annesinin düğün tarihine kadar barışmak için çaba
gösterdiklerini, müvekkilinin nişan sebebi ile 17.056,83 TL masraf yaptığını belirterek; bu masraf ve nişanda davacı- karşı davalıya takılan saatin
aynen iadesi veya bedeli olan 1.117,00 TL'nin iadesi ile müvekkili lehine
10.000,00 TL manevi tazminatın davacı – karşı davalıdan tahsiline karar
verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece; karşı davanın zamanaşımı nedeniyle reddine, asıl davanın ise kısmen kabulü ile; kira ve masrafa ilişkin talebin ispatlanamadığından reddine, nişan hediyesi olarak takılan hediyelerin aynen iadesi
mümkün olmadığından, 9.700,00TL bedelinin dava tarihinden itibaren
yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, nişanın davalı- karşı davacıdan
kaynaklanan sebeplerle bozulması nedeniyle 2.000,00 TL manevi tazminatın davalı–karşı davacıdan tahsiline, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş; hüküm davalı–karşı davacı vekili tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine
göre, davalı – karşı davacının karşı davaya ilişkin temyiz itirazları yerinde
görülmeyerek reddedilmiştir. Asıl dava yönünden ise;
1-Nişan hediyelerinin iadesi talebi yönünden;
Nişan, evlenme dışında bir nedenden dolayı sona ererse, nişanlıların
birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir. Hediye aynen veya mislen geri verilemiyorsa, sebepsiz
zenginleşme hükümleri uygulanır. (TMK. m.122)
Nişanlılık dolayısıyla verilen hediye, olağan bir hediye ise geri istenemez. Hediyelerin geri istenebilmesi için alışılmışın dışında hediyelerden
olması gerekir. Alışılmış (mutad) hediyelerden kasıt; giymekle, kullanmakla eskiyen ve tüketilen eşyalardır.
Kural olarak giymekle, kullanılmakla eskiyen ve tüketilen eşyaların iadesine karar verilemez. Nişanın bozulması nedeniyle mutad dışı hediyelerin geri alınmasına ilişkin davalarda kusur aranmaz.
Somut olayda; davalı – karşı davacı takıların davacı–karşı davalı tarafından takılmadığı savunmasında bulunduğu, davacı–karşı davalı tanığı
...'nün "...söz kesilirken Evren'in annesi davalıya tek taş bir yüzük takmıştı..." şeklinde beyanda bulunduğu, buna göre tek taş yüzüğün davacı
– karşı davalı tarafından takılmadığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla mahke-
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mece, bilirkişi tarafından... incelemesi yapılarak dava konusu takıların
davacı–karşı davalı tarafından takılıp takılmadığının tespiti gerekirken,
tek taş yüzük yönünden talebin kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Bunun yanında, hediyelerin iadesi yönünde hüküm kurulabilmesi için
eşyanın davalıya hediye edildiğinin ve nişanın bozulmasından sonra iade
edilmediğinin ispatlanması gerekir. Zira; TMK'nın 6.maddesi hükmü
uyarınca; kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan herbiri
hakkını dayandırdığı olguların varlığını kanıtlamakla yükümlüdür. Gerek
doktrinde; gerek Yargıtay içtihatlarında kabul edildiği üzere, ispat yükü
hayatın olağan akışına aykırı durumu iddia eden ya da savunmada bulunan kimseye düşer. Öte yandan ileri sürdüğü bir olaydan kendi yararına
haklar çıkarmak isteyen kimsenin, iddia ettiği olayı kanıtlaması gerekir.
Hediyelerin verildiği ve iade edilmediği hususu her türlü delil ile ispat
edilebilir. Nişan nedeniyle kendisine verildiğini kabul ettiği hediyelerin
iade edildiğini ileri süren davalı, bunu kanıtlamalıdır.
Somut olayda; davalı–karşı davacı, dava konusu hediyelerden habbiye
set (kolye, küpe, ve bileklik) in davacı–karşı davalıya iade edildiğini iddia
ettiği; davalı–karşı davacı tanığı ...'nin " ...nişanda takılan altın set takımını davacıya iade etmek için davalı ile birlikte gittik, ayrı masalarda oturduk ancak, ...in, nişanda takılmış olan küpe, kolye ve bileklikten oluşan
altın seti davacıya teslim ettiğini gördüm..." şeklinde beyanda bulunduğu,
davalı karşı davacı tanıkları ... ... ve Nahide Harma'nın bu beyanı destekler mahiyette beyanlarda bulundukları anlaşılmaktadır. Asıl olan, tanığın
gerçek beyanda bulunduğudur. Bu itibarla, mahkemece; kolye, küpe ve
bileklikten oluşan habbiye setin davacı – karşı davalıya iade edildiğinin
kabulü ile bu takılar yönünden davanın reddine karar verilmesi gerekirken talebin kabulü doğru görülmemiş, bu husus da hükmün bozulmasını
gerektirmiştir.
2- Davacı -karşı davalı lehine hükmedilen manevi tazminat yönünden;
Kural olarak nişanın bozulması yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun
miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. (TMK m. 121) Nişanın bozulmasından dolayı davacı lehine manevi tazminata hükmedilebilmesi için,
nişanın haksız olarak bozulmasının yanında, davacının kişilik haklarının
da ihlal edilmiş olması gerekir.
Nişanın bozulması, doğal olarak taraflarda değişik şiddet ve ölçülerde
de olsa üzüntü yaratır ve menfaat ihlaline neden olur. Ancak sırf, nişa-
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nın bozulmasından dolayı duyulan üzüntü ve hayal kırıklığına uğranılmış
olması manevi tazminata hükmedilmesi için yeterli değildir. Doğal olan
üzüntü ve menfaat ihlali manevi tazminata esas alınmaz. Zira, manevi tazminata karar verilebilmesi için istemde bulunan nişanlının kişisel haklarının fahiş olarak zarara uğramış olması gerekir. Bu fahiş zararın somut
olay ve nedenlere dayanılarak ispat edilmesi gerekir.
Somut olayda; davacı – karşı davalı tanıkları nişanın bozulmasının nedeni ve hangi taraftan kaynaklandığını bilmediklerini beyan ettiği, davalı
-karşı davacı tanığı...."...davacı ... bana 'bu iş olmayacak,... ailemin dediği
hiçbir şeyi yapmak istemiyor, ailemin sözünden dışarı çıkamam' dedi,
yanımda Ece de vardı, daha sonra kızım davacıya ulaşmaya çalıştı ama
davacı telefonlara çıkmadı, 15 gün sonra görüştüklerinde davacı ... kızıma, artık düğünün olmayacağını söyledi..." şeklinde; davalı – karşı davacı
tanığı ... ise "...davalı ve annesinin çalıştığı işyerine gitmiştim, tarafların
tartışma seslerini koridordan duyabiliyordum, davacı, davalıya hitaben
'annem senden birşeyler yapmanı istiyor, sen neden annemi dinlemiyorsun, birlikte oturmamızı neden istemiyorsun' dedi, davalı da karşılık veriyordu, o sırada taraflar dışarı çıktı ve davacı ' bu iş bitti artık düğün
yapmaya gerek yok' dedi..." şeklinde beyanda bulundukları anlaşılmaktadır. O halde, davacı – karşı davalı, nişanın davalı – karşı davacı ...'nin
kusurlu davranışları sonucu bozulduğunu ispat edemediğinden manevi
tazminat isteminin tümden reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı
değerlendirme ile manevi tazminat isteminin kısmen de olsa kabülüne
karar verilmesi doğru görülmemiş, bu husus da hükmün bozulmasını
gerektirmiştir.
SONUÇ
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 27.04.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ
NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARDA MANEVİ TAZMİNAT
ÖZET: Davacılar yararına daha üst seviyede manevi tazminata karar verilmesi gerekirken yazılı
biçimde karar verilmiş olması doğru değildir.
Y. 4 HD, E. 2015/8024, K. 2015/10457, T. 01.10.2015
Taraflar arasındaki manevi tazminat davasından dolayı yerel mahkemece verilen gün ve sayısı yukarıda yazılı kararın; Dairemizin 22/01/2015
gün ve 2014/4003-2015/797 sayılı ilamıyla onanmasına karar verilmiştir.
Süresi içinde davacılar vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş
olmakla HUMK’un 440-442. maddeleri uyarınca tetkik hakimi tarafından
hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
1- Temyiz ilamında bildirilen gerektirici nedenler karşısında Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun değişik 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiç birine uygun olmayan davacıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan karar düzeltme itirazları reddedilmelidir.
2- Davacıların diğer karar düzeltme itirazlarına gelince;
Dava, çocuğun nitelikli cinsel istismarı nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, Dairemizin 22/01/2015 gün, 2014/4003 esas ve 2015/797 karar sayılı
ilamı ile onanmış, davacılar tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiştir.
Borçlar Yasası'nın 47. maddesi gereğince yargıcın, özel durumları göz
önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği para tutarı adalete uygun olmalıdır. Takdir edilecek bu tutar, zarara
uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer
bir işlevi (fonksiyonu) olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi
malvarlığı hukukuna ilişkin bir zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir.
Takdir edilecek tutar, var olan durumda elde edilmek istenilen doyum
(tatmin) duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır.
22/06/1966 gün ve 7/7 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı'nın gerekçesinde takdir olunacak manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel
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durum ve koşullar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden yargıç, bu konuda takdir hakkını kullanırken ona etkili olan
nedenleri de karar yerinde nesnel (objektif) ölçülere göre uygun (isabetli)
bir biçimde göstermelidir.
Davaya konu edilen olayın oluş biçimi ve niteliği, davalının eyleminin
ve davacılarda oluşturacağı etkinin ağırlığı ile yukarıda açıklanan ilkeler
gözetildiğinde, davacılar yararına hüküm altına alınan manevi tazminatlar
azdır. Davacılar yararına daha üst seviyede manevi tazminata karar verilmesi gerekirken yazılı biçimde karar verilmiş olması doğru değildir. Dairemizce, hükmün onanmasına karar verilmiş ise de; kararın açıklanan
nedenle bozulması gerekir. Şu halde; karar düzeltme istemi HUMK’un
440-442 maddeleri uyarınca kabul edilmeli Dairemizin 22/01/2015 gün,
2014/4003 esas ve 2015/797 karar sayılı onama kararı kaldırılmalı, karar açıklanan nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ
Yukarıda (2) numaralı bentte gösterilen nedenlerle HUMK’un 440442 maddeleri gereğince karar düzeltme isteminin kabulüne, Dairemizin
22/01/2015 gün, 2014/4003 esas ve 2015/797 karar sayılı onama kararının kaldırılmasına, kararın açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, davacıların diğer karar düzeltme isteklerinin (1) numaralı bentte gösterilen
nedenlerle reddine ve tashihi karar talep eden davacılardan önceki onama
kararımızla alınan harcın istek halinde geri verilmesine 01/10/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ
KİRA SÖZLEŞMESİ
•
DAVALININ YAPILAN İŞLEM İLE İSTENEN BORCUNA
DAYANAK OLAN SÖZLEŞMEYE İTİRAZ ETMEMESİ
ÖZET: Davalı borçlu süresindeki itirazında sözleşmedeki imzasını inkar etmeksizin borca itirazda bulunmuştur. Davalı borçlu dayanak sözleşmedeki imzasını reddetmediğinden, İİK'nin 269/2
maddesi uyarınca akdi kabul etmiş sayılır.
Y. 6 HD, E. 2015/9097, K. 2016/3461, T. 27.04.2016
Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu hakkında 23.07.2014 tarihinde başlatılan tahliye istekli icra takibine davalının itirazı üzerine davacı
alacaklı tarafından icra mahkemesine başvurularak itirazın kaldırılması
ve tahliye istenmiştir. Mahkemece, borçlunun itiraz dilekçesinde dayanak sözleşmenin geçersiz olduğunu iddia ettiği, tahliyesi talep edilen yerin
açıkça anlaşılamadığı ve bunun tespiti yargılama gerektirdiğinden istemin
reddine karar verilmiş,karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Takibe ve davaya dayanak yapılan 01.08.2011 başlangıç tarihli sözleşme ile lokanta niteliğindeki taşınmaz aylık 500.00-TL karşılığında
davalıya kiralanmıştır.Davacı alacaklı bu sözleşmeye dayanarak Kasım
2012 ila Kasım 2013 ayları arası 6.500 TL kıra alacağı ve 839,26 TL işlemiş faizin tahsilini istemiştir. Davalı borçlu süresindeki itirazında sözleşmedeki imzasını inkar etmeksizin borca itirazda bulunmuştur. Davalı
borçlu dayanak sözleşmedeki imzasını reddetmediğinden, İİK'nin 269/2
maddesi uyarınca akdi kabul etmiş sayılır. Bundan sonra davalı boçlu
İİK'nin 269/c maddesi uyarınca kiranın ödendiğini veya sair bir sebeble istenemeyeceğini noterlikçe resen tanzim veya imzası tasdik edilmiş
veya alacaklı tarafından ikrar olunmuş bir belge yahut resmi dairelerin
veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir
makbuz veya vesika ile ispat etmeye mecburdur. Mahkemece işin esasına
girilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile
istemin reddine karar verilmesi doğru değildir.
Karar bu nedenle bozulmalıdır.
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SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK'ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK'un 428 ve İİK'nin 366.maddesi uyarınca kararın BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine,
27/04/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
KIDEM TAZMİNATI
ÖZET: Kıdem tazminatına hak kazanılması için işçinin işverene ait işyerinde en az bir yıl çalışması
gerekir.
İş sözleşmesinin askıda olduğu, ücretsiz izinde
geçen süreler gibi süreler esas süre için dikkate
alınmaz.
Aynı işverenin değişik işyerlerinde geçen ve organik bağ bulunan işyerlerinin çalışmaları tek bir
işyeri olarak kabul edilir.
Kıdem tazminatında zamanaşımı süresi on yıldır.
Fasılalı çalışma süreleri birleştirilirken aralarında on yıldan fazla aralık bulunan süreler dikkate
alınmaz.
Çalışma süresi içerisinde işçiye kıdem ve ihbar
tazminatı ödenmiş olan dönemlerin tasfiye edildiği kabul edilmelidir.
Ancak, çalışma dönemi içinde işçiye sadece kıdem tazminatı ödenmiş ise, bu miktarlar ve işlemiş faizleri toplam kıdem tazminatından düşülmelidir.
Y. 9 HD, E. 2009/8930, K. 2011/8519, T. 24.3.2011
Davacı iş sözleşmesinin haklı neden olmadan feshedildiğini ileri sürerek
kıdem, ihbar tazminatı ve bazı işçilik alacakları isetiğinde bulunmuştur.
Davalı davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece davacının fiilen aralıksız olarak davalıya ait işyerinde çalıştığı, ancak davalı işverenin işyerini devamlı olarak kayıt üzerinde oğlu
veya ustasına aitmiş gibi gösterdiği bu yüzden de davacının sigorta kayıtlarında N.Kb. ve C.K. işçisi olarak göründüğü kanaatine varıldığı, davacının iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedildiğinin ihtilafsız olduğu
gerekçesiyle davaının kısmen kabulüne karar verilmiştir.
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Karar taraflarca temyiz edilmiştir.
1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2. Kıdem tazminatına esas alınması gereken süre konusunda taraflar
arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
İş verene ait bir ya da birkaç işyerinde belli bir süre çalışmış bir işçinin, işini kaybetmesi halinde işinde yıpranması, yeni bir iş edinmede karşılayacağı güçlükler ve işyerine sağladığı katkı göz önüne alınarak, geçmiş
hizmetlerine karşılık işveren tarafından işçiye kanuni esaslar dahilinde
verilen toplu paraya “kıdem tazminatı” denilmektedir. Kıdem tazminatının koşulları, hesabı ve ödeme şekli doğrudan İş Kanunlarında düzenlenmiştir.
Kıdem tazminatı, feshe bağlı haklardan olsa da, öş sözleşmesinin sona
erdiği her durumda talep hakkı doğmamamaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 120. maddesi hükmüne göre yürürlükte bırakılan 1475 sayılı yasanın 14. maddesinde kıdem tazminatına hak kazanabilmek için işçinin
işverene ait işyerinde en az bir yıl çalışmış olması gerekir.
Kıdem tazminatına hak kazanma noktasında en az bir yıllık çalışma
yönünde yasal koşul, İş Kanunu sistemi içinde nispi emredici bir hüküm
olarak değerlendirilmelidir. Buna göre toplu ya da bireysel iş sözleşmeleri
en az bir yıl çalışma koşulu işçi lehine azaltılabilecektir.
İşçinin işyerinde fiilen çalışmaya başladığı tarih en az bir yıllık sürenin
başlangıcıdır. Tarafların iş ilişkisi kurulması yönünde varmış oldukları
ön anlaşma bu süreyi başlatmaz. Yine iş sözleşmesinin imza tarihi yerine, fiilen iş ilişkisinin kurulduğu tarih, tazminatına hak kazanma ve
hesap yönünden dikkate alınan gereken süreyi başlatacaktır. İşçinin çıraklık ilişkisinde geçen süreler de kıdem tazminatına esas alınacak süre
yönünden değerlendirilemeyecektir. Buna karşın deneme süresi, kıdem
süresine eklenir.
İşçinin kıdem hakkı bakımından aranan en az bir yıllık süre, derhal
fesihlerde feshin bildirildiği anda sonar erer. Kural olarak fesih bildirimi
muhataba ulaştığı anda sonuçlarını doğurur. Bildirimli fesihler yönünden
ise ihbar önemi süreye dahil edilir.
İşçinin işyerinde çalıştığı sırada almış olduğu istirahat raporlarının
kıdem süresinde değerlendirilmesi yerinde olur. İşçinin çalıştığı sırada
bir defada ihbar önelini 6 hafta aşan istirahat raporu süresinin kıdem
tazminatı hesabında dikkate alınamayacağı, kararlılık kazanmış Yargıtay
uygulamasıdır.
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İşçinin iş sözleşmesinin askıda olduğu sürelerde, kıdem süresinden
sayılmamalıdır. Örneğin ücretsiz izinde geçen süreler kıdem tazminatına
esas süre basıkından dikkate alınmaz.
2822 sayılı Yasa'nın 42. maddesinin 5. fıkrası uyarınca grev ve lokavtta
geçen süreler kıdem süresine eklenemez. Tutukluluk ve hükümlülükte
geçen süreler de kıdem tazminatına esas sürede dikkate alınmaz.
İşçinin en az bir yıllık çalışması aynı işverene ait işyeri ya da işyerlerinde geçmiş olmalıır. Kural olarak aynı gruba ya da holdinge bağlı farklı
tüzel kişiliği haiz şirketlerde geçen hizmetlerin birleştirilmesi mümkün
olmaz. Ancak çalışma hayatında işçinin sigorta kayıtlarında yer alan işverinin dıında başka işverenlere hizmet verdiği, yine işçinin bilgisi dışında
birbiri ile bağlantısı olan işverenler tarafından sürekli giriş çıkışlarının
yapıldığı sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu gibi durumlar için Dairemizin önceki içtihatlarında “şiketler arasında organik bağ”dan söz edilerek
kıdem tazminatına hak kazanma, hesap tarzı yönlerinden aralarında bağlantı bulunan bu işverenlerin birlikte sorumluluğuna gitmekteydi. (Yargıtay 9. HD. 26.3.1999 gün 1999/18733 E, 1999/6672 K.) Ancak daha sonraki kararlarda organik bağdan söz edilerek sonuca gidilemeyeceği kabul
edilmiştir (Yargıtay 9.. HD 28.11.2005 gün 2005/34442 E, 2005/37457
K.). Dairemizin bu yöndeki kararları son yıllarda istikrar kazanmış ve
farklı işverenler nezdinde geçen sürelerin kıdem tazminatı hesabı noktasında birleştirilmesi için işyeri devri, hizmet akti devri, asıl işveren alt
işveren ilişkisi ile birlikte istihdam olgularının bulunup bulunmadığının
araştırılması gerektiği çok sayıda kararda vurgulanmıştır (Yargıtay 9. HD.
22.10.2007 gün 2007/5762 E, 2007/30979 K.). Ancak, bu yöndeki yaklaşım işçilerin yasal haklarını karşılamada özellikle davaların uzaması
göz önünde bulundurulduğunda yetersiz kalmıştır. Bu nedenle Dairemiz
önceki içtihatlarına dönmüştür. Bu yolla kıdem tazminatının hesabında
organik bağ çerçevesinde sonuca ulaşma hedeflenmiştir.
İşçinin alt işverende geçen hizmet süresinin, -işyeri devri ayrık olmak
üzere- asıl işveren ait işyerinde geçmiş olarak değerlendirilmesinin de
mümkün değildir.
1475 sayılı Yasa'nın 14/2. maddesi, işçinin aynı işverene bağlı olarak
bir ya da değişik işyerlerinde çalıştığı sürelerin kıdem hesabı yönünden
birleştirileceğini hükme bağlamıştır. O halde kıdem tazminatına hak kazanmaya dair bir yıllık sürenin hesabında da işçinin daha önceki fasılalı
çalışmaları dikkate alınır. Bununla birlikte, her bir fesih şeklinin kıdem
tazminatına hak kazanacak şekilde gerçekleşmesi hizmet birleştirmesi için gerekli bir koşuldur. İşçinin önceki çalışmaları sebebiyle kıdem
tazminatı ödenmişse, aynı dönem için iki defa kıdem tazminatı ödeme-
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yeceğinden tasfiye edilen dönemin kıdem tazminatı hesabında dikkate
alınması mümkün olmaz. Yine, istifa etmek suretiyle işyerinden ayrılan
işçi kıdem tazminatına hak kazanmayacağından, istifa yoluyla sona eren
önceki dönem çalışmaları kıdem tazminatı hesanında dikkate alınmaz.
Ancak aynı işverene ait bir ya da değişik işyerlerinde çalışılan süresine
eklenerek son ücret üzerinden kıdem tazminatı hesaplanmalıdır. Zamanaşımı definin ileri sürülmesi halinde önceki çalışma sonrasında ara verilen dönem 10 yılı aşmışsa önceki hizmet bakımından kıdem tazminatı
hesaplanması mümkün olmaz.
İşçinin iş sözleşmesi feshedilmediği halde çeşitli nedenlerle kıdem tazminatı adı altında yapılan ödemler avans niteliğinde sayılmalıdır. İşçinin
iş sözleşmesinin feshinde kıdem tazminatına hak kazanılması durumunda işyeri ya da işyerlerinde geçen tüm hizmet sürelerine göre kıdem tazminatı hesaplanmalı, daha önce avans olarak ödenen miktar yasal faiziyle
birlikte mahsup edilmelidir. Kıdem tazminatına hak kazanmadığı halde
avans adı altında ödemeyi alan ve bu şekilde yararlanan işçi de sonuca
katlanmalıdır. Dairemizin Kararlılık kazanmış olan uygulaması bu doğrultudadır. (Yargıtay 9.HD. 2008/18826 E, 2008/14859 K.)
Yargıtay uygulaması, kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik bebebiyle ayrılan işçi yönünden borçlanılan askerlik süresinin de kıdeme
esas süreye ekleneceği şeklindedir. İşçinin ölümü halinde de mirasçıların
talep edebileceği kıdem tazminatı hesabında borçlanılan askerlik süresinin dikkate alınması gerekir. (Yargıtay HGK. 9.4.2004 gün 2004/9-339 E,
2004/357 K.)
Somut olayda mahkemece davacının kesintisiz çalıştığının kabul edilerek hizmet süresinin tüm çalışma dönemi üzerinden belirlenmesi doğrudur. Ancak bu süre içerisinde çeşitli tarihlerde davalı tarafından davacıya
kıdem ve ihbar tazminatı olarak belirli miktarlarda ödemede bulunulmuştur. Anılan ödemeleri içeren belgeleri davacı ihtirazi kayıtsız imzalamıştır.
Bu durumda kıdem ve ihbar tazminatının birlikte ödendiği dönemlerin
davalı işveren tarafından tasfiye edildiği kabul edilmelidir. Bunun dışındaki dönemlerde kıdem tazminatı ödemesi varsa bu dönemler için yapılan ödemelerin hesaplanacak toplam kıdem tazminatı miktarından yasal
faiziyle birlikte mahsup edilmesi gerekirken bu gereklere uyulmadan yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 24.03.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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HİZMET AKDİYLE ÇALIŞAN AVUKAT
•
KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETİ
ÖZET: İş Kanunu kapsamında hizmet akdiyle çalışan avukata karşı taraftan alınacak olan vekalet
ücretinin ödeneceğine dair taraflar arasında bir
anlaşma olmadığından, hizmet akdiyle çalışan ve
işçi sıfatı bulunan avukat karşı taraftan alınacak
vekalet ücretinin kendisine ait olduğunu ileri süremez.
Y. 9 HD, E. 2011/54318, K. 2014/15635, K. 14.05.2014
Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla,
dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
A)Davacı isteminin özeti:
Davacı asıl, davalı kurum nezdinde 25.11.2005 tarihinden bu yana hizmet sözleşmesi ile oda avukatlığı görevini üstlenmek suretiyle çalıştığını,
bu görev nedeniyle davalı oda adına yürüttüğü dava ve takipler sonucunda
bu işlerin görüldüğü mahkeme ve icra dairelerince karşı taraf aleyhinde
AAÜT gereğince bir kısım vekalet ücretine hükmedildiğini, anılan vekalet
ücretlerinin bir kısmının mahkeme ve icra dairelerince kendisine bu ücretler de yükletilen davanın taraflarınca davalı odanın banka hesaplarına
ve/veya veznesine yatırılmak suretiyle ödendiğini, davalı hesaplarına intikal eden vekalet ücretlerinin bir kısmının Avukatlık Kanunu madde 164
hükmüne göre tarafına ödenmesi hususunda aralarında oda ile ihtilaf
çıktığını, söz konusu ihtilafın Ankara 3. İş Mahkemesinin 2009/955 Esas
sayılı dosyasında anılan mahkemece verilen kararla lehine sonuçlandığını, kararın inceleme aşamasında olduğunu, Avukatlık Kanununun 164.
maddesi hükmüne atıfla dava sonunda kararla tarifeye dayanılarak karşı
tarafa yüklenilecek vekalet ücretinin avukata ait olduğunu iddia ederek
davalı oda adına takip ettiği iş ve işlemlerle ilgili olarak adli makamlarca karşı tarafa yüklenen ve bunlar tarafından ödenerek oda hesaplarına
intikal eden vekalet ücretlerinden oluşan ve Ankara 3. İş Mahkemesince

Yargıtay Kararları

327

2009/955 Esas sayılı dava dosyasında hüküm altına alınmamış bulunan
vekalet ücreti alacaklarının yasal faiziyle tahsiline karar verilmesini talep
etmiştir.
B)Davalı cevabının özeti:
Davalı vekili, Avukatlık Kanununda vekalet ücretinin müvekkiline ait
olmasına yönelik sözleşmeler açıkça yasaklanmadığından, vekalet ücretinin bir kısmının veya tamamının müvekkiline ait olması yönünde sözleşme yapılmasının mümkün olduğunu, nitekim 1136 Sayılı Yasanın 164.
Maddesinin avukatlık ücretinin mülkiyetinin kime ait olacağını özünde
vekil ile vekil eden arasında yapılacak olan anlaşmaya bıraktığını, davacının müvekkili kurumda 4857 Sayılı Kanuna tabi ve tam zamanlı oda
avukatı olarak çalıştığını, son olarak akdedilen 01.01.2010 tarihli sözleşmenin ücret, ödeme zamanı ve diğer ödemeler başlıklı beşinci maddesinde, kendisine hafta tatili ve genel tatil ücretleri dahil 2.496,00 TL ücret ve
yılda dördü geçmemek üzere aylık ücreti tutarında brüt ikramiye verileceğinin kararlaştırıldığını, ne bu sözleşmede ne de davalı odada çalıştığı
süre boyunca akdedilen diğer sözleşmelerde kendisine oda adına takip
ettiği dava ve işlere ilişkin ayrıca bir ödemede bulunulacağına dair bir
hüküm geçmediğinin görüleceğini, davacının odada işe başladığı tarihten
itibaren takip ettiği dava ve icra takiplerinde karşı tarafa yüklenen vekalet
ücretinin kendisine ödenmesi gibi bir uygulamanın hiçbir zaman olmadığını ve bu durumun sözleşmede yer almamasının yanı sıra, bir işyeri
uygulaması haline geldiği düşünüldüğünde davacının bu talebinde haksız
olduğunu savunmuştur.
C)Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, taraflar arasında 17.11.2005-31.12.2010 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan iş sözleşmeleri imzalandığı, iş sözleşmelerinin
"ücret, ödeme zamanı ve diğer ödemeler" başlıklı maddelerinde davacının
hafta tatili ve genel tatil ücretleri dahil aylık ücretlerinin belirlendiği, aylık
ücret dışında yılda 4'ü geçmemek üzere aylık maaş tutarında ikramiye
ödeneceğinin kararlaştırıldığı, vekil sıfatıyla yürütülecek dava ve takipler
sonucu mahkeme veya icra müdürlüklerince davalı işveren lehine hükmedilecek avukatlık ücretleri konusunda bir düzenlemenin bulunmadığının
anlaşıldığı, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'nun 164. maddesinin son fıkrasında; "...dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücretinin avukata ait olduğu, bu ücretin iş sahibinin borcu
nedeniyle takas veya mahsup edilemeyeceği, haczedilemeyeceği..." düzenlendiği, her ne kadar davalı vekili tarafından, anılan yasal düzenlemenin
aksine sözleşme imzalanabileceği savunulmuşsa da; taraflar arasında im-
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zalanan iş sözleşmelerinde, Avukatlık Kanunu'nun 164. maddesi kapsamında tarifeye göre karşı tarafa yüklenecek avukatlık ücretleri konusunda bir kararlaştırmanın bulunmadığı, davacının bu ücretlerin iş sahibine
ait olması yönünde açık bir muvafakat veya iş sahibi lehine feragate ilişkin
başkaca bir yazılı belgenin de dosya kapsamında yer almadığının anlaşıldığı, Yerleşik içtihatlar ve Ankara 3. İş Mahkemesi'nin 2009/955 esas sayılı karar içeriği de dikkate alındığında, davacının vekil sıfatıyla yürüttüğü
dava ve takipler sonucunda karşı taraf aleyhine hükmedilip tahsil edilen
avukatlık ücretlerinin davacıya ödenmesi gerektiği gerekçesiyle davanın
kabulüne karar verilmiştir.
D)Temyiz:
Karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
E)Gerekçe:
Mahkemece davacının talebi uygun şekilde davacı avukatın çalıştığı
dönemde girdiği davalar nedeniyle temsil ettiği taraf lehine hükmedilen
vekalet ücretinin tahsiline karar verilmiştir.
Dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının hizmet akdine bağlı olarak
avukat olarak görev yaptığı ve serbest avukatlık faaliyetinin olmadığı anlaşılmaktadır.
Avukat olan davacı ile davalı arasındaki ilişki hizmet akdine dayalıdır. Bu hizmet akdinde davacının ücretinin ne olacağı açıkça belirlenmiş
olup davacının girdiği davalarda işveren lehine tahakkuk edecek vekalet
ücretinden pay alacağına dair açık bir sözleşme hükmü olmadığı gibi, sözleşmenin eki niteliğinde bir belge ya da yönetmelikte bulunmamaktadır.
Avukatlık Kanunun 164/son maddesi avukat-müvekkil ilişkisinde değerlendirilecek bir hüküm olup hizmet akdi ile çalışan ve işçi sıfatını taşıyan avukat açısından bağlayıcı değildir. Bu itibarla işçi sıfatındaki avukatın yaptığı görev sonucu işveren lehine oluşacak vekalet ücretinin kime
ait olduğu hususunun Avukatlık Kanununa göre değil taraflar arasındaki
iş sözleşmesine göre belirlenmesi gerekir. Açıklanan bu sebeplerle davacının davasının reddi yerine kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
F)Sonuç:
Hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, peşin alınan
temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14.05.2014 tarihinde oybirliği ile kabul edilmiştir.
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YABANCI BAYRAKLI GEMİ • DAVADA GÖREV
ÖZET: Gemi yabancı bayraklı ise, o gemide çalışanlara Deniz İş Kanunu uygulanmaz. Taşıma
işinde çalışan işçiler 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında olduğundan olaya Borçlar Kanunu uygulanacak görevli mahkeme belirlenecektir.
Y. 9 HD, E. 2014/23322, K. 2014/33086, T. 06.11.2014
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, davalı işveren A... Gemiye ait .... H.. adlı gemide 12/03/201006/11/2010 ve 27/12/2010-18/01/2011 tarihleri arasında, R.C. B... adlı
gemide 15/09/2011-03/11/2011 ve 30/11/2011- 07/06/2012 tarihler arasında çalıştığını, iş akdinin davalı tarafça haksız olarak feshedildiğini, belirterek, kıdem ve ihbar tazminatı, izin ücreti, ücret alacaklarının hüküm
altına alınmasını istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacının çalıştığı geminin yabancı bayraklı olduğunu davalı
şirkete husumet yöneltilemeyeceğini savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, davacının çalıştığı geminin dava dışı T.. firmasına ait olduğu davalının işveren olmadığı gerekçesiyle davanın husumetten reddine
karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
854 sayılı Deniz İş Kanununun 1. maddesine göre “Bu kanun denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk Bayrağını taşıyan ve yüz ve daha yukarı
grostonalitonluk gemilerde bir hizmet akti ile çalışan gemi adamları ve
bunların işverenleri hakkında uygulanır” denilerek, adı geçen Kanunun
kapsamı belirlenmiştir. Gemiler aracılığı ile yapılan deniz taşıma işleri
ayrı bir yasaya tabi olduğundan, 4857 sayılı Yasa'nın kapsamı dışında
bırakılmıştır. Gemi yabancı ülke bayrağı taşıyor veya gemi Türk bayraklı
olsa dahi yüz grostonalitonluk değilse bu gemide çalışanlar hakkında Deniz İş Kanunu uygulanamaz. Taşıma işinde çalışan bu gemideki işçiler de
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4857 sayılı İş Kanunu kapsamı dışında kaldığından, haklarında Borçlar
Kanunu hükümleri uygulanır.
Davacının çalıştığı geminin Türk bayrağı taşımadığı mahkemenin de
kabulünde olup öncelikle görevsizlik kararı verilmesi, husumet konusunun görevli mahkemede değerlendirilmesi hususunun düşünülmemesi
isabetli değildir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 06.11.2014
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İŞÇİYE İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ
•
AKDİN TASFİYESİ
ÖZET: Hizmet akdinin devamı sırasında işçiye ihbar ve kıdem tazminatı ödenmiş olması iş sözleşmesinin tasfiyesi niteliğindedir.
İş sözleşmesi feshedilmeden yapılan kıdem tazminatı ödemeleri ara ödemesidir.
İhbar ve kıdem tazminatı ödendikten sonra ara
vermeden işyerinde çalışmaya devam eden işçinin yeni bir iş sözleşmesiyle aynı yerde çalıştığı
kabul edilmelidir.
Y. 9 HD, E. 2013/1793, K. 2014/35559, T. 26.11.2014
A) Davacı İsteminin Özeti
Davacı iş akdinin haksız feshedildiğini ileri sürerek; kıdem tazminatı,
ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti alacaklarının faizleriyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili; davanın reddini savunmuştur
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kabulüne karar verilmiştir.
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D) Temyiz:
Kararı, davalı temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir
2-Davacının yaşlılık aylığı hakkını kazandıktan sonra çalışmasını ara
vermeksizin sürdürdüğü anlaşılmakta olup, emeklilikte kendisine kıdem
tazminatı ödemesi yapılmamışsa tüm çalışma süresi nazara alınarak ve
son ücretine göre kıdem tazminatı ödenmesi gerekir.Hizmet akdinin devamı sırasında kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesi iş sözleşmesinin tasfiyesi niteliğini taşır. İş sözleşmesi feshedilmeksizin kıdem tazminatı adı
altında yapılan ödemeler ise avans niteliği taşımaktadır. Fakat bu ödenen
kıdem tazminatının avans olarak kabulü için daha önceki hizmetin aralıksız devam etmesi ve tasfiye edilmemesi gerekir. Kıdem tazminatının yanında ihbar tazminatının ödenmesi hali ise iş sözleşmesinin sona ermesi
olup işçi aynı işyerinde ara vermeden çalışmaya devam etse bile bu çalışma yeni bir iş sözleşmesi olarak kabul edilmelidir. Bu nedenle kıdem ve
ihbar tazminatı ödenen önceki dönemin daha sonra gerçekleşen hizmet
süresi ile birleştirilmesi mümkün değildir.
Somut uyuşmazlıkta davacının emekli olduğu 07/03/2000 tarihi itibariyle kendisine kendisine 5.462,60 TL kıdem tazminatı ödendiği, emeklilik nedeniyle fesihte ihbar tazminatı ödenmesi gerekmediği gözetilerek,
yapılan bu ödemenin 07/03/2000 tarihi itibariyle tespit edilecek hizmet
süresi ve bu tarihteki ücret seviyesi ile kıdem tazminatı tavanı dikkate alınarak, yapılacak hesaplamada davacının emeklilik anında alması gereken
kıdem tazminatının ödendiğinin belirlenmesi halinde, bu tarihten önceki
çalışma tasfiye edilmiş kabul edilerek, daha sonraki çalışma dönemi için
kıdem tazminatına hak kazanacağının düşünülmemesi hatalıdır.
Mahkemece bu açıklamalar doğrultusunda araştırma yapılarak, elde
edilecek sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm
kurulması hatalıdır.
F)Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 26/11/2014
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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GÖREV SÜRESİ • YABANCI BAYRAKLI GEMİ
•
TÜRK BAYRAKLI GEMİ • İŞ MAHKEMESİ
ÖZET: Davacı gemi adamının çalıştığı gemilerin
birinin Türk Bayraklı olması, yargılama konusunun Deniz İş Kanunu kapsamına girmesi için yeterli olup, davaya İş Mahkemesinde bakılacaktır.
Y. 9 HD, E. 2015/15179, K. 2015/22901, T. 24.6.2015
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili dava dilekçesi ile, davacının davalıya ait ..... adı verilen
gemilerde 28.09.2011-23.12.2013 tarihleri arasında 2.900,00 USD maaş
ile yağcı olarak çalıştığını, davalı tarafça iş akdinin haksız olarak feshedildiğini iddia ederek, işçilik alacaklarından toplam 19.000,00 TL'nin faiz,
masraf ve avukatlık ücreti ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili cevap dilekçesinde, davacının 16/01/2013-31/01/2013 tarihleri arasında davalı işyerinde çalıştığını, bu çalışmalarının SGK kayıtlarında anlaşılacağını, davacının iddia ettiği "......." adı verilen geminin
davalı şirketin mülkiyetinde olmadığını, bu nedenle husumet itirazında
bulunduklarını, söz konusu gemilerin Türk bayraklı olmadığını, bu nedenle davanın Deniz İhtisas Mahkemelerinin görev alanına girdiğini savunarak davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, davacının çalıştığını iddia ettiği ......, ....... ..... isimli gemilerin........Başkanlığı kayıtlarında olmadığı, yabancı bayrak taşıdığı,
gemilerin ticaret gemisi olmadığı, bu nedenle dava konusunun Deniz İş
Kanunu kapsamına girmediği, genel hükümlere göre yargılamanın asliye
hukuk mahkemelerinde görülmesi gerektiği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Somut uyuşmazlıkta davacının iş sözleşmesinin devamı süresince çalıştığını iddia ettiği davalıya ait gemilerden Kayabey isimli geminin, Türk
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Gemi Sicilinin 2001 sicilinde kayıtlı iken yurtdışına satılarak 04.12.2014
tarihinde sicilden terkin edildiği, geminin limanda kayıtlı iken bağlama
limanının İstanbul olduğu ve Türk bayrağını taşıdığı anlaşılmaktadır. Davacının çalıştığını iddia ettiği gemilerden birinin Türk bayraklı olması,
yargılama konusunun Deniz İş Kanunu kapsamına girebilmesi için yeterli
olup, uyuşmazlığa bakıp karar vermek de İş Mahkemesinin görev alanına dahil olmaktadır. Netice itibarıyla mahkemece işin esası hakkında bir
karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle görevsizlik kararı verilmesi
hatalıdır.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 24.06.2015
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İŞE İADE DAVASI
•
TEKRAR İŞE BAŞLATMA BAŞVURUSU
•
VEKİLE TEBLİGAT
ÖZET: Vekilin takip ettiği davanın infazını takip
etme sorumluluğu da bulunmaktadır.
Bu nedenle tekrar işe başlatılma başvurusu işveren vekiline de bildirilebilecektir.
Y. 9 HD, E. 2014/18160, K. 2015/30970, T. 3.11.2015
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, iş akdinin işveren tarafından feshedilmesi üzerine Bakırköy
15. İş Mahkemesi’nde 2011/1883 E.Sayılı dosya ile açılan işe iade davasının lehine sonuçlandığını ve kararın Yargıtay tarafından onanarak
kesinleştiğini, yasal süre içerisinde 02.01.2013 tarihli ihtarla tekrar işe
başlatılması için işveren şirkete başvurduğunu, bu başvuruya cevap verilmediğini ve bir aylık süre içerisinde tekrar işe başlatılmaması üzerine
dört aylık brüt ücret tutarında iş güvencesi tazminatı ve dört aylık boşta
geçen süre ücretlerinin tahsili için davalı şirkete karşı İstanbul 2.İcra Müdürlüğü’nün 2013/5045 E. Sayılı dosyasıyla başlattıkları icra takibinin
davalı tarafın haksız itirazı ile durduğunu iddia ederek, davalının takibe
vaki itirazının iptali ile takibin devamına karar verilmesini istemiştir.
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B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacının davalı şirkete herhangi bir işe başlama başvurusunda bulunmadığını, davacı tarafın tekrar işe başlama başvurusunu davalı
vekiline gönderdiğini, anılan vekile verilen vekaletnamenin genel vekaletname olduğunu, işe iade davasının son bulmasıyla vekaletin de son bulduğunu, vekaletnamenin süresinin 31.12.2012 tarihinde sona erdiği, tekrar
işe başlatılma talebinin ise avukata 04.01.2013 tarihinde tebliğ edildiğini
, bu nedenlerle davalı şirkete davacının tekrar işe başlatılma başvurusu
ulaşmadığı için feshin İş Kanunu’nun 21.maddesi gereğince geçerli fesih
haline geldiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlara dayanılarak, davalı vekilinin vekaletnamenin süresinin 31.12.2012 tarihinde sona erdiği ve tebligatın
04.01.2013 tarihinde yapıldığı, davalı işverene süresinde yapılan geçerli
bir başvurudan söz edilemeyeceği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Taraflar arasındaki uyuşmazlık, vekilin sorumluluğu ve davalı işverene süresinde yapılan geçerli bir işe yeniden başlama başvurusunun olup
olmadığı noktasında toplanmaktadır.
Somut olayda, davacının işe iadesine karar verildiği ve kararın temyizi
üzerine Yargıtay tarafından onama kararı ile kesinleştiği, davalı vekiline
davacının işe iade başvurusunu içeren tebligatın 04.01.2013 tarihinde yapıldığı anlaşılmaktadır.
Vekilin takip ettiği davanın infazını takip etme sorumluluğu vardır.Davalı vekilinin tebligatı aldığı anlaşılmaktadır. Vekaletnamenin bir an için
süresinin sona erdiği kabul edilse dahi bu nedenle vekilin tebliğden imtina etmesi gerekir. Davalı vekili tebliğden imtina etmediği gibi daha sonra
yapılan icra takibine itiraz ettiği ve vekilliğin devam ettiği anlaşıldığından,
vekaletnamenin süresinin dolduğu gerekçesi ile davanın reddine karar
verilmesi hatalı olmuştur.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, davacı yararına takdir edilen 1.100.00 TL.duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye
iadesine, 03/11/2015 gününde oybirliği ile karar verildi.
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İŞ SÖZLEŞMESİ • İŞÇİNİN İMZASI OLMAYAN SAYFALAR
ÖZET: İş sözleşmesinde işçinin imzalarının bulunmadığı sayfada bulunan işçi aleyhine hüküm
işçiyi bağlamaz.
Y. 9 HD, E. 2014/21851, K. 2015/33215, T. 23.11.2015
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili dava dilekçesinde, davacının davalı işyerinde 22.05.2008
tarihinden 29.02.2012 tarihine kadar belirsiz süreli iş aktiyle muhasebe
memuru olarak görev yaptığını, 29.02.2012 tarihinde muhasebe müdürününü müvekkiline mesaiye kalması gerektiğini akti taktirde istifa etmesini ve dilekçe vermesini istediğini, müveklinin hemen her gün 21.00 22.00 saatlerine kadar mesaiye kaldığını ancak o gün mesaiye kalmasının
mümkün olmadığını söylemesi üzerine muhasebe müdürünün elindeki
işleri aldığını, müvekkilinin aynı gün insan kaynakları müdürü ile görüşerek olayı anlattığını, insan kaynakları müdürünün muhasebe müdürü ile
görüştüğünü, muhasebe müdürünün müveklininin çıkışını vereceğini bildirdiğini, 01.03.2012 tarihinde insan kaynakları müdürü tarafından çıkış
evraklarının hazır olduğunu ve gelip imzalamasının talep edildiğini, fesih
bildirimi ve savunma istemi başlıklı 2 adet imzalaması gerektiğinin söylendiğini, müvekkilinin bu belgeleri her türlü alacak, dava hakları saklı
kalmak ve tazminat ödenmesi kaydıyla şerh düşerek imzaladığını, davalı
şirketin iş akdini haksız şekilde feshedildiğini, davalının noter ihtarnamesine rağmen davacının hak ettiği tazminat ve alacaklarının ödemediğini iddia ederek, davacının kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai
ücreti, yıllık izin ücreti, hafta sonu çalışma ücreti ve resmi ve genel tatil
ücretinin davalıdan tahsihine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili cevap dilekçesi ile davacının müvekkili şirkete ait işyerinde muhasebe memuru olarak görev yaptığını, iş akdinin 4857 sayılı İş
Kanunu’nun 25. maddesi’nin 2. fıkrası’nın (g) bendi uyarınca devamsızlığı
nedeniyle haklı nedenle feshedildiğini, davalıdan hiçbir alacağının bulunmadığını savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlara ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
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D) Temyiz:
Kararı taraf verilleri temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kakarın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Dosyaya ibraz edilen taraflar arasındaki yazılı iş sözleşmesinin8 7.
maddesinde, aylık ücrete fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil ücretlerinin
dahil olduğu belirtilmiş olup, hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının hesaplanan fazla mesai süresinden bu hüküm uyarınca yıllık 270
saat mahsup edilmiştir.
Ancak, iş bu yazılı iş sözleşmesi 3 sayfadan oluşmakta olup, sadece
son sayfasının taraflarca imzalandığı görülmektedir. Sözü edilen “fazla
çalışma ücretlerinin aylık ücrete dahil olduğuna ilişkin 7. madde” ise ilk
sayfada yer almakta olup, bu sayfa davacı işçi tarafından imzalanmamıştır. Bu durumda imzasız sayfada bulunan ve işçi aleyhine olan hükmün
,işçiyi bağlayacağından söz edilemez. Mahkemece, imzasız sayfada yer
alan işçi aleyhindeki sözleşme hükmünün geçerli kabul edilmesi ve hesaplanan fazla mesai ücreti alacağından yıllık 270 saate denk gelen kısmının mapsup edilerek hüküm altına alınması hatalıdır.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 23.11.2015
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İŞ SÖZLEŞMESİ • CEZAİ ŞART • HAKLI FESİH
ÖZET: Cezai şart içeren hizmet sözleşmesini
haklı nedenle fesheden işçinin işverene cezai
şart tazminatı ödeme yükümlülüğü yoktur.
Y. 9 HD, E. 2014/24706, K. 2015/35225, T. 14.12.2015
Davacı-karşı davalı, cezai şart tazminatının, davalı-karşı davacı, kıdem
tazminatı ile fazla mesai ücreti, şua izni, fiili hizmet zammı, ödenmeyen
bakiye borç alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
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Yerel mahkemece, asıl davanın kabulüne, karşı davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla,
dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı - karşı davalı üniversite vekili; davalının 30/06/2008 tarihli
sözleşme ile tam zamanlı öğretim görevlisi olarak kardiyoloji bölümünde
çalışmaya başladığını, iş akdinin davalı tarafından sonlandırıldığını, müvekkili üniversitenin davalıya yurt dışında eğitim almak üzere 03/11/200903/11/2011 tarihleri arasında 2 yıl izin kullandırarak bu dönem içerisinde
eğitimine yardımcı olmak üzere 6 aylık ücreti ve bunun yanı sıra 6 aylık
prim olmak üzere davalıya toplam 46.000 TL ödediğini, davalının davacı
ile imzaladığı 20/10/2009 tarihli mecburi hizmet taahhütüne rağmen bu
taahhütünü yerine getirmediğini ve taahhütnamede davalıya ödenen meblağın iki katı ceza öngörüldüğünü iddia ederek, eğitim giderlerine yönelik
cezai şart ve ihbar tazminatı talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı - karşı davacı işçi vekili; davanın reddini savunarak, iş akdinin
işçilik alacaklarının ödenmemesi nedeniyle haklı nedenle feshedildiğini
ileri sürerek, kıdem tazminatı ile fazla mesai, nöbet ücreti, şua izni ve fiili
ücret zamma alacaklarının davacı - karşı davalı işverenden tahsilini talep
etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece davacı - karşı davalı üniversite yönünden cezai isteminin
kabulüne, davalı - karşı davacı işçi yönünden ise davanın kısmen kabulü
ile fiili hizmet zammı, fazla mesai ve şua iznialacaklarının tahsiline hükmedilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı taraflar temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Usul açısından;
Davacı - karşı davalı üniversitenin ihbar tazminatı talebi hakkında
olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi ve karar başlığında "karşı
davalı" ve "karşı davacı" ibarelerinin yazılmaması usule aykırıdır.
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2-Esasa yönelik temyiz incelemesi yönünden;
a) Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacı - karşı davalı üniversitenin tüm, davalı
- karşı davacı işçinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
b) Dosya içeriğine göre her ne kadar davalı - karşı davacı işçiye yapılan
eğitim gideri karşılığı işçinin 2 yıl asgari süreli çalışmasına ilişkin olarak
karşılıklı sözleşme imzalanmış ise de, davalı - karşı davacı işçinin iş sözleşmesini noterden çektiği ihtarname ile 4857 sayılı İş Kanununun 24/
II-e maddesi gereğince feshettiği, yapılan yargılama sonunda da davacının
ödenmeyen işçilik alacaklarının bulunduğunun belirlendiği ve bu nedenle
işçinin iş akdini feshinde haklı olduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanında
işten ayrılma bildirgesinde iş sözleşmesinin sona erme nedeni kod 22
(diğer nedenle) olarak bildirilmiştir. İş sözleşmesinin davalı - karşı davacı işçi tarafından haklı nedenle feshedildiği gözden kaçırılarak dosya
kapsamına uymayan hatalı gerekçe ile davalı - karşı davacı işçinin kıdem
tazminatı talebinin kabulü gerekirken reddi ve buna bağlı olarak davacı
- karşı davalı üniversitenin cezai şart isteminin reddi gerekirken kabulü
isabetsizdir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA,
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 14/12/2015
gününde oybirliğiyle karar verildi.
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ŞUA İZNİ • BAĞIMSIZ VE AYRI BİR DİNLENME HAKKI
ÖZET: Radyasyon ortamında çalışan personele
tanınan “Şua İzni” yıllık ücretli izin dışında işçiye
tanınan ayrı ve bağımsız bir izin hakkıdır.
Bu özel izin hakkı her yıl için dört hafta olup, toplam 28 gündür.*
Y. 9 HD, E. 2014/34988, K. 2016/6191, T. 16.03.2016
DAVA : Davacı, kıdem tazminatı ile fazla mesai ücreti, izin ücreti, şua
izin ücreti, ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla,
dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
A) Davacı Talebinin Özeti:
Davacı vekili, davacının iş akdinin davacı tarafından fazla çalışma ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle haklı olarak feshedildiğini ileri sürerek,
kıdem tazminatı ile fazla çalışma ücreti, izin ücreti, şua izin ücreti ve ücret alacaklarını talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, iş akdinin işçi tarafından haklı bir neden olmadan feshedildiğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, iş
akdinin fazla çalışma ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle davacı işçi tarafından haklı olarak feshedildiği gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne
karar verilmiştir.
*

Yargıtay’ın öteden beri benimsediği görüşte: Şua izni alacağının ait olduğu dönem ücretine göre hesaplanacağı belirlenmişti.
Yargıtay üç iş dairesinin içhihat aykırılıklarını gidermek için 2016/Ocak ayında yaptıkları toplantıda: Şua izninin yıllık izinden ayrı ve bağımsız bir izin hakkı olduğu kabul
edilmiş ve son ücretten hesaplanması gerektiği görüşü benimsenmiştir.
(Bkz. Yargıtay İlke Kararları Sh. 914, Şahin ÇİL 7. Baskı)
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D) Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Taraflar arasındaki uyuşmazlık, şua izin ücretinin doğru olarak hesaplanıp hesaplanmadığı noktasında toplanmaktadır.
Şua iznini hukuki dayanağı, “Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi
Müesseseleri Hakkında Nizamname”nin 24. maddesidir. “Hastanelerde,
röntgen ve radyom ile tam müddetle çalışılan birimlerde “…her röntgen
mütahassısının veya röntgen ve radyom ile iştigal eden kimsenin senede
dört hafta muntazaman devamlı tatil yapması mecburidir” denilerek bu
gibi müesseselerde çalışan sağlık personelinin yıllık ücretli izin süresi dışında ayrıca dört haftalık ek tatil hakkı olduğu belirtilmiştir. Dairemizce,
şua izninin yıllık izinden bağımsız ayrı bir dinlenme hakkı olduğu kabul
edilmektedir.
Davacı dava dilekçesinde, sadece bir yıllık şua izin ücreti talebinde
bulunmuştur. Hakim 61000 sayılı HMK.'un 25. maddesi uyarınca maddi
vakıa ile bağlıdır. Buna göre, davacının hak kazandığı şua izin günü; bir
yıl için = 4 hafta x 7 gün = 28 gün olup, söz konusu alacağın 28 gün üzerinden hesaplanması gerekirken, talep aşılarak 42 gün üzerinden hesaplanması ve bulunan miktarın hüküm altına alınması hatalı olup bozmayı
gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16/03/2016
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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YABANCI PARAYLA ÖDENEN ÜCRET • UYGULANAN KUR
ÖZET: Ücretini dolar olarak alan işçinin ihbar
tazminatı dolar üzerinden hesaplanıp ödeme günündeki kura göre Türk Parasına çevrilmelidir.*
Y. 9 HD, E. 2016/666, K. 2016/4982, T. 07.03.2016
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili davacının iş akdinin
haksız ve bildirimsiz olarak feshedildiğini iddia ederek kıdem ve ihbar
tazminatlarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı cevap dilekçesinde özetle; davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı taraflar yasal süresi içerisinde temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Taraflar arasında ihbar tazminatı alacağının yabancı para cinsinden
talep edilmesi halinde alacağa yabancı para cinsinden hükmedilip edilemeyeceği konusunda uyuşmazlık vardır.
İhbar tazminatının Türk Parasıyla ödenmesi gerektiği yönünde bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.
O halde yabancı para üzerinden ücret alan işçiler yönünden talep olması halinde ihbar tazminatının yabancı para cinsinden hesaplanmasına
yasal bir engel yoktur.
Davacı ihbar tazminatını USD olarak talep ettiğinden ihbar tazminatı USD olarak hesaplanıp, ödeme günündeki Merkez Bankasının efektif
satış kuru karşılığı Türk Lirası’nın davalıdan tahsiline karar verilmesi
gerekir.
*

Buradaki ödeme gününün borcun muaccel olduğu fesih tarihi olduğu kuşkusuzdur.
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Mahkemece yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda gerekli araştırmalar yapılıp gerekirse bilirkişiden tekrar ek rapor alınarak karar verilmesi
gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 07.03.2016
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YABANCI PARAYLA ÖDENEN ÜCRET • UYGULANACAK KUR
ÖZET: Yabancı para olarak ödenen ücret alacağının akdin feshedildiği tarihteki kur esas alınarak
Türk Lirasına çevrilerek talep edilmesi gerekir.
Y. 9 HD, E. 2014/36411, K. 2016/6613, T. 21.03.2016
DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti,
genel tatil ücreti ve milli bayram ücreti alacaklarının ödetilmesine karar
verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla,
dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, davalıya ait işyerinde uluslararası tır şoförü olarak çalışırken
iş sözleşmesinin işverence haksız şekilde fesh edildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin, ulusal bayram ve genel tatil ücreti
alacaklarının tahsilini, istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacının haksız yere işi bıraktığını, taleplerinin haksız olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, iş
sözleşmesinin haklı bir sebep ortaya konmadan davalı işverence fesh edildiği buna göre davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı gibi

Yargıtay Kararları

343

yıllık izin ve genel tatil ücreti alacakları da olduğu gerekçesi ile davanın
kısmen kabulüne, karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı taraf temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında
kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının ücreti
belirlenirken davacının asgari ücret ve sefer primi karşılığı çalıştığı yönündeki kabul yerindedir. Ancak yabancı para biriminden ödenen sefer
ücretinin ...ı karşılığı belirlenirken fesih tarihindeki yabancı para birimi
karşılığı dikkate alınarak davacı ücreti belirlenmesi ve hesaplamalar bu
ücrete göre yapılması gerekirken talep edilen alacak türlerine göre ayrım
yapılarak ücretin farklı kurlardan belirlenmesi isabetsizdir.
3- Kabule göre ise ihbar tazminatı hesabında kabul edilen ücretten
farklı bir ücretin dikkate alınması da hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine
21/03/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

ÜCRETİN YABANCI PARAYLA ÖDENMESİ
•
UYGULANACAK KUR
ÖZET: Yabancı parayla ödenen ücretin ve ihbar
tazminatının borcun muaccel olduğu tarihte geçerli olan kur esas alınarak Türk Lirasına çevrilmesi gerekir.*
Y 9 HD, E. 2016/16886, K. 2016/14821, T. 21.6.2016
DAVA : Davacı, ihbar tazminatı ile ihtarname masrafı alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
*

Buradaki muacceliyet tarihinin akdin feshedildiği tarih olduğu kuşkusuzdur.
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Hüküm süresi içinde taraflar avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili dava dilekçesinde, davacının davalı şirket yetkilileri ile
öncelikle altı ay süreli sözleşme ile günlük net GBP 350 ücret tutarı karşılığında anlaştığını, sürenin sonunda ise belirsiz süreli olarak çalışmaya
devam etmek üzere karşılıklı olarak mutabakata varıldığını, bu doğrultuda davacının ... fabrikasına giderek burada çalıştığını ve sonrasında iş
gereği Kütahya da bulunan tedarikçi ... firmasına gittiğini, davacının 3
günlük çalışmasının sonrasında müdür ... tarafından telefon ile aranarak iş sözleşmesinin sözlü olarak fesih edildiğinin kendisine bildirildiğini, davacı 3 gün çalıştıktan sonra 3 günlük ücreti ödendiğini ancak 6 ay
belirli süreli hizmet sözleşmesi konusunda uzlaşmış olmaları nedeni ile
bakiye 5 ay 27 günlük ücret alacağının ödenmediğini, taraflar arasında
belirli süreli yazılı sözleşme bulunmadığından buna ilişkin hakları saklı
kalmak üzere iş sözleşmesinin belirsiz olduğu kabul edilerek davacıya net
4.900,00 GBP ücret tutarında iki haftalık ihbar tazminatının ödenmesi
gerektiğini, alacaklarının ödenmesi için davalı şirkete .. kanalı ile ihtarname gönderdiklerini, bu ihtarnameye verilen cevapta davacı ile davalı
şirket arasında ücret sözleşmesi bulunmadığının, sadece 3 gün süre için
hizmet alımı yapıldığının buna ilişkin de karşılıklı olara anlaşarak sona
erdirildiğinin savunulduğunu, oysa davacıya 3 günlük ücret alacağının
ödendiğini, taraflar arasındaki ilişkinin hizmet sözleşmesine dayandığını
iddia ederek, ihbar tazminatı ile ihtarname masrafının davalıdan tahsiline
karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili cevap dilekçesinde, davacı ile müvekkili şirket arasında
hiçbir şekilde ne yazılı ne de sözlü olarak belirli veya belirsiz iş sözleşmesi olmadığını, davacının müvekkili şirkete danışmanlık hizmeti verdiğini
ve bu hizmetinin de bedelinin kendisine ödendiğini, davacının taraflar
arasında hem belirli süreli iş sözleşmesi hem de belirsiz süreli iş sözleşmesinin bulunduğunu iddia ettiğini, bu durumun çelişkili ve kötü niyetli
olduğunu, davacı ile müvekkili şirket arasındaki ilişkinin işçi işveren ilişkisi olmadığını, müvekili şirketin otomotiv ve otomotiv yan sanayinde faaliyette bulunduğunu, davacının da bu konularda tecrübeli ve uzman birisi
olduğundan, müvekkili şirketin ürün tedarik ettiği tedarikçilerle doğmuş
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ve bundan sonra doğacak olan problemlerinin yönetimi konusunda kendisinden danışmanlık hizmeti alındığını, davacının bir danışmanlık şirketine bağlı olarak çalıştığını beyan ettiğini ve bununla ilgili bir CV belgesi
sunduğunu, davacıdan 3 günlük danışmanlık hizmeti alınarak kendisine
bunun bedelinin ödendiğini, bunun karşılığında davacının talebi üzerine
gider pusulası düzenlendiğini, davacının müvekkili şirkette çalıştığını iddia ettiği 28/07/2012 döneminde başka bir şirkette çalıştığını, davacının
... yaptığı şikayetin reddedildiğini bu nedenle davanın reddi gerektiğini
savunmuştur.
C) Mahkemenin ilk kararı Dairemizin 2015/32655 Esas 2015/35299
Karar sayılı ilamı ile özetle ve sonuç olarak “Somut uyuşmazlıkta, dosya
kapsamından davacının 3 gün boyunca işverenin talimatıyla üçüncü kişiye rapor hazırladığı anlaşılmaktadır. Taraflar arasındaki ilişki 3 günlük
de olsa, iş ilişkisinin tüm unsurlarını içermektedir. Mahkemece yargılamaya devam edilerek esas hakkında bir karar verilmesi gerekirken görevsizlik kararı verilmesi hatalıdır.” gerekçesiyle bozulmuştur.
D) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece bozma kararına uyulmuş ve davanın kabulüne karar verilmiştir.
E) Temyiz:
Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir.
F) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, taraflar arasında yabancı para birimi üzerinden belirlenen ücretin, talep edilen ihbar
tazminatının muaccel olduğu tarihteki döviz kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek hesaplanması yerine, bilirkişi raporu tarihi olan 29.05.2015
tarihindeki döviz kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmesi hatalıdır.
3- Dosya kapsamında yer alan delillerden özellikle gider pusulası ile
dekont birlikte değerlendirilerek, davacının ücreti olarak belirlenen 350
GBP’un net mi yoksa brüt olarak mı kararlaştırıldığı tespit edilmeli, sonucuna göre davacının ihbar tazminatı miktarı hüküm altına alınmalıdır.
Mahkemece eksik inceleme ile ihbar tazminatının brüt olarak hüküm altına alınması hatalıdır.
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F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine
21.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YABANCI BAYRAKLI GEMİ • TÜRK BAYRAKLI GEMİ
•
DAVADA GÖREV
ÖZET: Hizmet süresi içinde gemi adamı işletenin
yabancı bayraklı ve Türk Bayraklı gemisinde çalışmış olup, bu durumda Deniz İş Kanunu uygulanarak davaya İş Mahkemesince bakılacaktır.
Y 9 HD, E. 2016/22695, K. 2016/18935, T. 01.11.2016
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili ; davacının 06/12/1996 tarihinde davalı şirkette işe başladığını, davalıya ait yabancı bandıralı ..... gemisinde çalışmakta iken
02/01/2004 tarihinde Japonya açıklarında iş kazası geçirdiğini, iş kazasından sonra davacının Türkiye'ye dönerek bir müddet tedavi gördüğünü
ve sonrasında da 31/08/2004 tarihine kadar davalı şirkette çalışmaya devam ettiğini, bu tarihten sonra davalı şirketin davacının iş akdini haksız
olarak feshettiğini ve davacıya ücret ödemesi yapmadığını iddia ederek,
kıdem tazminatı alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili ; davacının çalıştığı ..... gemisinin sahibinin müvekkili şirket olduğu iddiası ile dava müvekkiline karşı yöneltmiş ise de, söz konusu geminin sahibinin müvekkili değil ..... şirket olan ....... S.A olduğunu,
Gölköy gemisinin de ..... bayraklı olduğunu savunarak, yetki ve husumet
yönünden de davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece görevsizlik kararı verilmiş, karar davacı tarafın temyizi
üzerine Dairemizin 2015/23183 E. 2015/26420 K. ve 28/09/2015 tarihli
ilamı ile özetle "...davacı, 06.12.1996-31.08.2004 tarihleri arasında davalı
şirket nezdinde “.....” gemisinde çalıştığını iddia etmektedir. Bu durumda
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mahkemece, dava konusu “......” gemisinin, davacının iddia ettiği tüm çalışma dönemi süresi içinde, ..... gemi siciline kayıtlı olup olmadığı ve donatı ile işletenin kim olduğuna dair araştırma yapılmadan, eksik inceleme
ile sadece 19.01.2001 tarihli ..... Daimi Sicil Kayıt Sertifikası belgesine istinaden görevsizlik kararı verilmesi hatalıdır." gerekçesiyle bozulmuştur.
Bozma kararımız sonrası mahkemece görevsizlik kararı verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Somut uyuşmazlıkta mahkemece bozma ilamına uyularak görevsizlik
kararı verilmiş ise de, bu karar eksik incelemeye dayanmaktadır.
Gemi adamı hizmet süresi içinde gemi sahibinin veya gemiyi işletenin
yabancı bayraklı gemisinin yanında Türk bayrağı taşıyan gemisinde de çalışması halinde Deniz İş Kanunu'na veya gemi dışında işyeri merkezinde
çalışması halinde de İş Kanunu'na tabi olacağından uyuşmazlıklarda İş
Mahkemeleri görevli olacaktır.
Davacı hizmet süresi içerisinde davalıya ait yabancı bayrak taşıyan
gemi yanında Türk bayrağı taşıyan gemide çalıştığını, keza iş kazası geçirdikten sonra da davalı işverene ait işyerinde çalıştığını iddia etmiş, mahkemece davacının bu iddiası üzerinde durulmamıştır.
Bu nedenle davacının hizmet süresi içinde davalının sahibi bulunduğu
veya işleteni olduğu gemiler araştırılmalı, davacının bu gemilerde çalışıp
çalışmadığı, çalıştığı gemiler içinde Türk bayrağı taşıyan gemi olup olmadığı, ayrıca davacının işyeri merkezinde çalışmasının bulunup bulunmadığı araştırılmadan eksik inceleme ile görevsizlik kararı verilmesi hatalı
olup, bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA,
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 01/11/2016
gününde oybirliğiyle karar verildi.
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İŞ SÖZLEŞMESİ • İŞVEREN LEHİNE CEZAİ ŞART
ÖZET: İşçi lehine tek taraflı ceza koşulu içeren iş
sözleşmesi hükümleri geçerlidir.
Ceza koşulunun işveren yönünden de geçerli
olabilmesi için karşılıklı olması ve eşit koşullar
taşıması ve denk olması gerekir.
Y 9 HD, E. 2016/29069, K. 2016/20651, T. 22.11.2016
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacılar vekili; davalının davacılar nezdinde fizik öğretmeni olarak
çalıştığını, yapılan iş sözleşmesi gereği 01/09/2014 - 31/08/2015 tarihleri
arasında çalışması gerekirken 06/02/2015 tarihinde evvelinde girmiş olduğu KPSS sınavı sonucu ataması yapılması nedeniyle istifa ettiğini, istifa
ettiği tarihin eğitim-öğretim yılı içerisinde olması nedeniyle davacıların
mağduriyet yaşadıklarını ileri sürerek, bu mağduriyetin giderilmesi için
yapılan sözleşmede belirtilen cezai şartın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili; müvekkilinin davacılar nezdinde fizik öğretmeni olarak
çalıştığını, 05/02/2015 tarihinde ...'ne atamasının yapılması üzerine davacılar nezdindeki iş akdini feshettiğini, bu dönemin yarıyıl tatilinde olması nedeniyle davacıların zarara uğramadığını, yapılan iş sözleşmesinin
maktu bir sözleşme olduğunu, müvekkilinin ekonomik eşitsizlik koşulları altında davaya konu cezai şartın yazılı olduğu sözleşmeyi imzaladığını
savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece yapılan yargılama sonunda, sözleşme gözönüne alındığında davalının feshi haklı olmadığından davacı taraf cezai şarta hak kazanmış olup, davalının kıdemi, işi ...'de çalışan öğretmenlerin ülke şartlarında
bilinen ekonomik-sosyal durumları, fesih nedenine göre %40 hakkaniyet
indirimi yapılarak istemin kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı, taraflar temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacıların temyiz itirazları yerinde değildir.
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2-Davalı işçi temyizi yönünden;
4857 Sayılı İş Yasası'nda cezai şarta ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Cezai Şart, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 158-161, 01.07.2012
tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun179-180
maddelerinde düzenlenmiştir. 6098 sayılı TBK.’un 420. Maddesinde
de hizmet sözleşmelerine sadece işçi aleyhine konulan ceza koşulunun
geçersiz olduğu belirtilmiştir. Genel hüküm niteliğinde olması sebebiyle Borçlar Kanunu dışındaki uyuşmazlıklar bakımında da bu hükümler
uygulanmamaktadır. İşçi lehinde tek taraflı ceza koşulu içeren sözleşme
hükümleri geçerlidir. Bunun yanında ceza koşulunun özellikle işveren lehine geçerli olabilmesi için karşılıklı olması ve eşit koşulları taşıması,
denk olması gerekir.
Dosya kapsamına göre; her ne kadar yerel mahkemece davanın kısmen kabulüne ve davalı işçinin sözleşmede kararlaştırılan cezai şartın
tahsiline karar verilmiş ise de, taraflar arasındaki hizmet sözleşmesinin
8/a maddesinde düzenlenen cezai şart hükmünün incelenmesinden işveren açısından "İş Kanunu 25. madde dışında bir sebeple fesih" şeklinde
birşartın yer aldığı, işçi yönünden ise haklı fesih hali öngörülmeden salt
"sözleşme süresi dolmadan işi bırakanlar" ibaresi koyulduğu anlaşılmaktadır. Bu halde cezai şartın karşılıklı olduğundan bahsedilemeyecektir.
Taraflar arasındaki denge işçi aleyhine bozulmuş olup, bu nedenle cezai
şart geçersiz olduğundan, davacıların cezai şart talebinin reddi yerine kabulü hatalıdır.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 22/11/2016
gününde oybirliğiyle karar verildi.
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İŞYERİNİN DEVRİ • FESHE BAĞLI İŞÇİLİK ALACAKLARI
ÖZET: İşyerinin devredilmesi ve işçinin aynı işyerinde yeni işverenin işçisi olarak çalışmaya
devam etmesi halinde hizmet akdi sonlanmamış
olduğundan: işçi ihbar ve kıdem tazminatı ve izin
ücreti alacaklarına hak kazanamaz.
Zira: ihbar ve kıdem tazminatı ve izin ücreti hizmet akdinin feshedilmesi halinde talep edilebilecek olan feshe bağlı işçilik alacaklarıdır.
Y 9 HD, E. 2015/6111, K. 2016/22251, T. 15.12.2016
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili özetle; davacının 20/07/2006 -31/12/2009 tarihleri arasında temizlik personeli olarak net 580 TL ücretle çalıştığını, feshin haksız olduğunu, 30 ağustos zafer bayramı dışındaki tüm milli bayramlarda
çalıştığını, dini bayramlarda 2 gün izinli olduğunu ve diğer günlerinde
çalıştığını, 7 gün izin kullandığını ve kalan izinlerinin karşılığının ödenmediğini iddia ederek; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, genel tatil ücreti
ve yıllık izin ücreti alacaklarının faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep
ve dava etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili özetle; davacının ihale ile alınan iş için 01/07/200631/12/2008 tarihleri arasında çalıştığını, ihalenin sona ermesi ile işin
... tarafından alındığını ve davacının buşirkette çalışmaya devam ettiğini, taraflar arasında 01/07/2006-31/12/2006, 01/01/2007-01/01/200831/12/2008 tarihleri arasında olmak üzere 3 adet belirli süreli iş sözleşmesinin imzalandığını, bitiş tarihi belli olduğundan davacının ihbar
tazminatına hak kazanamadığını, davacının 1 yılı doldurmaması nedeniyle kendisine yıllık izin ücreti ödenmediğini, kıdem tazminatı ile ilgili
sorumluluğun .... İle asıl işveren ...’na ait olduğunu savunarak, davanın
reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak; davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı, davalı şirket vekili temyiz etmiştir.
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E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir
2-İşyeri devrinin iş ilişkisine etkileri ile işçilik alacaklarından sorumluluk bakımından taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.
İşyeri devrinin esasları ve sonuçları 4857 sayılı İş Kanununun 6 ncı
maddesinde düzenlenmiştir. Sözü edilen hükümde, işyerinin veya bir bölümünün devrinde devir tarihinde mevcut olan iş sözleşmelerinin bütün
hak ve borçlarıyla devralan işverene geçeceği öngörülmüştür. Devir tarihinden önce doğmuş ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlar açısından, devreden işverenle devralan işverenin birlikte sorumlu oldukları
aynı yasanın üçüncü fıkrasında belirtilmiş, devreden işverenin sorumluluğunun devir tarihinden itibaren iki yıl süreyle sınırlı olduğu hükme bağlanmıştır.
Değinilen Yasanın 120 nci maddesi hükmüne göre, 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesi halen yürürlükte olduğundan, işyeri devirlerinde
kıdem tazminatına hak kazanma ve hesap yöntemi bakımından belirtilen
madde hükmü uygulanmalıdır. Anılan maddeye göre, işyerlerinin devir
veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene
geçmesi veya başka bir yere nakli halinde, işçinin kıdemi işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanmalıdır.
Bununla birlikte, işyerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları, işçiyi
çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır.
İşyerinin miras yoluyla intikali 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun
599 uncu maddesinde düzenlenmiş, sözü edilen madde hükmünde mirasbırakanın ölümü ile mirasçıların bir bütün olarak mirasa hak kazanacakları açıklanmıştır.
İşyerinin önceleri gerçek kişi ya da kişilerce işletilmesinin ardından
şirketleşmeye gidilmesi durumunda, bu işlem de bir tür işyeri devri sayılmalıdır. Önceki gerçek kişi olan işverenlerin devralan tüzel kişi ortakları olması bu devir ilişkisini ortadan kaldırmamaktadır (Yargıtay 9.HD.
22.7.2008 gün 2007/ 20491 E, 2008/ 21645 K.). Aynı şekilde daha önce
tüzel kişi şirket olan işverenin işyerini bir gerçek şahsa devretmesi de
mümkündür. Devralanın şirketin hissedarlarından biri olması da sonucu
değiştirmeyecektir. Adi ortaklardan bir ya da bazılarının hisselerini devri de sorumlulukların belirlenmesi noktasında işyeri devri olarak işlem
görmelidir.
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İşyeri devrinin temel ölçütü, ekonomik birliğin kimliğinin korunmasıdır. Avrupa Adalet Divanı kararlarına göre, maddî ve maddî olmayan
unsurların devredilip devredilmediği ve devir anındaki değeri, işgücünün
devri, müşteri çevresinin devri, işyerinde devirden önce ve sonra yürütülen faaliyetlerin benzerlik derecesi, işyerinde faaliyete ara verilmişse bunun süresi, işyeri devrinin kriterleri arasında kabul edilmektedir.
Basın İş Kanununa tabi işyerleri bakımından, işyerinin belirleyici unsurlarından olan marka, logo ve yayın imtiyaz hakları gibi maddî olmayan
unsurların devri de işyeri devri olarak değerlendirilmelidir (Yargıtay 9.
HD., 19.1.2010 gün, 2009/42958 E., 2009/354 K).
Maddî ve maddî olmayan unsurların devri söz konusu olmaksızın da
işgücünün önem taşıdığı sektörlerde ekonomik birliğin önemli unsurunu
olan işçilerin devri de, işyeri devriolarak kabul edilmelidir.
Devirden sonra işyerindeki ekonomik birliğin kimliğini koruyup korumadığının saptanabilmesi için, yürütülen faaliyetin devirden sonra yeni
işveren tarafından aynı veya özdeş biçimde sürdürülmesi ölçütü yanında, işyerinin taşınmaz ve taşınır malları ile maddî olmayan varlıkların,
işyerinde çalışan işçilerin sayı ve uzmanlık bakımından çoğunluğunun,
bunun yanı sıra müşteri çevresinin devredilip devredilmediği, devir öncesi ve sonrasındaki faaliyetler arasında benzerlik olup olmadığı, devir
sebebiyle işyerinde faaliyet askıya alınmışsa askı süresi gibi koşullar da
göz önünde tutulmalıdır.
4857 sayılı Yasanın 6 ncı maddesinde yazılı olan “hukukî işleme dayalı” ifadesi geniş şekilde değerlendirilmeli, yazılı, sözlü ve hatta zımnî bir
anlaşma da yeterli görülmelidir.
İşyerine Bankalar Kanunu hükümleri çerçevesinde Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu tarafından el koyulması ise işyeri devri niteliğinde değildir. Bu durumda yönetim hakkına müdahale edilmekte veya
bankacılık faaliyetleri askıya alınmaktadır.
Yine özelleştirme işlemi sonucu kamuya ait hisselerin devri de işyeri
devri olarak değer- lendirilemez. Özelleştirmede işyeri aynı tüzel kişilik
altında faaliyetini sürdürmekte sadece kamuya ait hisselerin bir kısmı
ya da tamamı el değiştirmektedir. Bununla birlikte, tamamı kamuya ait
olan bir işyerinin özelleştirme işlemi sonucu başka bir işverene geçmesi
işyeri devri niteliğindedir (Yargıtay 9.HD. 8.7.2008 gün ve 2008/25370 E,
2008/ 19682 K.).
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İşyeri devri fesih niteliğinde olmadığından, devir sebebiyle feshe bağlı
hakların istenmesi mümkün olmaz. Aynı şekilde işyeri devri kural olarak
işçiye haklı fesih imkânı vermez.
İşyerinin devri işverenin yönetim hakkının son aşaması olup, işyeri
devri çalışma koşullarında değişiklik anlamına da gelmez. Dairemizin
kökleşmiş kararlarına göre işyeridevri işçiye haklı nedenle fesih hakkı
tanımaz. İşyeri devrinin çalışma koşullarını ağırlaştıran bir yönü olup olmadığı belirlenmelidir (Yargıtay 9.HD. 27.10.2008 gün 2008/ 29715 E,
2008/28944 K.).
Bu açıklamalar ışığında, iş hukukunda işyeri devrinin işçilik alacaklarına etkileri üzerinde ayrıca durulmalıdır. İşyeri devri halinde kıdem
tazminatı bakımından devreden işveren kendi dönemi ve devir tarihindeki son ücreti ile sınırlı olmak üzere sorumludur. 1475 sayılı Yasanın 14
üncü maddesinin ikinci fıkrasında, devreden işverenin sorumluluğu bakımından bir süre öngörülmediğinden, 4857 sayılı Yasanın 6 ncı maddesinde sözü edilen devreden işveren için öngörülen iki yıllık süre sınırlaması,
kıdem tazminatı bakımından söz konusu olmaz. O halde kıdem tazminatı
işyeri devri öncesi ve sonrasında geçen sürenin tamamı için hesaplanmalı, ancak devreden işveren veya işverenler bakımından kendi dönemleri ve
devir tarihindeki ücret ile sınırlı sorumluluk belirlenmelidir.
Feshe bağlı diğer haklar olan ihbar tazminatı ve kullanılmayan izin
ücretlerinden son işveren sorumlu olup, devreden işverenin bu işçilik alacaklarından herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
İşyerinin devredildiği tarihe kadar doğmuş bulunan ücret, fazla çalışma, hafta tatili çalışması, bayram ve genel tatil ücretlerinden 4857 sayılı
Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca devreden işveren ile devralan işveren
müştereken müteselsilen sorumlu olup, devreden açısından bu süre devir
tarihinden itibaren iki yıl süreyle sınırlıdır. Devir tarihinden sonraki çalışmalar sebebiyle doğan sözü edilen işçilik alacakları sebebiyle devreden işverenin sorumluluğunun olmadığı açıktır. Bu bakımdan devirden sonraya
ait ücret, fazla çalışma, hafta tatili çalışması, bayram ve genel tatil ücreti
gibi işçilik alacaklarından devralan işveren tek başına sorumlu olacaktır.
Somut uyuşmazlıkta; davacının iş akdinin 31/12/2008 tarihinde
sona erdiği davacının tatil olan 1 Ocak gününü takip eden ertesi günü
02/01/2009 tarihinde ihaleyi yeni alan Tolga İnş. Tic. Ltd. Şti’nde kesintisiz olarak çalışmasına devam ettiği, işyeri devrinin işçiye ve işverene iş akdini fesih hakkı vermediği anlaşıldığından, feshe bağlı haklar olan kıdem
ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti taleplerinin reddine karar verilmesi
gerekirken, taleplerin kabulü hatalıdır.
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F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 15.12.2016
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

RADYASYON ORTAMINDA ÇALIŞANLAR
•
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
ÖZET: Radyasyon ortamında çalışanların fazla çalışma ücretleri hesaplanırken: 30.1.2010 tarihine
kadar olan dönemde ayda 150 saat, 30.1.2010 tarihinden sonraki dönemde ayda 210 saat çalışıldığı dikkate alınarak saat ücreti belirlenmelidir.*
Y 9 HD, E. 2015/6793, K. 2016/12671, T. 20.12.2016
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin davalılardan ...
Hastanesinde 2005 Temmuz ayında işe başladığını ve işveren tarafından
iş akdinin haksız olarak feshedildiği 31/12/2012 tarihine kadar röntgen
teknikeri olarak çalıştığını, diğer davalıların ise.. Devlet hastanesinde istihdam edilmiş taşeronlar olduklarını ileri sürerek, kıdem tazminatı,ihbar tazminatı,fazla mesai ücret alacağı,şua izni alacağı ve ulusal bayram
ve genel tatil ücreti alacaklarını istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalılar ... vekili cevap dilekçesinde özetle; müvekkil şirketlerin. ...
. ve .... Hastanesinin açmış olduğu ihaleyi kazanarak 01/01/2012 yılında
işe başladığını, davacının asıl işvereninin ... olduğunu, davacının .. işçisi
olduğunu, davacının hizmet akdinin belirli süreli iş sözleşmesi olduğunu,davacı işçinin müvekkil şirkette çalışmasının 1 yılı doldurmadığından
yıllık izin ücreti isteminin haksız ve yersiz olduğunu, mevcut işyerinde puantaj sistemi ile çalışıldığını,hak edişlerin aylık olarak ödendiğini,vardiya
usulü çalışıldığını, davacıyı çalıştıran tüm işverenlerin sorumluluklarının
ayrı ayrı hesaplanması gerektiğini savunarak,davanın reddini istemiştir.
*

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 23.12.2014 T. 2013/7169-2014/39583 ve Yargıtay 22.
Hukuk Dairesinin 20.5.2014 T. 2013/12082-2014/13366 Sayılı kararları da aynı doğrultudadır.
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Davalı .... vekili davanın husumetten reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece toplanan deliller,tanık beyanları,bilirkişi raporu ve tüm
dosya kapsamının değerlendirilmesinde;davacının davalı işverenlikler işçisi iken iş akdinin feshedildiği, hizmet süresinin kurum kayıtlarına uygun olarak 1.7.2005-20.04.2010 ve 03.12.2011-31.12.2012 tarihleri arasında iki dönem halinde toplam 5 yıl 10 ay 17 gün olduğu,davacının davalı
şirketin sigortalı işçisi olarak . ...'na bağlı ... röntgen teknisyeni olarak
çalıştığı, ihale yolu ile yardımcı sağlık personeli sağlama işini yüklenen
şirket ile .. arasında geçerli bir asıl işveren alt işveren ilişkisinin bulunduğu,alt işverenlerin değişmesine rağmen davacının çalışmasına devam
ettiği,değişen alt işverenler arasında işyeri devrinin sözkonusu olduğu, bu
durum karşısında davalı .. asıl işveren, davalı şirketin ise son alt işveren
sıfatı ile sözleşmeden ve yasadan doğan işçilik alacaklarının tamamından
müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, davacının iş akdinin ihale
süresinin bitimi ile haklı bir nedene dayalı olmaksızın feshedildiği, feshin
haklı nedene dayandığı hususunun işverenlerce ispat edilemediği davacının kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazandığı ,fazla mesai alacağı
tanık beyanı ile ispatlandığından %30 hakkaniyet indirimi yapıldığı,genel
tatil alacağının kısa bir süre için hesaplanması ve miktarın düşük olması
nedeniyle ayrıca indirim yoluna gidilmediği gerekçesiyle davanın kısmen
kabulüne karar verilerek hüküm kurulmuştur.
D) Temyiz:
Kararı davacı ve davalılar temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davacı vekilinin tüm ve davalılar vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Taraflar arasında fazla mesai ücretinin hesabı noktasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
Somut uyuşmazlıkta hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının
fazla mesaiye esas ücreti bulunurken aylık ücreti 225 saat kabul edilerek hesaplama yapılmıştır. Oysa ki davacı röntgen teknisyeni olup 3152
Sayılı yasa gereğince 30.01.2010 tarihine kadar günde 5 saat,bu tarihten
sonra ise 7 saat esasına göre çalışmaktadır. Bu nedenle davacı işçinin
30.01.2010 tarihine kadar aylık ücretinin 150 saat bu tarihten sonra ise
210 saat olduğu kabul edilereksaat ücretinin belirlenmesi ve buna göre
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fazla mesai ücretinin hesap edilerek hüküm altına alınması gerekir. Mahkemece hatalı ve eksik bilirkişi raporuna dayanılarak fazla mesai ücretine
karar verilmesi isabetsizdir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine
20.12.2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

MUVAZAALI İŞVERENLİK • İŞÇİNİN HAKLARI
ÖZET: İşçinin kayden işvereni görünen şirketin
işverenlik pozisyonunun muvazaalı olduğunu ve
işçinin gerçekte başka bir şirketin işçisi olduğunu muvazaada üçüncü kişi durumunda olan işçiye karşı ileri sürmesi mümkün değildir. Esasen
bir kimsenin kendi muvazaasından yararlanması
da mümkün değildir.
Y 9 HD, E. 2016/29080, K. 2017/1107, T. 6.2.2017
DAVA : Davacı, kıdem tazminatı ile ücret, ulusal bayram ve genel tatil
ücreti, yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; müvekkilinin 10/01/2003-31/12/2010 tarihleri arasında
... Dış Ticaret Uluslararası Nak. Ltd. Şti. bünyesinde hizmet akdiyle uluslararası tır şoförü olarak çalıştığını, 15/12/2009 tarihinde emekli olmasına rağmen kesintisiz olarak çalışmaya devam ettiğini, işyerinin davalı şirkete devrinden sonra da aralıksız olarak çalışmaya devam ettiğini, asgari
ücret + sefer başına 350,00 - 400,00 Euro prim aldığını, ayda ortalama
3 sefer yaptığını, tahakkuk eden ücretleri ödenmediği için iş akdini haklı
nedenle fesih ettiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, ücret, ulusal bayram
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genel tatil ve yıllık izin ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili; ... Dış Tic. Uluslararası Nak. Ltd. Şirketinin hiçbir zaman müvekkili şirkete devrolmadığını, bu şirketin uluslararası taşıma
yapma ruhsatı anlamına gelen C2 yetki belgesine sahip olmadığını, bu
nedenle sahip olduğu tırlarını görünüşte müvekkili şirkete devretmiş gibi
gösterdiğini ve bu şekilde müvekkili şirketin C2 belgesinden yararlanarak
uluslararası taşımacılık yapabildiğini, ... Dış Tic. Uluslararası Nak. Ltd.
Şirketinin yaptığı taşımacılık işlerinde kendilerinin hiçbir söz hakkı ve
yetkilerinin olmadığını, aralarında organik bağ bulunmadığını, nitekim
davacının da emir ve talimatları, ücretini ve sefer primlerini ... şirketinden aldığını ifade ettiğini, tanık olarak beyanda bulunduğu ... 13. İş Mahkemesinin 2013/461 Esas sayılı dosyasında da kendisinin ... şirketinin
çalışanı olduğunu söylediğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan delillere göre davacı ile davalı şirket arasında
hizmet sözleşmesi bulunmadığı, dava dışı ... şirketinin uluslararası taşımacılık belgesine sahip olmaması nedeniyle araçların ve şoförlerin kayden davalı şirkete ait gibi gösterildiği, gerçekte hizmet akdinin işveren
tarafında dava dışı ... şirketinin yer aldığı, davacı tanıklarının beyanlarının dahi davalının savunmasını doğrular nitelikte olduğu, bu nedenle ve
açıklanan gerekçelerle taraflar arasında hizmet akdi ya da dava dışı ...
şirketinin işyerinin davalışirkete devri şeklinde eylemli bir durum dahi
söz konusu olmadığı gerekçesiyle davanın husumet yokluğundan reddine
karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Taraflar arasındaki uyuşmazlık davalı işverene husumet yöneltilip, yöneltilemeyeceği noktasında toplanmaktadır.
Davacı işçi, ... Dış Ticaret Uluslararası Nak. Ltd. Şti. isimli dava dışı
işyerinde çalışırkenişyeri devri yoluyla davalı şirkette çalıştığını ileri sürerek istekte bulunmuştur.
Dava dışı ... şirketinin uluslararası taşımacılık belgesine sahip olmaması nedeniyle araçların ve şoförlerin kayden davalı şirkete ait gibi göste-
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rildiği dosyadaki bilgi, belge ve taraf tanık anlatımlarından anlaşılmakta
ise de, davacı işçinin muvazaada taraf olmayan üçüncü kişi durumunda
bulunduğu, muvazaanın, taraf olmayan iyiniyetli üçüncü kişiye karşı muvazaayı yapanlar tarafından ileri sürülemeyeceği ve kimsenin kendi muvazaasından yararlanamayacığı ilkesi gözden kaçırılarak, davanın husumet
yokluğu nedeni ile reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepden dolayı, BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine,
06/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KISMİ EDA KÜLLİ TESPİT DAVASI
•
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ
•
BELİRSİZ ALACAK DAVASININ HER TÜRÜNDE
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ
ÖZET: Açılan dava belirsiz alacağı tespit davası olup, kısmi eda külli tespit şeklinde açılan bu
davada, davacı vekili talep konusu alacakların
miktarı tespit edildikten sonra kalan kısmını ıslah
suretiyle talep etmiştir. Belirsiz alacak davasının
her türünde, zamanaşımı dava tarihine göre dikkate alınır ve davanın açılması ile tüm alacak için
zamanaşımını keser. Mahkemece bu husus dikkate alınmadan, davanın niteliği gözden kaçırılarak ıslah dilekçesi üzerine zamanaşımı itirazı nedeniyle, alacakların bir kısmının reddi hatalıdır.
Islah edilen miktar dava tarihine göre zamanaşımına uğramadığından hüküm altına alınmalıdır.
Y 9 HD, E. 2015/26849, K. 2015/27952, T. 8.10.2015
DAVA : Davacı, ücret fark alacağı, ikramiye fark alacağı, sosyal yardım
fark alacağı, kıdemli işçiliği teşvik primi, kıdem tazminatı fark alacağı,
2010 yılı öncesi banka promosyon alacağı, dini bayram harçlık alacağı,
ramazan bayramı kumanya para farkı, fazla mesai ücreti, genel tatil ücre-
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ti, hafta tatili ücreti alacakları ve yemek ücreti fark alacaklarının faiziyle
birlikte ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla,
dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili özetle; müvekkilinin ... nin 1998 yılında açmış olduğu
şöförlük sınavına girerek kazandığını, ... şöförü olarak 02/02/1998 Tarihinde çalışmaya başladığını, ancak kadro atanmasında zorluk olduğundan geçici olarak .. .. Belediyesinin bünyesinde bulunan ..... kadrosunda
gösterildiğinin belirtildiğini, aradan zaman geçmesine rağmen müvekkilinin kadroya alınmadığını, 20/04/2001 Tarihinde kadroların .... ye geçtiğini, artık .... nin çalışanı olarak gözüktüğünün gerek sendika ve gerekse
... tarafından kendisine bildirildiğini, bu geçiş aşamasında çalışanların
hiç bir şekilde beyanlarının alınmadığını, işlemler tamamlandıktan sonra
sadece sigorta bildirim formu imzalattırıldığını, müvekkilinin işe girerken
zorunlu olarak .... Sendikası 2 nolu şubesine kayıtlarının yaptırıldığını,
bu şekilde müvekkilinin her ay bu sendikaya aidat ödemek durumunda
kaldığını, sendikanın da müvekkili adına işveren ile TİS yaptığını, her ne
kadar müvekkilinin kadrosu önce .... de, daha sonra da .....' de gözükse de
müvekkilinin ilk işe girdiği tarihten bu yana .... de şöför olarak çalıştığını,
gerek mesai ve gerek çalışma şartları açısından ... kadrosunda çalışan
şöförlerden hiç bir farkının bulunmadığını, müteaddit defalar ...tarafından işçi teminine yönelik hizmet alımı ihalelerinin yapıldığını, bu ihaleleri
önce ...., sonra ise .... nin aldığını, davalılar arasında yapılan işlemin muvazaalı olduğunun, müvekkilinin baştan itibaren .... nin işçisi olduğunun
... Müdürlüğü müfettişinin raporu ve İş Mahkemesinin 2010/1086 Esas
sayılı dosyasından verilen kesinleşmiş kararla sabit olduğunu iddia ederek müvekkilinin çalışmaya başladığı tarihten itibaren ..... nin kadrolu
işçisi sayılmasına ve işe başladığı tarihten itibaren doğan hak kayıplarına
karşılık; ücret fark alacağı, ikramiye fark alacağı, sosyal yardım fark alacağı, kıdemli işçiliği teşvik primi, kıdem tazminatı fark alacağı, 2010 yılı
öncesi banka promosyon alacağı, dini bayram harçlık alacağı, ramazan
bayramı kumanya para farkı, fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti, hafta
tatili ücreti alacakları ve yemek ücreti fark alacaklarının faiziyle birlikte
davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.
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B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı ... Vekili cevap dilekçesinde; davanın yetkili mahkemede açılmadığını, yetkili mahkemenin ... İş Mahkemesi olduğunu, davacının ...'ın
işçisi olduğunu, öncelikle davacının muvazaa iddiasının incelenmesi gerektiğini, davalılar arasında muvazaa olduğu bir an için kabul edildiği
takdirde davalılar arasında yapılan sözleşmenin ... nın muvazaaya dair
hükümleri gereğince batıl olup hükümsüz sayılması gerekeceğinden,
davacının istihdamına dayanak olan hizmet ilişkisinin de kendiliğinden
ortadan kalkacağını, .... bir kamu kurumu olması nedeniyle gerek işçi
gerekse memur personelinin genel kadro ve bütçe kanunu ile sınırlandırıldığını, bu sınırların aşılamayacağını, bu sınırlama nedeniyle de davacının ... kadrosunda çalıştırılmasının mümkün olmadığını, müvekkilinin
personel açığını kapatmak üzere merkezi yönetimden daimi işçi kadroları
için açıktan atama izni talep ettiğini, merkezi yönetimden izin çıkmaması
üzerine zorunlu olarak toplu taşıma hizmetinin aksamadan yürütülmesi
için ihale ile hizmet alımına gidildiğini, ihalenin istihdam değil hizmet alımı için yapıldığını, yapılan işin bir zorunluluktan kaynaklandığını, davacı
tarafın muvaaza, ücret ve diğer hakları hakkında şimdiye kadar her hangi
bir itirazının söz konusu olmadığını, alacakların zamanaşımına ugradığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.
Davalı .... vekili cevap dilekçesinde; ... ve ... nin iki ayrı kurum olduğunu, davacının ....'ın personeli olduğunu, bu durumun Mahkeme kararları
ile sabit olduğunu, davalılar arasında yapılan sözleşmenin hukuka uygun
olarak yapıldığını, muvazaalı olmadığını, davacının taleplerinin hukuka
aykırı olduğunu savunarak davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak; davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı, taraflar temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalıların tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir
2-Somut uyuşmazlıkta; açılan dava belirsiz alacağı tespit davası olup,
kısmi eda külli tespit şeklinde açılan bu davada, davacı vekili talep ko-
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nusu alacakların miktarı tespit edildikten sonra kalan kısmını ıslah suretiyle talep etmiştir. Belirsiz alacak davasının her türünde, zamanaşımı
dava tarihine göre dikkate alınır ve davanın açılması ile tüm alacak için
zamanaşımını keser. Mahkemece bu husus dikkate alınmadan, davanın
niteliği gözden kaçırılarak ıslah dilekçesi üzerine zamanaşımı itirazı nedeniyle, alacakların bir kısmının reddi hatalıdır. Islah edilen miktar dava
tarihine göre zamanaşımına uğramadığından hüküm altına alınmalıdır.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 08.10.2015
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

CEVAP SÜRESİ • SÜRENİN UZATILMASI
•
İSTEMİNİN GEREKÇESİZ REDDİ
ÖZET: Yargılama usulündeki hatalar davalının
adil yargılanma hakkını ihlal eder nitelikte olup
davalının cevap dilekçesi süresinde kabul edilip
delilleri de toplanıp bir değerlendirmeye tabi tutularak sonuca gidilmelidir.
Y 9 HD, E. 2014/31840, K. 2016/3448, T. 22.02.2016
DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti
alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla,
dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, davalıya ait işyerinde uluslararası tır şoförü olarak çalışırken iş
sözleşmesinin işverence haksız şekilde fesh edildiğini ileri sürerek, kıdem
ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti alacaklarının tahsilini, istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
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Davalı, davacının 10/12/2011 tarihinde yurda giriş yaparken kaçak mal
taşıma suçundan yakalandığını.... Asliye Ceza Mahkemesinin 2011/543
esas sayılı dosyasında yargılamanın devam ettiğini, iş sözleşmesinin bu
sebeple 4857 sayılı yasanın 25/II-e maddesi gereğince haklı olarak feshedildiğini, tazminatlara hak kazanmadığı gibi ödenmemiş işçilik alacağı da
bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, iş akdinin işveren tarafından önce ticari karar sebep gösterilerek sona erdirildiği bundan sonra ise kaçakçılık suçu gerekçe gösterilerek sona erdirildiği buna göre iş sözleşmesi 31/12/2011 tarihinde davacıya gönderilen fesih
ihbarıyla sona erdiğinden artık ortada geçerli bir iş sözleşmesi bulunmadığı ve bu tarihten sonra yapılan ikinci feshin hukuki bir anlam ifade
etmediği, davacının kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazandığı ayrıca
yıllık izin ücreti alacağı da olduğu gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne,
karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı taraf temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Davalı taraf dava dilekçesini tebliğ aldıktan sonra 2 haftalık süre içinde
davaya cevap vermenin daha uzun süreceği gerekçesi ile cevap süresinin
uzatılmasını istemiş ise de, Mahkemece herhangi bir gerekçe de yazılmadan dilekçenin üzerine talebin reddedildiği şerhi konulmuştur.
6100 sayılı HMK'nın 317/2 madde hükmüne göre ek süre talebi hakında verilen kararın davalıya tebliğ edilmesi gerekirken bildirim yapılmadığı ve davalının ek iki haftalık süre içinde cevap dilekçesi sunduğu
ancak Mahkemece cevap dilekçesinin süresinde olmadığının kabul edildiği görülmüştür. Öte yandan yapılan ilk oturumda davalı tarafça delillerin
toplanması talep edilmiş ise de bu konuda da Mahkemece bir işlem yapılmadığı görülmüştür.
Yukarıda açıklanan yargılama usulündeki hatalar davalının adil yargılanma hakkını ihlal eder nitelikte olup davalının cevap dilekçesi süresinde kabul edilip delilleri de toplanıp bir değerlendirmeye tabi tutularak
sonuca gidilmelidir.
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F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepden dolayı BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye
iadesine 22/02/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ İŞÇİNİN KIDEMİ İLE
BAĞLANTISI, YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİNİN DİKKATE
ALINMASI GEREKTİĞİ
ÖZET: Dairemizce yıllık ücretli izinle ilgili 53. maddedeki kıdem sürelerini dikkate alarak 6 ay ile 5
yıl arasında kıdemi olan işçi için 4, 5 yıl ile 15 yıl
arasında kıdemi olan işçi için 5, 15 yıldan fazla
kıdemi olan işçi için 6 aylık ücreti tutarında işe
başlatmama tazminatın belirlenmesi öngörmekte,
fesih sebebine göre bu miktarlarda azami sınır
8 aya kadar da çıkmaktadır. İşletme gerekleri ile
fesihte emeklilik nedeninin gösterilmesi ve davacının emekliliğe hak kazanması halinde işe başlatmama tazminatı alt sınırdan belirlenmektedir.
Y 9 HD, E. 2013/16623, K. 2014/10402, T. 27.03.2014
DAVA :Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini
istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla,
dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
İş sözleşmesinin geçerli neden olmadan davalı işveren tarafından feshedildiğini belirten davacı işçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar
verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece feshin geçersizliğine, davacı işçinin işe iadesine karar verilirken, işe başlatılmama tazminatı, davacı işçinin 6 aylık ücret tutarında
belirlenmiştir.
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4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca, mahkemece feshin
geçersizliğine karar verildiğinde, işçinin başvurusu üzerine işveren tarafından bir ay içinde işe başlatılmaz ise, işçiye ödenmek üzere en az 4, an
çok 8 aylık ücreti tutarında tazminatın belirlenmesi gerekir. Dairemizin
yerleşik uygulaması gereği, iş güvencesi niteliğindeki bu tazminat işçinin
kıdemi, fesih sebebi gibi olgular dikkate alınarak belirlenmelidir. Maddenin alt ve üst sınırları aşılamaz. Üst sınırın aşılmasının tek istisnası 2821
sayılı Sendikalar Kanunu’nun 31. maddesindeki sendikal nedenle yapılan
fesihlerdir. Bu maddede sendikal neden halinde işe başlatmama tazminatının işçinin en az bir yıllık ücreti tutarında belirleneceği açıklanmıştır. Dairemizin uygulaması bu yöndedir. (08.04.2008 gün ve 2007/27773
Esas, 2008/7819 Karar sayılı ilamımız). Dairemiz yıllık ücretli izinle ilgili
53. maddedeki kıdem sürelerini dikkate alarak 6 ay ile 5 yıl arasında
kıdemi olan işçi için 4, 5 yıl ile 15 yıl arasında kıdemi olan işçi için 5, 15
yıldan fazla kıdemi olan işçi için 6 aylık ücreti tutarında işe başlatmama
tazminatın belirlenmesini öngörmekte, fesih sebebine göre bu miktarlarda azami sınır 8 aya kadar da çıkmaktadır. İşletme gerekleri ile fesihte
emeklilik nedeninin gösterilmesi ve davacının emekliliğe hak kazanması
halinde işe başlatmama tazminatı alt sınırdan belirlenmektedir.
Dosya içeriğine göre somut uyuşmazlıkta davacı işçinin davalıya ait
işyerinde 13 yılı aşkın çalıştığı, iş sözleşmesinin feshedildiği, işverence
gerçekleştirilen feshin geçerli nedene dayanmadığı anlaşıldığından feshin
geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesi isabetlidir. Ancak
davacı işçinin kıdemine ve fesih nedenine göre mahkemece işe başlatmama tazminatının davacının 6 aylık ücreti tutarında belirlenmesi doğru
bulunmamıştır. Bu tazminatın davacının 5 aylık ücreti oranında belirlenmesi dosya içeriğine uygun düşecektir.
4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki
şekilde karar verilmiştir.
HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence
süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 5 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halin-

Yargıtay Kararları

365

de hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya
kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,
5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
6.Davacının yaptığı 476.35 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile
davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
7.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500- TL ücreti
vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine,
Kesin olarak 27.03.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.
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FAZLA ÇALIŞMA • ZAMANAŞIMI DEFİ
•
CEVAP DİLEKÇESİNDE ZAMANAŞIMI DEFİNDE
BULUNULMAMASI
•
CEVAP DİLEKÇESİNİN DE ISLAH EDİLMEMESİ
ÖZET:Takdiri indirim oranı hakkın özünü etkiler
mahiyette, fazla olup daha makul oranda yapılmalıdır.
Ayrıca, fazla çalışma hesabı kayıtlı dönem için
bu kayıtlara göre, kayıtlı olmayan dönem için de
tanık beyanlarına göre yapılmalı ve sadece tanık
beyanına göre yapılan dönem için daha makul
oranda takdiri indirim uygulanarak bu alacağın
hüküm altına alınması gereklidir.
Taraflar arasında, işçilik alacaklarının zamanaşımına uğrayıp uğramadığı konusunda uyuşmazlık
bulunmaktadır.
Zamanaşımı, alacak hakkının belli bir süre kullanılmaması yüzünden dava edilebilme niteliğinden yoksun kalması ifade eder. Bu tanımdan da
anlaşılacağı üzere zamanaşımı, alacak hakkını
sona erdirmeyip sadece onu “eksik bir borç”
haline dönüştürür ve "alacağın dava edilebilme
özelliğini" ortadan kaldırır.
Bu itibarla zamanaşımı savunması ileri sürüldüğünde, eğer savunma gerçekleşirse hakkın dava
edilebilme niteliği ortadan kalkacağından, artık
mahkemenin işin esasına girip onu incelemesi
mümkün değildir.
Y 9 HD, E. 2016/11000, K. 2016/11159, T. 03.05.2016
DAVA : Taraflar arasındaki, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile yıllık
izin ücreti, genel tatil ücreti, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, ücret
alacaklarının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda
yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alına-
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rak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak
temyizen incelenmesi taraflar avukatınca istenilmiş, davalılar avukatınca
duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi
olduğu anlaşılmış ve duruşma için 12.01.2016 Salı günü tayin edilerek
taraflara çağrı kağıdı gönderilmiş. Duruşma günü davalılar adına Avukat
... ile karşı taraf adına Avukat ... gelmiştir. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları ve Tetkik Hakimi tarafından
düzenlenen rapor dinlenildikten sonra, dosya incelenmiş ve Dairemizin
2014-23453 Esas 2016-343 Karar gereğince eksikliklerin giderilmesi için
dosya geri çevrilmiştir.
İşlem tamamlandıktan sonra Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen rapor dinlendi, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil
ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık ücretli izin ve ücret alacaklarının tahsilini
talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkeme, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanarak davanın
kısmen kabulüne karar vermiştir.
D) Temyiz:
Kararı taraflar vekilleri temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Davalılardan ...nin temyiz talebinin vekâletnamesi olmayan ve sunamayacağını belirten vekil tarafından yapıldığı anlaşılmakla anılan Şirket
yönünden kararın temyiz edilmemiş sayılmasına karar verilmiştir.
2-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalılar ...Ve T...tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
3-Davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür.
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Ücret bordrolarına ilişkin kurallar burada da geçerlidir. İşçinin imzasını
taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir.
Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça,
imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır.
Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak,
fazla çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların,
tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen
yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup olmadığı
araştırılmalıdır.
İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesi
mümkün değildir. Ancak, işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla olduğu yönündeki ihtirazi kaydının bulunması halinde, bordroda görünenden daha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille yapılabilir. Bordroların
imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda, işçinin bordroda belirtilenden daha fazla çalışmayı yazılı belge ile kanıtlaması gerekir. İşçiye bordro
imzalatılmadığı halde, fazla çalışma ücreti tahakkuklarını da içeren her
ay değişik miktarlarda ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılması durumunda, ihtirazi kayıt ileri sürülmemiş olması, ödenenin üzerinde fazla
çalışma yapıldığının yazılı delille ispatlanması gerektiği sonucunu doğurmaktadır.
Somut uyuşmazlıkta, fazla çalışma iddiasında bulunan davacı işçi bu
iddiasını bir kısım işyeri kayıtları ile tanık deliline dayanarak ispatlamaya çalışmıştır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda sunulan kayıtların
genel bir değerlendirmeye tabi tutulup hesaplamanın esasen tanık beyanlarına göre yapıldığı görülmüştür. Mahkemece bu rapora itibarla fazla çalışma alacağından ½ oranında takdiri indirim yapılarak karar verilmiştir.
Taktiri indirim yapılması yerindedir.
Ancak takdiri indirim oranı hakkın özünü etkiler mahiyette, fazla olup
daha makul oranda yapılmalıdır.
Ayrıca, fazla çalışma hesabı kayıtlı dönem için bu kayıtlara göre, kayıtlı
olmayan dönem içinde tanık beyanlarına göre yapılmalı ve sadece tanık
beyanına göre yapılan dönem için daha makul oranda takdiri indirim uygulanarak bu alacağın hüküm altına alınması gereklidir.
4-Taraflar arasında, işçilik alacaklarının zamanaşımına uğrayıp uğramadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
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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 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 incelemesi mümkün değildir.
Somut uyuşmazlıkta dava açılış şekli itibariyle belirsiz alacak davası
olup, davacının yaptığı talep artırımı ıslah olmayıp alacağın belirli hale
getirilmesidir. Belirsiz alacak davasının bütün türlerinde dava açılmakla
zamanaşımı kesilir. Talep artırımına karşı yapılan zamanaşımı definin
hukuki etkisi yoktur. Davalı cevap dilekçesinde zamanaşımı definde bulunmadığı gibi cevap dilekçesinin ıslahı suretiyle de zamanaşımı defini
ileri sürmemiştir.
Bu durumda, Mahkemece zamanaşımı definin dikkate alındığı ek rapora göre karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, davacı yararına takdir edilen 1.350.00 TL duruşma avukatlık
parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek
halinde ilgiliye iadesine 03.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI
ÖZET: İşyerinde üst düzey yönetici konumda çalışan işçi, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği
ücretinin ödenmesi durumunda, ayrıca fazla çalışma ücretine hak kazanamaz. Bununla birlikte
üst düzey yönetici konumunda olan işçiye aynı
yerde görev ve talimat veren bir başka yönetici ya da şirket ortağı bulunması halinde, işçinin
çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden söz edilemeyeceğinden, yasal sınırlamaları
aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti talep
hakkı doğar. O halde üst düzey yönetici bakımından şirketin yöneticisi veya yönetim kurulu üyesi tarafından fazla çalışma yapması yönünde bir
talimatın verilip verilmediğinin de araştırılması
gerikir. İşyerinde yüksek ücret alarak görev yapan üst düzey yöneticiye işveren tarafından fazla
çalışma yapması yönünde açık bir talimat verilmemişse, görevinin gereği gibi yerine getirilmesi
noktasında kendisinin belirlediği çalışma saatleri
sebebiyle fazla çalışma ücreti talep edemeyeceği kabul edilmelidir.
Y 9 HD, E. 2014/35695, K. 2016/8490, T. 05.04.2016
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin 23/03/201125/01/2013 tarihleri arasında davalı işverenlik bünyesinde üretim sorumlusu olarak çalıştığını iş akidinin haksız feshedildiğini,18/01/2013
tarihli ihtarname ile alacaklarının ödenmesi talep edildiği halde davacının
hakkının ödenmediğini, bunun üzerine ....İcra Müdürlüğünün 2013/3889
Esas sayılı dosyası ile davalı aleyhine kıdem tazminatı, ihbar tazminatı,
fazla çalışma alacağı, ücret alacağı, yıllık izin alacağı ve cezai şart alacağı
olmak üzere toplam 33.571,01 TL ile 30.000 Euro asıl alacak için ilamsız
icra takibi icra takibi yaptıklarını, davalı tarafından icra takibine itiraz
edildiğini belirterek icra takibine yapılan itirazın iptaline, takibin devamına ve %20 icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.
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B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekil cevap dilekçesinde özetle; davalının davacıya herhangi bir
borcunun bulunmadığını, davacının müvekkili firmanın üretimini gerçekleştirdiği kimyasalların üretiminde sorumlu ve yetkili olduğunu, kısa
sürede gerçekleşen maliyet zararının 1.000.000 USD olduğunun, bunun
ile ilgili .... Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/117 D. İş sayılı dosyası
ile delil tespiti yaptırdıklarını, davacının sorumluluğunda üretilen bozuk
üretimler ile ilgili yazılı savunmasının istendiğini, ancak davacının rapor
alarak işe gelmediğini, bu nedenle iş akdinin devamsızlık nedeni ile haklı
olarak feshedildiğini cezai şart ödeme şartlarının oluşmadığını savunarak
davanın reddini karar verilmesini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece toplanan deliller,tanık beyanları,bilirkişi raporu ve tüm
dosya kapsamının değerlendirilmesinde;taraflar arasındaki iş sözleşmesinin incelenmesinde; Sözleşmenin 12. maddesinde "personel işveren
nezdinde en az 5 yıl çalışmayı kabul eder, bu sürenin bitiminden sonra
istifa ederek ayrılan veya işten ayrılma anlamına gelecek şekilde işe gelmeyen personel İş Kanunun 17. maddesinde öngörülen ihbar tazminatını
ödemekle yükümlüdür. Sözleşme bitimine 3 ay kala taraflardan herhangi
biri sözleşmenin feshi için ihbarda bulunmaz ise sözleşme aynı şartlarda
otomatikman 1 sene daha uzar, bu fesih ihbarı her uzatma dönemi için
geçerlidir." hükmüne göre çalışma süresinin en az 5 yıl olarak belirlenmesi, bu sürenin bitiminden sonra yapılacak fesihlerde İş Kanunun 17.
maddesine atıf yapılması, belirli süreli iş sözleşmesi yapılmasını geçerli
kılacak objektif koşularının bulunmaması birlikte değerlendirildiğinde,
taraflar arasındaki sözleşmenin asgari süreli iş sözleşmesi olduğunun kabulüne,davalı taraf davacının devamsızlık nedeni ile iş akdinin feshedildiğini, ayrıca davacının özenle çalışma kuralına ve işverene ait eşyayı hasara
uğratmama yükümlülüğüne aykırı davranması nedeniyle iş akdinin feshedildiğini ileri sürmüş ise de; davalı taraf davacının devamsızlığına ilişkin
herhangi bir tutanak ve davacının devamsızlığının gerekçelerini sorgulayan herhangi bir ihtar sunulmamış olup delil tespiti dosyasında karşı taraf olarak davacının gösterilmediği ve bilirkişi raporu da göz önüne
alındığında davacının şirketi zarara uğrattığına ilişkin herhangi bir delil
sunulmadığı, bunun ile ilgili davacıdan herhangi bir savunma istendiğine
ilişkin belge sunulmadığı, davacının tazminatlarını alamayacak şekilde
devamsızlık yaparak iş akdini sonlandırması için bir neden bulunmadığı
hususları göz önüne alındığında iş akdinin davalı tarafından haksız olarak feshedildiğinden kıdem tazminatının kabulüne,davacı 2013 yılı Ocak
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ayına ait ücretlerinin ödenmediğini belirterek bunun tahsilini talep etmiş,
davalı taraf ücretlerin ödendiğini ispat edemediğinden, davacının 3.666,66
TL ücret alacağının ve yıllık izin ücretinin kabulüne,taraflar arasındaki iş
sözleşmesinin 13. maddesinde "işveren personelin çalışmayı taahhüt ettiği sürenin bitiminden itibaren İş Kanunun işverene haklı nedenle fesih
hakkı veren veya bu maddenin aşağıdaki paragrafında belirtilen hallerin
dışında bir nedenle veya personelin yeterliliğinden veya davranışlarından
kaynaklanmayan bir neden ile iş sözleşmesini feshetmemeyi, aksi halde
30.000 Euro tutarında bir tazminatı personele ödemeyi kabul ve taahhüt
eder" hükmü ve asgari süreli iş sözleşmeleri belirsiz süreli iş sözleşmesi
olarak kabul edilmekle beraber asgari süre boyunca sözleşmeye belirli
süreli iş sözleşmelerine ilişkin hükümler uygulanacağından,sözleşmenin
süresinden önce fesih edilmesi halinde sözleşmenin belirli süreli iş sözleşmelerinin süresinden önce feshinde olduğu gibi fesih beyanı ile sona
bulur ve buna bağlı olarak işçinin bakiye süreye ilişkin tazminatlar ile cezai tazminat talep edebileceği,buna göre sözleşmenin asgari süreli dönemi
içerisinde davalı işveren tarafından haksız fesih edildiği anlaşıldığından;
davacının cezai tazminat talep edebileceği ,davacının 30.000 Euro cezai
şart talep ettiği,tarafların ekonomik ve sosyal durumları, davacının fiilen
çalışma süresi, davacının sözleşmede öngörülen ücreti, paranın satın alma
gücü, hak ve nesafet kurallarına göre sözleşmede belirlenen cezai tazminatın aşırı olduğu ve tarafların ekonomik ve sosyal durumları, davacının
çalışma süresi, ücreti ile hak ve nesafet kurallarına göre cezai tazminattan
10.000 Euro indirilmesi gerektiği ve davacının 20.000 Euro cezai tazminat talep edebileceğinin kabulüne, davacı fazla çalışma yaptığını belirterek fazla çalışma alacağı talep etmiş ise de, davacı davalı işyerinde üretim
sorumlusu olarak yüksek maaş ile çalıştığı, çalışma gün ve saatini kendi
belirlediği anlaşıldığından fazla mesai ücreti talep edemeyeceği ( Yargıtay
22. Hukuk Dairesinin 04.03.2014 tarih ve 2013/5161 E.,2014/4745 K.
sayılı ilamı) anlaşıldığından fazla mesai alacağı talebinin reddine,davacı
ihbar tazminatı talep etmiş ise de, taraflar arasındaki sözleşmenin asgari süreli iş sözleşmesi olduğundan davacının ihbar tazminatı talebinin
reddine ve davacının kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücret
alacağı, fazla çalışma alacağı olup olmadığı hususlarının tartışmalı olup,
yargılamayı gerektirdiğinden ve bu anlamda likit sayılmayacağından icra
inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı ve davalı vekilleri temyiz etmiştir.
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E) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni
gerektirici sebeplere göre davacı vekilinin tüm,davalı vekilinin aşağıdaki
bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Taraflar arasında İhbar önelleri ve ihbar tazminatı yönlerinden
uyuşmazlık söz konusudur.
İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir neden olmaksızın ve usulüne uygun bildirim öneli tanımadan fesheden tarafın, karşı
tarafa ödemesi gereken bir tazminattır. Buna göre, öncelikle iş sözleşmesinin Kanunun 24 ve 25 inci maddelerinde yazılı olan nedenlere dayanmaksızın feshedilmiş olması ve 17 nci maddesinde belirtilen şekilde
usulüne uygun olarak ihbar öneli tanınmamış olması halinde ihbar tazminatı ödenmelidir. Yine haklı fesih nedeni bulunmakla birlikte, işçi ya da
işverenin 26 ncı maddede öngörülen hak düşürücü süre geçtikten sonra
fesih yoluna gitmeleri durumunda, karşı tarafa ihbar tazminatı ödeme
yükümlülüğü doğar.
Somut uyuşmazlıkta davacının hizmet akdi niteliği itibariyle asgari
süre içeren belirsiz süreli hizmet akdi olup davacının iş akdinin işveren
tarafından davacı işçiye ihbar öneli verilmeden feshedildiği anlaşıldığından davacının ihbar tazminatı talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi hatalıdır.
3-Taraflar arasında davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. noktasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür.
Ücret bordrolarına ilişkin kurallar burada da geçerlidir. İşçinin imzasını
taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir.
Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça,
imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır.
Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak,
fazla çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların,
tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen
yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup olmadığı
araştırılmalıdır.
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İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesi
mümkün değildir. Ancak, işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla olduğu yönündeki ihtirazi kaydının bulunması halinde, bordroda görünenden daha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille yapılabilir. Bordroların
imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda, işçinin bordroda belirtilenden daha fazla çalışmayı yazılı belge ile kanıtlaması gerekir. İşçiye bordro
imzalatılmadığı halde, fazla çalışma ücreti tahakkuklarını da içeren her
ay değişik miktarlarda ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılması durumunda, ihtirazi kayıt ileri sürülmemiş olması, ödenenin üzerinde fazla
çalışma yapıldığının yazılı delille ispatlanması gerektiği sonucunu doğurmaktadır.
İşyerinde üst düzey yönetici konumda çalışan işçi, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretinin ödenmesi durumunda, ayrıca fazla çalışma ücretine hak kazanamaz. Bununla birlikte üst düzey yönetici konumunda olan işçiye aynı yerde görev ve talimat veren bir başka yönetici ya
da şirket ortağı bulunması halinde, işçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden söz edilemeyeceğinden, yasal sınırlamaları aşan
çalışmalar için fazla çalışma ücreti talep hakkı doğar. O halde üst düzey
yönetici bakımından şirketin yöneticisi veya yönetim kurulu üyesi tarafından fazla çalışma yapması yönünde bir talimatın verilip verilmediğinin de
araştırılması gerekir. İşyerinde yüksek ücret alarak görev yapan üst düzey yöneticiye işveren tarafından fazla çalışma yapması yönünde açık bir
talimat verilmemişse, görevinin gereği gibi yerine getirilmesi noktasında
kendisinin belirlediği çalışma saatleri sebebiyle fazla çalışma ücreti talep
edemeyeceği kabul edilmelidir.
Somut uyuşmazlıkta mahkemece davacının fazla çalışma ücreti talebi
davacının üst düzey yönetici olduğu ve kendi mesaisini belirlediği gerekçesi ile reddedilmiş ise de;dosyadaki bilgi ve belgeler,tanık anlatımları ve
özellikle taraflar arasındaki bireysel iş sözleşmesinin VI numaralı maddesinde fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dahil olduğunun kararlaştırılması karşısında davacının fazla çalışma yaptığı anlaşılmaktadır.
Mahkemece dosyadaki bilirkişi raporu bir değerlendirmeye tabi tutularak ve özellikle haftalık fazla çalışma süresinden 5,20 dakika mahsup
edilerek hesaplama yapılıp, hakkın özünü etkilemeyecek şekilde indirim
yapılmak suretiyle fazla mesai ücretinin hüküm altına alınması gerekirken bu talebin reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,
05.04.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
SİGORTALILIK NİTELİĞİ
•
RESEN ARAŞTIRMA VE İTİBARI HİZMETİN BELİRLENMESİ
ÖZET: Sosyal güvenlik yasasında sigortalılık kişiye bağlı, vazgeçilmez ve kaçınılmaz hak ve yükümlülük doğuran bir hukuksal statü tanınmıştır.
Ve bu statü yasal olarak kendiliğinden oluşur. Bu
nedenle Mahkemece talebe bakılmaksızın resen
araştırılması ve sonucuna göre karar verilmesi
gerekir. Böyle bir araştırma iddianın genişletilmesi anlamında ve kapsamında değildir.*
Y 10 HD, E. 2015/20161, K. 11440, T. 21.09.2016
Davacı, 01.04.2014 tarihinden itibaren yaşlılık aylığına hak kazandığının tespiti ile aksi yöndeki Kurum işleminin iptaline karar verilmesini
istemiştir.
Mahkeme, bozmaya uyularak ilamında belirtildiği şekilde davanın
reddine karar vermiştir.
Hükmün, davacı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz
isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından
düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi. Davacı avukatı tarafından duruşma talebinde bulunulmuş ise de, temyiz konusu hükme ilişkin dava,
01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanununun Geçici 3. maddesi delaletiyle 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438. maddesinde sayılı ve sınırlı olarak gösterilen
hâllerden hiçbirine uymadığından, temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına ilişkin isteğin reddine karar verildikten sonra işin gereği
düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
506 sayılı Kanunun 6. maddesinde, "sigortalı olmak hak ve yükümlülüğünden vazgeçilemez ve kaçınılamaz" hükmü öngörülmüş olup; sigortalı olmak, kamu düzenine ilişkin, kişiye bağlı, vazgeçilemez ve kaçınılamaz
hak ve yükümlülük doğuran bir hukuksal statü meydana getirmektedir.
*

Gönderen: Av. Ataman Altan
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Kişilerin ve sosyal güvenlik kuruluşlarının bu statünün oluşumundaki
rolü, yenilik doğurucu ve iradi bir durum değildir; Kanun gereği, kendiliğinden oluşan statüyü, belirlemekten ibarettir.
506 sayılı Kanunu'n Ek 5/I maddesi, “506 sayılı Kanuna göre sigortalı
sayılanların aşağıda sayılan görevlerde geçen sigortalılık sürelerine, bu
sürelerin her tam yılı için, hizalarında gösterilen süreler, sigortalılık süresi olarak eklenir.”hükmünü düzenlemektedir. Yine 506 sayılı Kanuna
25.8.1999 gün ve 4447 sayılı Kanunun 16. maddesi ile eklenen Ek 39.
maddesinde, “Bu Kanunun Ek 5 ve Ek 6'ncı maddeleri gereğince sigortalılık süresine ilave edilen gün sayıları, beş yıldan çok olmamak üzere
bu Kanunun 60 ve Geçici 81'inci maddelerinde belirtilen yaş hadlerinden
indirilir.”hükmünü düzenlemiştir.
Eldeki davada, 09.03.1971 doğumlu olduğu anlaşılan davacı kadın sigortalının, 26.03.2014 tarihli tahsis talebine, davalı Kurumca 01.05.199131.07.2011 tarihleri arasında 506 sayılı Yasa kapsamında geçen 5892
gün sigortalılığı ile birlikte, davacının Anonim Şirket Yönetim Kurulu üyeliği ve devam eden oda kaydı nedeniyle 01.08.2011 tarihinden itibaren
tahsis talep tarihine kadar 5510 sayılı Yasanın 4/1-b fıkrası kapsamında
sigortalı sayılması ve prim borcu olduğu gerekçesi ile olumsuz yanıt verildiği anlaşılmakta olup, eldeki davada davacının yalnızca 506 sayılı Yasa
kapsamında geçen 01.05.1991-31.07.2011 tarihleri arasında hizmet akdine (5510 sayılı Yasanın 4/1-a bendi kapsamındaki) dayalı sigortalılık
sürelerinin dikkate alınması suretiyle 506 sayılı Yasa kapsamında tahsis
istediği anlaşılmakta olup, bozma öncesinde davacı avukatınca davacının 506 Sayılı Yasanın ek 5 ve ek 39’uncu maddeleri kapsamında itibari
hizmetlerinin de dikkate alınması yönünde herhangi bir iddiası ve talebi
bulunmamakta ise de, sigortalılığın zorunlu ve vazgeçilmez haklardan olması ile davacının sosyal güvenlik hakkının belirlenmesi ve resen araştırma ilkesinin varlığı halinde iddianın genişletilmesi yasağının uygulanmayacağı da dikkate alınarak, davacı hakkında davalı kurum kabulünde
olduğu belirlenen itibari hizmet sürelerinin olup olmadığı davalı kurumdan ayrıca ve açıkça sorularak, üzerinde uyuşmazlık bulunmayan itibari
hizmet süresinin de belirlenmek ve sonrasında davacının tahsis talebinin
bu maddi ve hukuki olgular ışığında yeniden ve 2829 sayılı Yasanın uygulanmamasına yönelik talebi de dikkate alınarak, irdelenmesi gerekli olup,
mahkemece bu husus dikkate alınmak gerekirken, yazılı şekilde karar
verilmesi usul ve yasaya aykırı görülmüştür.
O hâlde, davacı avukatının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
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SONUÇ
Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istem halinde davacıya iadesine, 21.09.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

SİGORTASIZ İŞCİ ÇALIŞTIRMA
•
KURUM İŞLEMİ • İDARİ YARGI
ÖZET: Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları tarafından yapılan incelemelere dayalı tutanakların değerlendirildiği ve varılan sonucun yazıya geçirildiği raporların, sadece
memur veya müfettiş tarafından düzenlenmiş
olmaları, anılan raporların 4857 sayılı İş Kanunu’nun 92/son maddesi ile 5510 sayılı Kanunun
59 ve 100. maddeleri kapsamında aksinin yazılı
delille kanıtlanması gereken belgeler olarak kabulleri için yeterli değildir.
Buna göre, özellikle, rapor veya ekli tutanaklarda imzası bulunmayanlar yönünden, söz konusu
tutanakların aksinin yazılı delille kanıtlanması yükümünden söz etmek mümkün değildir.
Y 10 HD, E. 2016/6143, K. 2016/11745 , T. 27.09.2016
Dava, Kurumca sigortasız işçi çalıştırmaya dair yapılan tespit işleminin iptali ile kesilen idari para cezaları nedeniyle yapılan itirazın reddine
dair Kurum İPC Komisyon Kararının iptali istemine ilişkindir.
Mahkemece, bozmaya uyularak ilamında belirtilen şekilde, davada
idari yargının görevli olması nedeniyle dava şartı yokluğundan usulden
reddine karar verilmiştir.
Hükmün, davacı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz
isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından
düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Davalı Kurumca 5510 sayılı Kanunun 86. Maddesi çerçevesinde
17.02.2012 tarihli müfettiş raporu ile davacı yanında 34 kişinin uzun
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zamandır çalışmasına rağmen sigortalılıklarına ilişkin herhangi bir bildirim ve bordro düzenlenmemesi nedeniyle bu çalışanar hakkında belge
ve bildirge isteminden sonra, belge verilmemesi nedeniyle 5510 Sayılı Yasanın 102’nci maddesi çerçevesinde kesilen idari para cezasının iptalini
isteyen davacı, tespit yapılan davadışı sigortalıların aslen kendi işyerinde çalışmadığı iddiası ile eldeki davayı açmış, mahkemece davanın idair
para cezasına yönelik olduğu kabul edilerek yargı yolu yanlışlığı nedeniyle
usulden reddine karar verilmiş ise de verilen kararın eksik araştırma ve
yanılgılı değerlendirmeye dayalı olduğu anlaşılmaktadır.
Davanın yasal dayanağı olan 5510 Sayılı Yasanın 86’inci maddesi olup
” Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca, fiilen
yapılan denetimler sonucunda veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden ya da kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya
kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge
veya alınan bilgilerden çalıştığı anlaşılan sigortalılara ait olup, bu Kanun
uyarınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen
bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler Kurumca re’sen düzenlenir ve muhteviyatı sigorta primleri Kurumca tespit
edilerek işverene tebliğ edilir. İşveren, bu maddeye göre tebliğ edilen prim
borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, ilgili Kurum ünitesine itiraz edebilir. İtiraz, takibi durdurur. İtirazın reddi halinde, işveren
kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde yetkili iş mahkemesine
başvurabilir. Yetkili mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip ve
tahsilini durdurmaz. Mahkemenin Kurum lehine karar vermesi halinde,
88 inci ve 89 uncu maddelerin prim borcuna ilişkin hükümleri uygulanır.”hükmü öngörülmüştür.
Diğer taraftan, uyuşmazlığın çözümü açısından özellikle belirtilmelidir
ki, 5510 sayılı Kanunun 59 ve 100. maddeleri uyarınca Kurumun denetim
ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları tarafından tutulan tutanaklar
aksi kanıtlanıncaya kadar geçerlidir. Diğer bir anlatımla, yetkili kişilerce
düzenlenen ve tarafların ihtirazi kayıt koymaksızın imzaladığı tutanaklar
aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli olup, aksi ancak yazılı delille kanıtlanabilir.
Ne var ki, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli olan "tutanaklar" ile ifade
edilen; Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları tarafından belgelere dayalı olarak düzenlenmiş olanlar ile belgeye dayalı olmamakla birlikte düzenlenmesinde hazır bulunan işveren, işçi veya üçüncü
kişi beyanları uyarınca düzenlenerek doğruluğu ilgili kişilerin imzaları ile
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tasdik edilen ve imza inkârına konu olmayan tutanaklardır.
Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları tarafından yapılan incelemelere dayalı tutanakların değerlendirildiği ve varılan
sonucun yazıya geçirildiği raporların, sadece memur veya müfettiş tarafından düzenlenmiş olmaları, anılan raporların 4857 sayılı İş Kanunu’nun
92/son maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 59 ve 100. maddeleri kapsamında aksinin yazılı delille kanıtlanması gereken belgeler olarak kabulleri
için yeterli değildir.
Buna göre, özellikle, rapor veya ekli tutanaklarda imzası bulunmayanlar yönünden, söz konusu tutanakların aksinin yazılı delille kanıtlanması
yükümünden söz etmek mümkün değildir.
Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları ve iş müfettişi raporlarının, rapora dayanak alınan tutanaklar ile birlikte değerlendirilmesi ve ancak belirtilen nitelikteki ekli tutanakların anılan Kanun
kapsamında aksi sabit oluncaya kadar geçerli belge olduğunun kabulü,
4857 sayılı İş Kanunu’nun 92/son maddesinin açık hükmü karşısında
zorunludur.
Eldeki davada, davacı hakkında tutulan müfettiş raporunun aksini ispat etmek ve kurumca tahakkuk edilen prim borcu olup da iptali amacıyla eldeki davayı açıp açmadığı hususunda açıklama isteyerek, davalı
Kurumdan davacı hakkında müfettiş raporuna dayalı olarak prim tahakkuku yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise davacının 6552 Sayılı Yasadan faydalandırılıp faydalandırılmadığı hususu da sorularak, sonucuna göre bir
karar verilmelidir.
Diğer taraftan, idari para cezasının iptali istemi bakımından;Mahkemelerin görevi ve yargı yolu "yasa" ile belirlenmiş olup, kamu düzenine
ilişkin olduğundan yargılamanın her safhasında mahkemece resen nazara
alınır. (HMK 1. madde). İş Mahkemeleri, 5521 sayılı Kanun ile kurulmuş
istisnai nitelikte özel mahkemeler olup, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 106’ncı maddesi ile mülga 506 sayılı Kanunun 134’üncü maddesinde ve 1479 sayılı Bağ-Kur Yasasının 70.
maddesinde, bu Kanun uygulamasından doğan uyuşmazlıkların yetkili iş
mahkemelerinde görüleceği, 5510 sayılı Kanun’un 101’inci maddesinde
de, aksine hüküm bulunmayan hallerde, 5510 sayılı Kanun hükümlerinin
uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıkların iş mahkemelerinde görüleceği düzenlenmiştir.
5510 sayılı Kanunun "Kurumca verilecek idarî para cezaları" başlıklı
102. maddesi, “İdarî para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder. Teb-
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liğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma ya da Kurumun ilgili
hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde Kuruma itiraz edilebilir. İtiraz
takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ
tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idari para
cezası kesinleşir” hükmünü amirdir.
Bu yasal düzenlemeler gereğince, idari para cezasının iptali için idare
mahkemesine başvurulması gerekmekte olup, bu konuda iş mahkemesinin görevli olmadığı gözetilerek, idari para cezasının iptali istemine ilişkin
olarak dosyanın tefriki ile yargı yolu yanlışlığı nedeniyle davanın HMK'nın
114–115. maddeleri gereğince usulden reddine karar verilmesi gerekirken, eksik irdeleme ve yanılgılı değerlendirme sonucunda yazılı şekilde
karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
Mahkemece, yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin, eksik inceleme ve araştırma sonucu, yazılı şekilde hüküm kurulması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O hâlde, davacı avukatının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ
Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine 27.09.2016 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

TRAFİK KAZASI • TEDAVİ GİDERLERİ
ÖZET: 6111 sayılı Kanun'un, yayımı tarihinde yürürlüğe giren Geçici 1. maddesi ile, bu Kanunun
yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik
kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedelleri, yine SGK tarafından karşılanacağı belirtilmiştir.
Ancak, zorunlu sigorta teminat tutarlarını aşan
tedavi giderlerinin, zarara sebep olan veya hukuken sorumlu olanlar tarafından karşılanacağı,
bu kişiler yönünden poliçe limitini aşan kısım
yönünden sorumluğun devam edeceği de kabul
edilmelidir.
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Eldeki davada da, öncelikle tüm sigortalılar bakımından davada 5510 Sayılı Yasa'nın 23. maddesinin uygulanma olanağı bulunup bulunmadığı, kaçak çalışmanın varlığı araştırılmalı, varlığı
halinde peşin değerli gelirler bakımından işveren
sorumluluğu belirlenirken tavan hesabı yapılmaksızın anılan madde hükmü çerçevesinde sorumluluğuna hükmedilmeli, üçüncü kişilerin sorumluluğu belirlenirken de sadece peşin değerli
gelirler yönünden bir sınırlamanın bulunduğu,
geçici iş göremezlik ödemeleri bakımından yarı
oranında herhangi bir sınırlamanın bulunmadığı
hususları dikkate alınmalı ve tüm davalılar bakımından müteselsil sorumluluk ilkeleri dikkate
alınmak suretiyle infaza elverişli şekilde ve taleple bağlı kalınarak bir karar verilmelidir.
Sigorta Şirketlerinin 2918 sayılı Kanun kapsamında poliçeye dayalı akdi sorumluluğu nedeniyle poliçe limitini teşkil eden miktarın sigortalı ya
da hak sahiplerine ödediğinin geçerli belgelerle
kanıtlanması durumunda; sigorta şirketlerinin
mükerrer ödeme ile karşı karşıya bırakılmaması
bakımından ödediği miktar kadar sorumlu tutulmaması, yargılama giderleriyle vekâlet ücretinden sorumluluğun da, poliçe limiti kapsamındaki
ödeme yükümlülüğüyle orantılı olarak belirlenmesi gerekir.
Y 10 HD, E. 2016/4574, K. 2016/9828, T. 13.06.2016
Dava, 13.02.2009 tarihinde meydana gelen trafik-iş kazasında vefat
eden bir sigortalının hak sahiplerine bağlanan gelirler ile sürekli iş göremez hale gelen bir sigortalıya bağlanan peşin değerli gelirler ve dört
sigortalıya yapılan geçici iş göremezlik ödemeleri ile tedavi giderlerinin
davalılardan müteselsilen ve rücuan tazmini istemine ilişkindir.
Mahkemece, ilamında belirtilen gerekçelerle, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hükmün, davacı kurum ile davalılardan ... ve ... avukatları tarafından
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temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar
okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
A-Tedavi Giderleri bakımından;
Yasa koyucu tarafından, 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 13.02.2011 tarih 6111 sayılı Yasanın 59. maddesi
ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 98. maddesi değiştirilmiş,
anılan değişiklik ile trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına
bakılmaksızın SGK tarafından karşılanacağı esası getirilmiştir.
6111 sayılı Kanun'un, yayımı tarihinde yürürlüğe giren Geçici 1. maddesi ile, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedelleri, yine...tarafından karşılanacağı belirtilmiştir.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 85/1 maddesine göre “Bir
motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına
yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu 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.” 91. maddesine göre de “İşletenlerin, bu Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur.” Tedavi
giderleri kapsamında, sigorta şirketinin, Güvence Hesabının, sürücünün
ve işletenin, zorunlu olarak sigorta teminatına bağlanması nedeniyle yasadan ve sözleşmeden doğan bu yükümlülüğü, 6111 sayılı Yasa ile getirilen
düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile sona erdirilmiş bulunmaktadır.
Bu haktan, sigorta sözleşmesinin tarafı olan işleteni ve sürücülerin yararlanması gerekmekte olup, poliçe limiti kapsamında kalan tedavi giderleri nedeniyle sorumlulukları sona erecektir. Sigorta sözleşmesinin sağladığı teminattan yararlanmayanlar bu haktan yararlanamazlar. Ancak,
zorunlu sigorta teminat tutarlarını aşan tedavi giderlerinin, zarara sebep
olan veya hukuken sorumlu olanlar tarafından karşılanacağı, bu kişiler
yönünden poliçe limitini aşan kısım yönünden sorumluğun devam edeceği de kabul edilmelidir.
Mahkemece; yukarıda açıklanan maddi ve hukuki ilkeler uyarınca,
tedavi giderleri kapsamında kalan kurum ödemelerinden temyiz eden
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sigorta şirketinin, işletenin ve sürücünün sorumluluğunun bulunmadığı
ve eldeki davanın yasanın yürürlüğe girdiği 25.02.2011 tarihinden sonra
açılmış olması karşısında, tedavi giderleri bakımından karar verilmesine
yer olmadığına yerine, bu giderler bakımından davanın reddi gerekeceği
hususunun dikkate alınmaksızın karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı
olup, bozma nedenidir.
B-Peşin Değerli Gelirler ve Geçici İş Göremezlik Ödemeleri Bakımından;
Davacı Kurumun, kesinleştiği anlaşılan ceza davasına göre, davalılardan Delta Gıda Ltd.Şti.’nin işlettiği .... 347 plakalı ve davalı ... hâkimiyetindeki minibüsün, karşı yönden gelen ve ... idaresindeki .... 142 plakalı
araçla çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında yaralanan
diğer sigortalılara yapılan sosyal sigorta yardımları nedeniyle açtığı eldeki
davanın yasal dayanağı olay tarihinde yürürlükte olan 5510 sayılı Kanunun 23, 21/4’üncü maddeleridir.
5510 sayılı Kanunun süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan
sorumluluk bakımından işverenin sorumluluğunu düzenleyen 23’üncü
maddesi hükmüne göre; sigortalı çalıştırmaya başlandığının süresi içinde
sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirgenin
sonradan verildiği veya sigortalı çalıştırıldığının Kurumca tespit edildiği
tarihten önce iş kazası meslek hastalığı ve hastalık meydana gelmiş ise,
sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken her
türlü masraflar ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye
değeri, 21 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı sorumluluk halleri aranmaksızın işverene ödettirilecektir.
Sözü edilen madde ile işverenin kaçak işçi çalıştırmasının önlemesi
amaçlanmış olup, maddenin düzenleniş şeklinden de açıkça anlaşılacağı
üzere, 23’üncü maddeye göre işverenin sorumluluğu kusursuz sorumluluk ilkesine dayanır.
Anılan Kanunun 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 yapılan 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 rücu edilebilecektir.
Üçüncü kişinin rücu alacağından sorumluluğu kusur sorumluluğu
esasına dayanır. Bir başka ifadeyle; üçüncü kişi, ancak kusurlu bir hareketinin varlığı halinde rücu alacağından sorumludur.
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Anlaşılacağı üzere 23. maddelerde işverenin, 21/4. maddelerde üçüncü
kişinin rücu alacağından sorumlulukları düzenlenmiş olup bu maddelere
göre açılan rücuan tazminat davalarında işveren ile üçüncü kişi arasında
müteselsil borçluluk ilişkisi mevcuttur.
01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda eksik ve tam teselsül ayırımına son verilmiş, 61. maddede, birden
çok kişi birlikte bir zarara sebebiyet verdikleri veya aynı zarardan çeşitli sebeplerden dolayı sorumlu oldukları takdirde, haklarında müteselsil
sorumluluğa ilişkin hükümlerin uygulanacağı, 62. maddede, tazminatın
aynı zarardan sorumlu müteselsil borçlular arasında paylaştırılmasında,
bütün durum ve koşullar, özellikle onlardan her birine yüklenebilecek
kusurun ağırlığı ve yarattıkları tehlikenin yoğunluğunun göz önünde tutulacağı, tazminatın kendi payına düşeninden fazlasını ödeyen kişinin, bu
fazla ödemesi için, diğer müteselsil sorumlulara karşı rücu hakkına sahip
ve zarar görenin haklarına halef olacağı bildirilmiştir.
Diğer taraftan, 5510 sayılı Yasanın 23. maddesinde; “Sigortalı çalıştırmaya başlandığının süresi içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma
bildirilmemesi halinde, bildirgenin sonradan verildiği veya sigortalı çalıştırıldığının Kurumca tespit edildiği tarihten önce meydana gelen iş kazası,
meslek hastalığı, hastalık ve analık halleri sonucu ilgililerin gelir ve ödenekleri Kurumca ödenir.
Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde, Kurumca yapılan ve ileride yapılması gerekli bulunan her türlü masrafların tutarı ile gelir bağlanırsa
bu gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri tutarı, 21 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı sorumluluk halleri aranmaksızın, işverene
ayrıca ödettirilir.” hükmü öngörülmüş olup, maddenin açık hükmü karşısında; gerçek zarar tavan hesabı yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.
Anılan maddeye göre davalı işverenin sorumluluğu kusursuzluk ilkesine dayanmakta olup, zararlandırıcı sigorta olayında işverenin hiç kusuru
olmasa bile, şayet sigortalının işe giriş bildirgesi yasal süre içerisinde Kuruma verilmemişse ve zararlandırıcı sigorta olayı bu yasal süreden sonra
meydana gelmişse Kurumca yapılan sigorta yardımlarından 23. maddeye
göre sorumlu tutulması, bu durumda tarafların kusur oranı gözetilmeksizin belirlenen ilk peşin sermaye değerinden, Borçlar Kanunu’nun 4344. maddeleri uyarınca sigortalının kusurunun %50'sinden az olmamak
üzere hakkaniyet indirimi yapılarak kurum zararının belirlenmesi gerekecektir.
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Üçüncü kişi konumundaki kusurlu diğer davalılar yönünden sorumluluğun belirlenmesinde ise; 21/4. madde çerçevesinde, sigortalıya bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısına, tüm
davalıların kusurları toplamı oranının uygulanması gereği ile tedavi giderleri bakımından yarı oranındaki sınırlamanın bulunmadığı gözetilmeli ve
talebi de aşmamak kaydıyla hükmün infazı da mümkün olacak şekilde
bir karar verilmelidir.
Eldeki davada da, öncelikle tüm sigortalılar bakımından davada 5510
Sayılı Yasanın 23’üncü maddesinin uygulanma olanağı bulunup bulunmadığı, kaçak çalışmanın varlığı araştırılmalı, varlığı halinde peşin değerli
gelirler bakımından işveren sorumluluğu belirlenirken tavan hesabı yapılmaksızın anılan madde hükmü çerçevesinde sorumluluğuna hükmedilmeli, üçüncü kişilerin sorumluluğu belirlenirken de sadece peşin değerli gelirler yönünden bir sınırlamanın bulunduğu, geçici iş göremezlik
ödemeleri bakımından yarı oranında herhangi bir sınırlamanın bulunmadığı hususları dikkate alınmalı ve tüm davalılar bakımından müteselsil
sorumluluk ilkeleri dikkate alınmak suretiyle infaza elverişli şekilde ve
taleple bağlı kalınarak bir karar verilmelidir.
C-Ödeme iddiası bakımından;
Sigorta Şirketlerinin 2918 sayılı Kanun kapsamında poliçeye dayalı
akdi sorumluluğu nedeniyle poliçe limitini teşkil eden miktarın sigortalı ya da hak sahiplerine ödediğinin geçerli belgelerle kanıtlanması durumunda; sigorta şirketlerinin mükerrer ödeme ile karşı karşıya bırakılmaması bakımından ödediği miktar kadar sorumlu tutulmaması, yargılama
giderleriyle vekâlet ücretinden sorumluluğun da, poliçe limiti kapsamındaki ödeme yükümlülüğüyle orantılı olarak belirlenmesi gerekir.
“Sigorta olayına karışan aracın sigortacısı sıfatıyla, zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçesinde, sakatlık ve ölüm giderleri yönünden öngörülen
kişi başına poliçede yazan limit ile sorumlu olan davalı ... şirketi, ölen ve
sürekli iş göremez hale gelen sigortalıların hak sahiplerine ve sigortalıya zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçesi kapsamında, ödeme yaptığına
dair iddiası gözetilerek, mükerrer ödemeye meydan verilmemesi açısından, ödeme yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa tarih ve miktarı yönünden
dayanağı belgeler de getirtilerek yöntemince araştırıldıktan sonra, poliçe
limitinin ödenmesi halinde hakkındaki davanın reddine karar verilmesi
gerektiği gözetilmeksizin karar verilmesi hata olup bozma nedenidir.
Bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaksızın, mahkemece yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi, usul
ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
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O hâlde, davacı kurum ile davalılardan.... ve ... avukatlarının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hükmü temyiz etmeyen
diğer davalı yönünden davacı Kurum lehine oluşan usuli kazanılmış hak
gözetilmek üzere karar verilmek üzere hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ
Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istem halinde davalılardan... ve ...'ya iadesine,
13.06.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İŞ KAZASI • KURUM RÜCU DAVASI
•
GERÇEK ZARAR HESABI
ÖZET: Gerçek zarar hesaplanmasında ise; zarar
ve tazminata doğrudan etkili olan işçinin net geliri, bakiye ömrü, iş görebilirlik çağı, iş görmezlik ve karşılık kusur oranları, destek görenlerin
gelirden alacakları pay oranları, eşin evlenme
olasılığı, gibi tüm verilerin hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek şekilde öncelikle
belirlenmesi gerekir. Anlaşılacağı üzere rücu alacağından sorumluk belirlenirken gelirlerin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerleri ile
yargılamada yöntemince hesaplanacak gerçek
(maddi) zarar karşılaştırması yapılıp düşük (az)
olan tutarın hükme esas alınması gerekir.
Y 10 HD, E. 2015/7992, K. 2016/14242, T. 28.11.2016
Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir.
Mahkemece, hükümde belirtilen gerekçelerle davanın kabulüne karar
verilmiştir.
Hükmün, davalı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz
isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından
düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
07.06.2010 tarihinde meydana gelen iş kazası nedeniyle açılan rücuan
tazminat davasının yasal dayanağı 5510 sayılı Yasanın 21. maddesi olup,
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anılan maddede; “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
üzere, 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. Maddenin açık hükmü karşısında; ilk
peşin sermaye değerli gelirin, Kurum yararına tazmini mümkün kısmının
belirlenebilmesi için gerçek zarar tavan hesabı yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Gerçek zarar hesabı tazminat hukukuna ilişkin genel ilkeler
doğrultusunda yapılmalı, sigortalı sürekli iş göremezlik durumuna girmiş
ise bedensel zarar hesabı, ölümü halinde destekten yoksun kalma tazminatı (Borçlar Kanununun 45-46, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun
54-55. maddeleri) hesabı dikkate alınmalıdır.
Gerçek zarar hesaplanmasında ise; zarar ve tazminata doğrudan etkili
olan işçinin net geliri, bakiye ömrü, iş görebilirlik çağı, iş görmezlik ve
karşılık kusur oranları, destek görenlerin gelirden alacakları pay oranları, eşin evlenme olasılığı, gibi tüm verilerin hiçbir kuşku ve duraksamaya
yer vermeyecek şekilde öncelikle belirlenmesi gerekir. Anlaşılacağı üzere
rücu alacağından sorumluk belirlenirken gelirlerin başladığı tarihteki ilk
peşin sermaye değerleri ile yargılamada yöntemince hesaplanacak gerçek
(maddi) zarar karşılaştırması yapılıp düşük (az) olan tutarın hükme esas
alınması gerekir.
Gerçek zarar miktarı; işçinin olay tarihindeki bakiye ömrü esas alınarak aktif ve pasif dönemde elde edeceği kazançlar toplamından oluşmaktadır. Sigortalı veya hak sahiplerinin bakiye ömürleri daha önceki
yıllarda..... alınan 1931 tarihli DMF cetvelleri ile saptanmakta ise de;....i
ve....nin çalışmalarıyla TRH 2010 adı verilen “....” hazırlanmış olup, SGK
2012/32 sayılı Genelgesiyle de ilk peşin sermaye değerlerinin hesabında
anılan tablolarının uygulanmasına geçilmiştir. Gerçek zarar hesabı özü
itibariyle varsayımlara dayalı bir hesap olup, gerçeğe en yakın verilerin
kullanılması esastır. Bu durumda ülkemize özgü ve güncel verileri içeren.
TRH tablosunun bakiye ömrün belirlenmesinde esas alınması gerekecektir.
İşçinin 60 yaşına kadar aktif dönemde günlük net geliri üzerinden, 60
yaşından sonra bakiye ömrü kadar pasif dönemde asgari ücret üzerinden,
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her yıl için ayrı ayrı hesaplama yapılacağı ....yerleşmiş görüşlerindendir.
İşçinin günlük net geliri tespit edilerek bilinen dönemdeki kazancı mevcut
veriler nazara alınarak iskontolama ve artırma işlemi yapılmadan hesaplanmakta, bilinmeyen dönemdeki kazancı ise; önceki uygulamalarda yıllık olarak %10 arttırılıp %10 iskontoya tabi tutulmakta idi. Tazminatların
peşin olarak hesaplanması, buna karşılık gelirin taksit taksit elde edilmesi, bu nedenle peşin belirlenen tazminatın her taksitte ödenen kısmın
bakiyesinden faiz geliri elde edileceğinden sermayeye ekleneceği nazara
alınarak, tazminata esas gelire artırım ve iskonto uygulanmaktadır. Peşin
sermayeden elde edilecek yarar reel faiz kadardır. Buna göre önceki uygulamalardaki gibi %10 artırım ve iskonto oranı yerine, enflasyon dışlanarak, değişen ekonomik koşullar ve reel faiz oranları nazara alınıp, SGK
ilk peşin sermaye değeri hesaplamalarına paralel olarak %5 oranının uygulanması hakkaniyete uygun olacaktır.
Gerçek zarar hesaplanması yönteminde, hak sahibi eşin kalan ömür
süresi daha uzun olsa bile, destek süresi, sigortalının kalan ömrü ile sınırlı olup çocuklardan erkeğin 18, ortaöğretimde 20, yükseköğretim durumunda 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 yörenin töresel koşullarına göre evlenme yaşı değişkenlik arz ettiğinden bu
konuda TUİK bölgelere göre hazırlanan istatistiklerden yararlanılmalıdır.
Gelirin yansıma oranına gelince; 5510 sayılı Kanunun 19. ve 34 maddeleri
uyarınca, ölenin gelirinin % 70’i dağıtıma esas tutulmalı, çocuk yoksa bu
meblağın % 75’i eşe bağlanmalıdır. Çocuk varsa eşin payı (% 70 üzerinden) % 50’ye düşmeli, her bir çocuk için % 25 gelir bağlanmalıdır.
Mahkemece, açıklanan bu maddi ve hukuki olgular karşısında, gerçek
zarar tavan hesabına dair açıklanan ilkeler çerçevesinde rapor alınması
gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile gerçek zarar hesabı yapılmaksızın yazılı biçimde karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı
olup, bozma nedenidir.
O hâlde, davalı avukatının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul
edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ
Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 28.11.2016 gününde
oybirliğiyle karar verildi.
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İŞ KAZASI
•
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KUSURU
ÖZET: İş kazası veya meslek hastalığına birlikte
sebebiyet veren sorumluların işveren ve üçüncü
kişi olması durumunda ise, işverenin müteselsilen sorumlu olacağı tutar, 1. fıkra gereğince
kendi kusur payı gözetilerek sorumlu tutulacağı
miktarın (gelirin ilk peşin sermaye değeri X işverenin kusur oranı), üçüncü kişinin 4. fıkraya göre
sorumlu olacağı tutar (gelirin ilk peşin sermaye
değerinin yarısı X üçüncü kişinin kusur oranı) ile
toplamı kadar olmalı, kanun koyucunun getirdiği
“gelirin ilk peşin sermaye değerinin yarısı” sınırlaması karşısında üçüncü kişinin müteselsilen
sorumlu tutulacağı miktarın ise, gelirin ilk peşin
sermaye değerinin yarısı ile işveren de dahil olmak üzere tüm davalıların kusurları toplamının
çarpımı sonucu elde edilecek tutar kadar olması
gerekmektedir. Bu yaklaşım ve uygulama, işvereni, iç ilişkide üçüncü kişiye rücu edemeyeceği
miktarı Kuruma ödemek zorunda bırakmadığından da hakkaniyete uygundur.
Y 10 HD, E. 2015/8490, K. 2016/14491, T. 05.12.2016
Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir.
Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hükmün, davalı ...Ş vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz
isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği
düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Dava, 17.01.2011 tarihinde meydana gelen iş kazası sonucu sürekli iş
göremez duruma gelen sigortalıya yapılan ödemeler nedeniyle oluşan Kurum zararının tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne
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karar verilerek gelirlerin onay ,masraf ve ödemelerin ödeme tarihinden
itibaren davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsiline karar verildiği,
hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davalı işveren ...A.Ş % 100 oranında, bu kusurun içinde loder operatörü olan diğer davalı ...'ın % 10
oranında kusurunun olduğu ve kazalı sigortalının ise kusurunun olmadığının kabul edildiği anlaşılmıştır.
Davanın yasal dayanağı 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 davranışı 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 toplamının, sigortalı
veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak
üzere, Kurumca işverene ödettirileceği, 4. fıkrasında, iş kazası, meslek
hastalığı ve hastalık, üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle gerçekleşmişse,
sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin
yarısının, zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları
çalıştıranlara rücû edileceği belirtilmiştir. Anlaşılacağı üzere 1. fıkrada
işverenin, 4. fıkrada üçüncü kişinin rücu alacağından sorumlulukları düzenlenmiş olup bunlara dayanılarak açılan rücuan tazminat davalarında
işveren ile üçüncü kişi arasında müteselsil borçluluk ilişkisi bulunduğundan konuya ilişkin olarak 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun irdelenmesi de
gerekmektedir.
Söz konusu Kanunun 141 – 148. maddelerinde müteselsil borçlara yer
verilmiş olup 141. maddede, alacaklıya karşı, her biri borcun tümünden
sorumlu olma yükümü altına girdiklerini beyan eden birden çok borçlu
arasında teselsül bulunduğu, böyle bir beyanın yokluğunda teselsülün ancak kanunun belirlediği durumlarda olacağı, 142. maddede, alacaklının,
müteselsil borçluların tümünden veya birinden borcun tamamen veya kısmen ödenmesini istemekte serbest olduğu, borç tamamen ödeninceye dek
borçluların tümünün sorumluluklarının devam edeceği, 145. maddede,
yaptığı ödeme veya takas ile borcun tamamını veya bir kısmını sona erdirmiş olan müteselsil borçlulardan birinin, sona eren borç oranında diğer
borçluları borçtan kurtarmış olacağı, 146. maddede, borcun niteliğinden
aksi anlaşılmadıkça, müteselsil borçlulardan her birinin alacaklıya yapılan ödemeden birbirine eşit birer payı üzerine almak zorunda olduğu ve
payından çok ödeme yapanın, fazla tutar yönünden diğer borçlulara rücu
hakkının bulunduğu, 147. maddede, rücu hakkından yararlanan müteselsil borçlulardan her birinin, ödediği tutar oranında alacaklının haklarına
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halef olacağı bildirilmiştir. Diğer taraftan Kanunun haksız eylem yönünden müteselsil sorumluluğa ilişkin 50. maddesinde, birden çok kimseler
birlikte bir zarara sebebiyet verdikleri takdirde, önayak olan (kışkırtan)
ile asıl gerçekleştiren ve yardımcı olanların, ayırım gözetilmeksizin müteselsilen sorumlu olacakları, hakimin, bunların birbiri aleyhinde rücu
hakları olup olmadığını takdir ve gerektiğinde bu rücunun kapsamının
derecesini saptayacağı belirtilmiş, çeşitli nedenlerin birleşmesi bakımından müteselsil sorumluluğa dair 51. maddesinde, birden çok kimseler
çeşitli nedenlere (haksız eylem, sözleşme, kanun) dayanarak sorumlu oldukları takdirde haklarında, birlikte bir zarara sebebiyet veren kimselere
ilişkin hükümlere göre işlem yapılacağı, kural olarak haksız bir eylemi ile
zarara sebebiyet vermiş olan kimsenin en önce, tarafından hata gerçekleşmemiş ve üzerine borç alınmamış olmasına karşın yasal olarak sorumlu
olan kimsenin de en sonra, zarar ile yükümlü tutulacağı açıklanmıştır.
Müteselsil borç, birden çok borçlunun alacaklıya karşı borcun tümünden sorumlu olduğu, alacaklının tamamen veya kısmen edayı her bir
borçludan isteyebildiği, eda tamamen yerine getirilinceye dek borçluların
sorumluluklarının süregeldiği, her borçlunun iç ilişkideki payına bakılmaksızın borcun tamamını ifa etmekle yükümlü olduğu, borçlulardan birinin borcu ödemesi durumunda diğerlerinin de alacaklıya karşı borçtan
kurtulduğu, borcun, her bir borçlu yönünden tali değil asli nitelik taşıdığı, alacaklı karşısında birden çok borç ve borçlunun bulunduğu borç
ilişkisidir. Bu ilişkide ifa, asıl alacağı ortadan kaldırmayıp alacak hakkı, ödeme yapmak suretiyle rücu hakkını kazanan borçluya geçtiğinden,
anılan borçlu, alacaklının halefi olarak diğerlerine rücu edebilmektedir.
Bununla birlikte, rücua konu olan borcun müteselsil niteliği bulunmadığından, sorumluluktan kurtulmak için her borçlunun borcun tümü yerine, kendine düşen payını ödemesi yeterli olmaktadır ki burada kanundan
doğan halefiyet söz konusudur. Kuşkusuz, ödeme yapan borçlu ile alacaklının öncesinde, halefiyeti ortadan kaldırıcı sözleşme yapmak yetkileri
de bulunmaktadır. Öğreti ve yargı kararlarında, borçların aynı sebepten
doğması durumuna “tam teselsül” denilmekte ve değinilen 50. maddenin
bunu karşıladığı ifade edilmekte, borçların farklı nedenlerden (kanun,
sözleşme, haksız eylem) doğması halinde ise “eksik teselsül”ün varlığından söz edilerek 51. maddenin de bunu tanımladığı kabul edilmektedir.
50. maddede, aynı zarardan dolayı birden çok kişinin birlikte müteselsilen sorumlu tutulmaları, birden çok kişinin ortak kusurlarıyla zarara
birlikte sebebiyet vermiş olmaları koşuluna bağlanmıştır. 51. maddede
ise, müteselsil sorumluluk, ortak kusur yerine farklı hukuksal nedenlere
bağlanmıştır ve bunlar kanun, sözleşme veya haksız eylemdir. Birden çok
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kişi, kanun, sözleşme veya haksız eylem nedeniyle aynı zarar için, zarara uğrayana karşı sorumlu iseler, bunlar arasında, bir zarara ortaklaşa
sebep olanlar hakkındaki dönmeye (rücu) ilişkin kurallar uygulanmakta,
kural olarak ilk önce, haksız eylemiyle zarara yol açan sorumlu tutulmakta, en son olarak da kusuru olmaksızın ve sözleşme gereği sorumluluğu
olmadığı halde kanun hükmü gereğince sorumlu tutulan kişiye başvurulmaktadır. Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 09.10.2013 gün
ve 2013/9-1559 Esas - 2013/1461 Karar, 15.05.2015 gün ve 2013/172267 Esas - 2015/1352 Karar, 19.06.2015 gün ve 2013/10-2281 Esas 2015/1727 Karar, 24.06.2015 gün ve 2014/13-19 Esas - 2015/1743 Karar
sayılı ilamlarında aynı görüşlere yer verilmiştir.
Önemle vurgulanmalıdır ki 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098
sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda eksik ve tam teselsül ayırımına son verilmiş, 61. maddede, birden çok kişi birlikte bir zarara sebebiyet verdikleri
veya aynı zarardan çeşitli sebeplerden dolayı sorumlu oldukları takdirde,
haklarında müteselsil sorumluluğa ilişkin hükümlerin uygulanacağı, 62.
maddede, tazminatın aynı zarardan sorumlu müteselsil borçlular arasında paylaştırılmasında, bütün durum ve koşullar, özellikle onlardan her
birine yüklenebilecek kusurun ağırlığı ve yarattıkları tehlikenin yoğunluğunun göz önünde tutulacağı, tazminatın kendi payına düşeninden fazlasını ödeyen kişinin, bu fazla ödemesi için, diğer müteselsil sorumlulara
karşı rücu hakkına sahip ve zarar görenin haklarına halef olacağı bildirilmiştir.
İşveren veya üçüncü kişiye karşı açılan davalarda 5510 sayılı Kanunun
21. maddesine göre rücu alacağından sorumluluk belirlenirken kural olarak, işveren yönünden 1. fıkraya göre gelirin başladığı tarihteki ilk peşin
sermaye değeri ile yargılamada yöntemince hesaplanacak gerçek (maddi)
zarar karşılaştırması yapılıp düşük (az) olan tutar esas alınmalı, üçüncü
kişi bakımından 4. fıkra gereğince gerçek zarar gözetilmeksizin gelirin ilk
peşin sermaye değerinin yarısı benimsenmeli ve bunlara kusur oranları
uygulanmalı ise de işveren ve üçüncü kişinin birlikte taraf olarak yer aldığı, başka anlatımla aynı anda 1. ve 4. fıkralara dayalı uyuşmazlıklarda,
fıkralarda yer alan hükümlerin nasıl anlaşılması ve giderek ne şekilde
uygulama yapılması gerektiği önem arz etmektedir.
Sigortalının iş kazası veya meslek hastalığına uğramasına birden çok
kişinin birlikte kusurlarıyla neden olmaları durumunda, anılan 50. ve 51.
maddeler (6098 sayılı Kanunun 61. ve 62. maddeleri) gereğince teselsül
hükümleri kapsamında bu kişilerin birlikte sorumlulukları vardır ve 146.
maddeye (6098 sayılı Kanunun 62. maddesine) göre, kendi payından faz-
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lasını ödeyenin diğer müteselsil borçlulara karşı rücu hakkı saklı kalmak
kaydıyla, her bir borçlu yönünden kusurlarına karşılık gelen miktar ayrılmaksızın teselsül kurallarına göre sorumluluklarına karar verilmelidir. İş
kazası veya meslek hastalığına birlikte sebebiyet veren sorumluların işveren ve üçüncü kişi olması durumunda ise, işverenin müteselsilen sorumlu olacağı tutar, 1. fıkra gereğince kendi kusur payı gözetilerek sorumlu
tutulacağı miktarın (gelirin ilk peşin sermaye değeri X işverenin kusur
oranı), üçüncü kişinin 4. fıkraya göre sorumlu olacağı tutar (gelirin ilk
peşin sermaye değerinin yarısı X üçüncü kişinin kusur oranı) ile toplamı
kadar olmalı, kanun koyucunun getirdiği “gelirin ilk peşin sermaye değerinin yarısı” sınırlaması karşısında üçüncü kişinin müteselsilen sorumlu
tutulacağı miktarın ise, gelirin ilk peşin sermaye değerinin yarısı ile işveren de dahil olmak üzere tüm davalıların kusurları toplamının çarpımı
sonucu elde edilecek tutar kadar olması gerekmektedir. Bu yaklaşım ve
uygulama, işvereni, iç ilişkide üçüncü kişiye rücu edemeyeceği miktarı
Kuruma ödemek zorunda bırakmadığından da hakkaniyete uygundur.
Yukarıda belirtilen açıklamalar ışığında, öncelikle işveren ...A.Ş 'nin teselsül sorumluluğu yöntemince belirlenmelidir.
Mahkemece, açıklanan maddi ve hukuki ilkeler gözetilmeksizin eksik
araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O hâlde, davalı ... A.Ş. vekilinin bu yönleri amaçlayan itirazları kabul
edilmeli, hükmü temyiz etmeyen davalı ... yönünden davacı Kurum lehine
oluşan usuli kazanılmış hak durumu da gözetilerek karar verilmek üzere
hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalı ... A.Ş'e iadesine, 05.12.2016 gününde oybirliği
ile karar verildi.
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BELİRSİZ ALACAK DAVASI
ÖZET: Bu yasal düzenlemeler çerçevesinde, davanın açıldığı tarihte alacağın miktarı veya değerinin tam ve kesin olarak belirlemeyen davacı
tarafından, dilerse belirsiz alacak davası, dilerse
kısmi dava ile birlikte alacağın geri kalan kısmının tespiti ve yine dilerse alacağın tümünün belirlenebilmesi için bir tespit davasının açılması
mümkündür.
Y 10 HD, E. 2015/5270, K. 2016/7643, T. 09.05.2016
Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın hukuki yarar yokluğundan reddine karar verilmiştir.
Hükmün, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Dava konusu olayda çözülmesi gereken husus, iş kazası nedeniyle oluşan Kurum zararının tahsili amacıyla, HMK'nın 107.maddesi uyarınca belirsiz alacak davası açılıp açılamayacağı noktasında toplanmaktadır.
Belirsiz alacak davası ilk kez 6100 sayılı HMK ile düzenlenerek hukukumuza girmiştir. HMK'nın "Belirsiz Alacak ve Tespit Davası" başlıklı
107.maddesinde; " Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği
veya bunun imkânsız olduğu hâllerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari
bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir.
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 artırabilir.
Ayrıca, kısmi eda davasının açılabildiği hâllerde, tespit davası da açılabilir ve bu durumda hukuki yararın var olduğu kabul edilir." düzenlemesi
öngörülmüştür.
HMK'nın 107.maddesi maddesinin açık hükmü karşısında; belirsiz
alacak veya tespit davası açılması için, davanın açıldığı tarihte alacağın
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miktarının yahut değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin; davacının kendisinden beklenilmemesi (gerçekten mümkün olmaması) veya
bunun objektif olarak imkansız olmaması gerekir. HMK’nın 114. maddesinde davacının dava açmakta hukuki yararının bulunması, dava şartı
olarak belirtilmiş olup, belirsiz alacak ve tespit davasında, kanun açıkça
alacak miktarının veya değerinin belirlenememesi veya olanaksız olması
halinde, davacının belirsiz alacak davası açmasında hukuki yararının varsayılacağını öngörmüştür. Açılacak davanın değeri veya miktarı biliniyor
yahut belirlenebiliyor ise, belirsiz alacak ve tespit davası, hukuki yarar
yokluğu nedeniyle açılamaz.
Maddenin 2. fıkrasında, karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın miktarı ve değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda davacı, iddianın genişletilmesi yasağına tabi
olmaksızın davanın başında belirtmiş olduğu talebini artırabileceği belirtilmiştir. Bir davada başlangıçta belirtilen miktar ve ya değerin arttırılması, kural olarak iddianın genişletilmesi yasağına tabidir. Bunun nedeni,
davacının dava açarken hakkını kötüye kullanmaması, daha özenle davranması, yargılamayı gereksiz yere uzatmamasıdır. Ancak, 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, yargılamanın ilerleyen aşamalarında, karşı
tarafın verdiği bilgiler ve sunduğu delilerle ya 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 mümkündür.
Belirsiz alacak ve tespit davası konusunda ayrıca, HMK'nın 109. maddesinde düzenlenen kısmi dava üzerinde de durmak gerekmekte olup,
Anılan maddenin birinci fıkrasında; talep konusunun niteliği itibarıyla
bölünebilir olduğu durumlarda, sadece bir kısmının da dava yoluyla ileri sürülebileceği; ikinci fıkrasında ise; talep konusunun miktarı, taraflar
arasında tartışmasız veya açıkça belirli ise kısmi dava açılamayacağı belirtilmiştir. Davacı alacağı belirli değil ise belirsiz alacak ve tespit davası
açabileceği gibi fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak kısmi dava da açabilecektir. Alacak miktarı belirli ise kısmi dava veya belirsiz alacak ve
tespit davası açılamaz. Ayrıca talep konusunun miktarı taraflar arasında
tartışmalı ise davacı kısmi dava açabilir.
Bu yasal düzenlemeler çerçevesinde; davanın açıldığı tarihte alacağın
miktarı veya değerinin tam ve kesin olarak belirleyemeyen davacı tarafından, dilerse belirsiz alacak davası, dilerse kısmi dava ile birlikte alacağın
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geri kalan kısmının tespiti, ve yine dilerse alacağın tümünün belirlenebilmesi için bir tespit davasının açılması mümkündür.
Bir alacağın davanın açıldığı anda belirli mi belirsiz mi, tartışmalı mı
tartışmasız mı olduğunun nasıl belirleneceği hususuna gelince;
Bu konudaki en önemli kriter alacağın likit olup olmadığıdır. Doktrinde; talep konusunun miktarının, tarafların anlaşmasına gerek kalmaksızın objektif olarak belirlenebilmesinde, İİK 67. madde hükmünde
öngörülen icra inkâr tazminatına ilişkin “likit alacak” kavramının yol gösterici olabileceği ileri sürülmüştür.(Kuru/Budak, Hukuk Muhakemeleri
Kanunu’nun Getirdiği Başlıca Yenilikler, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 85,
Sayı, 2011/5, s. 11; Yılmaz Ejder, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi,
Ankara 2012 s.737 vd.). Genel bir kavram olarak, “likid (ligiude) alacak”;
“tutarı belli (muayyen), bilinebilir, hesaplanabilir alacaktır” Likit bir alacaktan söz edilebilmesi için; ya, alacağın gerçek miktarının belli ve sabit
olması, ya da, borçlusu tarafından belirlenebilmesi için bütün unsurların
bilinmesi veya bilinmesinin gerekmekte olması; böylece, borçlunun borç
tutarını tahkik ve tayin etmesinin mümkün bulunması; başka bir ifadeyle,
borçlunun yalnız başına ne kadar borçlu olduğunu tespit edebilecek durumda olması gerekir. Bu koşullar yoksa, likit bir alacaktan söz edilemez
(YHGK 17.10,2012 gün ve 2012/9-838-715 sayılı ilamı).
Yargılama (tahkikat aşamasında) sırasında, davacının talep ettiği dava
konusu alacağın hesaplanması için uzman kişilerden bilirkişi raporu
alınması gerekiyorsa, alacak karşı tarafın vereceği bilgi veya belgelerle belirlenecekse, hakimin takdiri veya yasal nedenlerle indirim yapılarak alacak miktarı veya değeri belirlenecekse, alacak belirsiz kabul edilmelidir.
(... HD 27.02.2012 gün ve ..../.... Esas ..../.... Karar sayılı kararı).
Yukarıda yapılan açıklamalar uyarınca; iş kazası nedeniyle uğranılan
Kurum zararları; tedavi giderleri, geçici iş göremezlik ödenekleri, bağlanan ilk peşin sermaye değerli gelir miktarının, zarara sebep olan kişilerden tazmini mümkün kısmının, bir başka ifade ile dava konusu alacağın
değeri veya miktarının tahkikat aşamasında belirlenecek olması nedeniyle, Kurumun, davanın açıldığı tarihteki tazminat alacağı miktarını tam ve
kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceğinin kabulü
gerekir. İş kazası nedeniyle tazminat ve rücu istemli davalarının, kusur
oranlarının ve tazminat miktarının belirsizliği nedeni ile belirsiz alacak
davası olduğu kabul edilmelidir.
Mahkemece: davalının eylemi sonucu kasten öldürülen Tarım Bağ-Kur
sigortalısı Ş...A...’un hak sahiplerine ödenen gelir ve cenaze yardımların-
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dan oluşan Kurum zararının belirsiz alacak davası olarak açabileceğinin
gözetilmesi ve esasa girilerek elde edilecek sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup
bozmayı gerekitirir.
O hâlde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul
edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ
Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 09.05.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.
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İŞ KAZASI • RÜCU DAVASI
ÖZET: Daha açık anlatımla, işverenin müteselsilen sorumlu olacağı tutar, 1. fıkra gereğince
kendi kusur payı gözetilerek sorumlu tutulacağı
miktarın (gelirin ilk peşin sermaye değeri X işverenin kusur oranı), üçüncü kişinin 4. fıkraya göre
sorumlu olacağı tutar (gelirin ilk peşin sermaye
değerinin yarısı X üçüncü kişinin kusur oranı) ile
toplamı kadar olmalı, kanun koyucunun getirdiği
“gelirin ilk peşin sermaye değerinin yarısı” sınırlaması karşısında üçüncü kişinin müteselsilen
sorumlu tutulacağı miktarın ise, gelirin ilk peşin
sermaye değerinin yarısı ile işveren de dahil olmak üzere tüm davalıların kusurları toplamının
çarpımı sonucu elde edilecek tutar kadar olması
gerekmektedir. Bu yaklaşım ve uygulama, işvereni, iç ilişkide üçüncü kişiye rücu edemeyeceği
miktarı Kuruma ödemek zorunda bırakmadığından da hakkaniyete uygundur.
Gerçek zarar hesaplanmasında ise; zarar ve tazminata doğrudan etkili olan işçinin net geliri,
bakiye ömrü, iş görebilirlik çağı, iş görmezlik ve
karşılık kusur oranları, destek görenlerin gelirden alacakları pay oranları, eşin evlenme olasılığı, gibi tüm verilerin hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek şekilde öncelikle belirlenmesi
gerekir.
Y 10 HD, E. 2016/11283, K. 2017/295, T. 19.1.2017
Dava, rucüan tazminat istemine ilişkindir.
Mahkemece, hükümde belirtilen gerekçelerle davalılar ...A.Ş ve ... yönünden davanın kabulüne, diğer davalılar yönünden davanın reddine karar verilmiştir.
Hükmün, davacı Kurum ile davalılar ... ve ... İnş. San. A.Ş vekillerince
temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar
okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
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1- 5510 sayılı Yasa'nın 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 21. maddesindeki, “iş 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 üzere, Kurumca işverene ödettirilir.” düzenlemesi getirilmiş olup davanın yasal dayanağı 5510 sayılı Kanunun 21. maddesidir.
Somut olayda; 11.8.2009 tarihinde davalı ... işyeri sigortalısı ... davalı
... İnşaat San. A.Ş fırmasının AVM inşaat işyerinde havalandırma boşluğundan düşerek vefat ettiği, Mahkemece, hükme esas alınan kusur raporunda, davalı asıl işveren ... İnşaat San A.Ş %50, davalı alt işveren ...
%25, sigortalı ... %25 oranında kusurlu olduğu, diğer davalılara kusur
atfedilemeyeceği belirtildiği, ceza dosyasından alınan bilirkişi raporu ile
hükme esas alınan bilirkişi raporu çelişkili olduğu çelişkiler giderilmeksizin karar verildiği anlaşılmıştır.
Mahkemece, dava konusu iş kazasında; iş kazasının gerçekleştiği iş
kolu ile, işçi sağlığı ve işgüvenliği alanında uzman kişilerden seçilecek bilirkişi kurulundan, kesinleşen ceza kararı ve bilirkişi raporu dikkate alınarak, mevzuat uyarınca hangi önlemlerin alınması gerektiği, bu önlemlerin işverence alınıp alınmadığı ve alınmış önlemlere sigortalının uyup
uymadığı yönlerinin yargısal denetime elverir biçimde irdelenip, çelişkiden uzak kusur raporu alınarak karar verilmesi gerekir.
2-506 sayılı Kanun 4. maddesinde, “Bu kanunun uygulanmasında 2
nci maddede belirtilen sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler "İşveren" dir.İşveren nam ve hesabına işin yönetimi görevini yapan kimseler
"İşveren vekili" dir.Bu kanunda geçen işveren deyimi işveren vekilini de
kapsar. İşveren vekili bu Kanunda belirtilen yükümlülüklerinden dolayı
aynen işveren gibi sorumlu” olduğu şeklinde düzenlendiği aynı şekilde
5510 sayılı Kanunun 12. maddesi, "4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a)
ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel
kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar işverendir. İşveren
adına ve hesabına, işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini
yapan kimse, işveren vekilidir. Bu Kanunda geçen işveren deyimi, işveren
vekilini de kapsar. İşveren vekili ve 4857 sayılı İş Kanununda tanımlanan
geçici iş ilişkisi kurulan işveren, bu Kanunda belirtilen yükümlülüklerinden dolayı işveren ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur"
hükmüne amirdir.

400

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 91 • Sayı: 3 • Yıl: 2017

İşveren veya üçüncü kişiye karşı açılan davalarda 5510 sayılı Kanunun
21. maddesine göre rücu alacağından sorumluluk belirlenirken kural olarak, işveren yönünden 1. fıkraya göre gelirin başladığı tarihteki ilk peşin
sermaye değeri ile yargılamada yöntemince hesaplanacak gerçek (maddi)
zarar karşılaştırması yapılıp düşük (az) olan tutar esas alınmalı, üçüncü
kişi bakımından 4. fıkra gereğince gerçek zarar gözetilmeksizin gelirin ilk
peşin sermaye değerinin yarısı benimsenmeli ve bunlara kusur oranları
uygulanmalı ise de işveren ve üçüncü kişinin birlikte taraf olarak yer aldığı, başka anlatımla aynı anda 1. ve 4. fıkralara dayalı uyuşmazlıklarda,
fıkralarda yer alan hükümlerin nasıl anlaşılması ve giderek ne şekilde
uygulama yapılması gerektiği önem arz etmektedir.
Daha açık anlatımla, işverenin müteselsilen sorumlu olacağı tutar, 1.
fıkra gereğince kendi kusur payı gözetilerek sorumlu tutulacağı miktarın
(gelirin ilk peşin sermaye değeri X işverenin kusur oranı), üçüncü kişinin
4. fıkraya göre sorumlu olacağı tutar (gelirin ilk peşin sermaye değerinin
yarısı X üçüncü kişinin kusur oranı) ile toplamı kadar olmalı, kanun koyucunun getirdiği “gelirin ilk peşin sermaye değerinin yarısı” sınırlaması
karşısında üçüncü kişinin müteselsilen sorumlu tutulacağı miktarın ise,
gelirin ilk peşin sermaye değerinin yarısı ile işveren de dahil olmak üzere
tüm davalıların kusurları toplamının çarpımı sonucu elde edilecek tutar
kadar olması gerekmektedir. Bu yaklaşım ve uygulama, işvereni, iç ilişkide üçüncü kişiye rücu edemeyeceği miktarı Kuruma ödemek zorunda
bırakmadığından da hakkaniyete uygundur.
Mahkemece, açıklanan bu maddi ve hukuki olgular karşısında, ceza
dosyasındaki saptamalar ve belirlemeler dikkate alınarak, davalı ...'nun
olaydaki yetkileri ve konumları net olarak belirlendikten sonra, işveren
adına ve hesabına, işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapıp yapmadığı, işveren vekili olup olmadığı yöntemince araştırılmalı,
işveren vekili ise, yukarıdaki açıklamalar gözetilerek davalı ... yönünden
21/1. madde uygulanması kapsamında değerlendirme yapılarak, Kurum
alacağı belirlenmelidir.
Aynı şekilde davalı ... işveren vekili değil ise ve kusur raporunda sorumlunun belirlenmesi durumunda 21/4. madde uygulaması kapsamında değerlendirleme yapılmalıdır.
Ayrıca davalı olan 3. kişiler yönünden kusur raporunda sorumlulklarının belirlenmesi durumunda, yukarıda belirtilen açıklamalar ışında
21/4. madde uygulaması kapsamında kurum alacağı belielenerek karar
verilmelidir.
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3-5510 sayılı Kanunun “İş Kazası Ve Meslek Hastalığı İle Hastalık Bakımından İşverenin Ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu” başlıklı 21/1. Maddesine 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 üzere, 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. Maddenin açık hükmü karşısında; ilk
peşin sermaye değerli gelirin, Kurum yararına tazmini mümkün kısmının
belirlenebilmesi için gerçek zarar tavan hesabı yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Gerçek zarar hesabı tazminat hukukuna ilişkin genel ilkeler
doğrultusunda yapılmalı, sigortalı sürekli iş göremezlik durumuna girmiş
ise bedensel zarar hesabı, ölümü halinde destekten yoksun kalma tazminatı (Borçlar Kanununun 45-46, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun
54-55. maddeleri) hesabı dikkate alınmalıdır.
Gerçek zarar hesaplanmasında ise; zarar ve tazminata doğrudan etkili
olan işçinin net geliri, bakiye ömrü, iş görebilirlik çağı, iş görmezlik ve
karşılık kusur oranları, destek görenlerin gelirden alacakları pay oranları, eşin evlenme olasılığı, gibi tüm verilerin hiçbir kuşku ve duraksamaya
yer vermeyecek şekilde öncelikle belirlenmesi gerekir.
Gerçek zarar miktarı; işçinin olay tarihindeki bakiye ömrü esas alınarak aktif ve pasif dönemde elde edeceği kazançlar toplamından oluşmaktadır. Sigortalı veya hak sahiplerinin bakiye ömürleri daha önceki yıllarda
Fransa’dan alınan 1931 tarihli “PMF” cetvelleri ile saptanmakta ise de;
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, ... Üniversitesi Fen Fakültesi Aktüerya
Bilimleri Bölümü, BNB Danışmanlık, ... Üniversitesi ve ... Üniversitesi’nin
çalışmalarıyla “TRH2010” adı verilen “Ulusal Mortalite Tablosu” hazırlanmış olup, Sosyal Güvenlik Kurumunun 2012/32 sayılı Genelgesiyle de ilk
peşin sermaye değerlerinin hesabında anılan tablolarının uygulanmasına
geçilmiştir. Gerçek zarar hesabı özü itibariyle varsayımlara dayalı bir hesap olup, gerçeğe en yakın verilerin kullanılması esastır. Bu durumda ülkemize özgü ve güncel verileri içeren TRH2010 tablosunun bakiye ömrün
belirlenmesinde esas alınması gerekecektir.
İşçinin 60 yaşına kadar aktif dönemde günlük net geliri üzerinden, 60
yaşından sonra bakiye ömrü kadar pasif dönemde asgari ücret üzerinden,
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her yıl için ayrı ayrı hesaplama yapılacağı Yargıtay’ın yerleşmiş görüşlerindendir. İşçinin günlük net geliri tespit edilerek rapor tarihi itbariyle
bilinen dönemdeki kazancı mevcut veriler nazara alınarak iskontolama
ve artırma işlemi yapılmadan hesaplanmakta, bilinmeyen dönemdeki kazancı ise; önceki uygulamalarda yıllık olarak %10 arttırılıp %10 iskontoya tabi tutulmakta idi. Tazminatların peşin olarak hesaplanması, buna
karşılık gelirin taksit taksit elde edilmesi, bu nedenle peşin belirlenen
tazminatın her taksitte ödenen kısmın bakiyesinden faiz geliri elde edileceğinden sermayeye ekleneceği nazara alınarak, tazminata esas gelire artırım ve iskonto uygulanmaktadır. Peşin sermayeden elde edilecek yarar
reel faiz kadardır. Buna göre önceki uygulamalardaki gibi %10 artırım
ve iskonto oranı yerine, enflasyon dışlanarak, değişen ekonomik koşullar ve reel faiz oranları nazara alınıp, Sosyal Güvenlik Kurumu ilk peşin
sermaye değeri hesaplamalarına paralel olarak %5 oranının uygulanması
hakkaniyete uygun olacaktır.
Gerçek zarar hesaplanması yönteminde, hak sahibi eşin bakiye ömür
süresi daha uzun olsa bile, destek süresi, işçinin bakiye ömrü ile sınırlıdır. Erkek çocuklar için 18 yaşla, orta öğretim halinde 20 yaşla, yüksek öğretim halinde 25 yaşla sınırlı tutulması gerekir. Ancak çocukların
içinde bulundukları koşullara ve rapor tarihindeki yaşlarına göre, eğitim
durumları araştırılarak, yükseköğrenim görebileceklerinin kabulünün gerektiği hallerde 25 yaşına kadar destekten yararlandırılmalarının gerekeceği kabul olunmalıdır.
Bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaksızın, mahkemece eksik inceleme ve araştırma sonucu yazılı şekilde karar verilmiş
olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O hâlde, taraf avukatlarının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ
Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalılardan temyiz eden ... ve ... İnş.
San. A.Ş. 'ye iadesine, 19.1.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.
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İŞ KAZASI • SİGORTA ŞİRKETİ SORUMLULUĞU
ÖZET: Meydana gelen olayda işverenin objektif
özen yükümlülüğü çerçevesinde yapılacak irdeleme ile olayın meydana geldiği iş kolunda uygun bir kusur raporu aldırılmak suretiyle sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı
şekilde karar verilmesi, usul ve yasaya aykırıdır.
Dolayısıyla sigorta şirketinin, zorunlu mali mesuliyet sigortası kapsamında Kurumun rücu alacağından sorulluğu; kaza tarihi itibariyle geçerli
olan poliçede yazılı sorumluluk militi ile sınırlıdır.
Sigorta şikketi tarafından, 2918 sayılı Yasa kapsamında poliçeye dayalı akdi sorumluluk nedeniyle poliçe limiti dahilinde, sigortalı ya da hak
sahiplerine ödeme yapıldığının geçerli belgelerle kanıtlanması durumunda, sigorta şirketinin
mükerrer ödeme ile karşı karşıya bırakılmaması
bakımından, ödediği miktar oranında tazmin şirketinin mükerrer ödeme ile karşı karşıya bırakılmaması bakımından, ödediği miktar oranında
tazmin sorumluluğundan kurtulduğunun kabulü
gereklidir.
Y 10 HD, E. 2016/14540, K. 2017/702, T. 07.02.2017
Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir.
Mahkeme, işlamında belirtilen gerekçelerle davanın kısmen kabulüne,
davalı ...Evden Eve Nakliyat Ltd. Şti., ...Sigorta A.Ş. ile birleştirilen ... İş
Mahkemesinin 2012/517 Esas - 2012/732 Karar sayılı dosyasındaki davalı .... hakkındaki davasının reddine, davalı ... hakkındaki davasının kısmen, birleştirilen dosyadaki davalı ... hakkındaki davasının tamamen kabulü ile; sigortalıya bağlanan ilk peşin sermayeli değerli gelirin yarısı olan
25.624,44 TL miktarının davalı ...'tan bu miktarın 24.638,41 TL sinden
davalı ...'dan tahsili ile davacıya ödenmesine, bu miktara gelir bağlama ve
onay tarihi olan 22/11/2011 tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmesine,
fazlaya ilişkin talebin reddine, karar vermiştir.
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Hükmün, davacı kurum ve davalılardan ... ile birleşen dosya davalısı
... avukatları tarafından temyiz edilmesi üzerine, Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
1-Birleşen dava davalısı ... avukatının temyiz itirazları bakımından
Hüküm İş Mahkemesinden verilmiştir. 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 8. maddesi hükmüne göre, iş mahkemelerinden verilmiş bulunan nihai kararların 8 gün içinde temyiz olunması gerekir.
Olayda, gerekçeli karar 09.05.2014 tarihinde temyiz eden davalıya bizzat yöntemince tebliğ edilmiş, davacı kurum avukatının temyiz dilekçesi
de 22.05.2014 tarihinde tebliğ edimiş, temyiz ise 10.06.2014 tarihinde
vuku bulmuştur. Şu duruma göre davada 8 günlük temyiz süresi geçtiğinden 01.06.1990 gün ve 1989/3 E. 1990/4 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı da göz önünde tutularak davalı şirket
vekilinin temyiz dilekçesinin süre aşımı yönünden REDDİNE,
2-Davacı Kurum ve davalı ... avukatlarının temyizi bakımından yapılan
incelemede ise;
A-Dava, 03.02.2011 tarihinde meydana gelen trafik-iş kazası nedeniyle
sürekli iş göremez hale gelen sigortalıya bağlanan gelirler ile yapılan masraflar nedeniyle oluşan
Kurum zararının tüm davalılardan 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’nun 21.maddesidir.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “İş
kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü
kişilerin sorumluluğu” başlığını taşıyan 21. maddesinin birinci fıkrası, sigortalıya ya da ölümü halinde hak sahiplerine bağlanan gelirler ile yapılan
harcama ve ödemelerin işverenden rücuan tahsili koşullarını düzenlenmiş olup; işverenin sorumluluğu için, zarara uğrayanın sigortalı olması,
zararı meydana getiren olayın iş kazası veya meslek hastalığı niteliğinde
bulunması, zararın meydana gelmesinde işverenin kastının veya sigortalının sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketinin
ve bu hareket ile meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı arasında
illiyet bağının bulunması gerekir. Buradan, 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 kazası veya meslek hastalığı şeklinde sosyal sigorta
riskinin gerçekleşmesi halinde, kusur esasına göre meydana gelen zarar-
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lardan Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı rücûan sorumlu olduğu sonucu
çıkarılmaktadır.
Buna göre; işverenin ve üçüncü kişilerin iş kazasındaki kasıt veya kusurunun tespiti amacıyla; iş kazasının oluşumuna ilişkin maddi olguların
eksiksiz biçimde saptanması, sorumluluğu gerektiren her koşulun, kendi
özelliği çerçevesinde araştırılıp irdelenmesi, işveren ve diğer ilgililerin kusur oran ve aidiyetlerinin belirlenmesi gerekir.
Bu kapsamda; 6331 sayılı Kanunun 37’nci maddesi uyarınca yürürlükten kaldırılan ancak zararlandırıcı sigorta olayının meydana geldiği
tarihte yürürlükte bulunan 4857 sayılı İş Kanunu'nun 77’nci maddesi
uyarınca, işverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için
gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme
uymakla yükümlüdürler. İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya
bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumluluktan konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği
eğitimini vermek zorundadırlar. Anılan madde ile, işverenlere, işçi sağlığı
ve iş güvenliği kavramından kapsamlı olarak, her türlü önlemi almak yanında, bir anlamda objektif özen yükümlülüğü de öngörülmektedir. Bu
itibarla işverenin, mevzuatın kendisine yüklediği tedbirleri, işçinin tecrübeli oluşu veya dikkatli çalıştığı takdirde gerekmeyeceği gibi bir düşünce
ile almaktan sarfınazar etmesi kabul edilemez.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO)
ortak Komisyonunda işçi sağlığının esasları: Bütün işkollarında işçinin fiziksel, ruhsal ve sosyo-ekonomik bakımdan sağlığını en üst düzeye çıkarmak ve bunun devamını sağlamak; çalışma şartları ve kullanılan zararlı
maddeler nedeni ile işçi sağlığının bozulmasını engellemek; her işçiyi kendi fiziksel ve ruhsal yapısına uygun işte çalıştırmak; özet olarak işin işçiye
ve işçinin işe uyumunu sağlamak olarak tanımlanmaktadır. Belirlenen
amaçlara ulaşmak, dolayısıyla iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek temel sorumluluktur. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 08.11.2006
gün ve E: 2006/10-696, K: 2006/704 sayılı kararı).
Eldeki davada ise, aldırılan kusur raporunda davalı işveren şirket hakkında herhangi bir irdeleme bulunmadığı gibi kusurlu olup olmadığını
dahi belirtilmemesi isabetsizdir. Meydana gelen olayda işverenin objektif
özen yükümlülüğü çerçevesinde yapılacak irdeleme ile olayın meydana
geldiği iş kolunda uygun bir kusur raporu aldırılmak suretiyle sonucuna
göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi, usul ve
yasaya aykırıdır.
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B- Zorunlu mali sorumluluk sigortası; 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanununun 91. maddesine göre, işletenler motorlu taşıtların kullanılmasından doğan, üçüncü kişilere verdikleri zararları karşılamak üzere zorunlu mali mesuliyet sigortası yaptırmak zorundadırlar. Sigorta şirketi,
araç sahibinin, gerek müstahdeminin kusurundan ve gerekse, bizzat kendi kusurundan doğacak mali mesuliyetini temin etmektedir. Bu yönden
sigorta şirketleri işletenin yada şoförlerinin, kusurları ile neden oldukları
olaydan dolayı doğan mali sorumluluklarının belirli limit dahilinde kefili
durumundadır. Karayolları Trafik Kanuna göre zorunlu mali mesuliyet sigortası yaptırmak zorunlu bulunmakla beraber, bu tür sigorta sözleşmesi
de diğer sözleşmeler gibi sigorta ettiren ile sigortacı arasında karşılıklı ve
birbirine uygun irade açıklaması ile sigorta sözleşmesi poliçeye bağlanmak suretiyle kurulur. Sigorta şirketleri, sigortaladığı aracın sürücüsü
ile şayet tespit edilmişse araç malikinin kusurlarıyla ve poliçe limitleriyle
sınırlı biçimde zarardan sorumlu tutulabilirler. Dolayısıyla sigorta şirketinin, zorunlu mali mesuliyet sigortası kapsamında Kurumun rücu alacağından sorumluluğu; kaza tarihi itibariyle geçerli olan poliçede yazılı
sorumluluk limiti ile sınırlıdır. Sigorta şirketi tarafından, 2918 sayılı Yasa
kapsamında poliçeye dayalı akdi sorumluluk nedeniyle poliçe limiti dahilinde, sigortalı ya da hak sahiplerine ödeme yapıldığının geçerli belgelerle
kanıtlanması durumunda, sigorta şirketinin mükerrer ödeme ile karşı
karşıya bırakılmaması bakımından, ödediği miktar oranında tazmin sorumluluğundan kurtulduğunun kabulü gereklidir.
Eldeki davada ise, mahkemece sigorta şirketlerinin sürücülerin kusurlarından dolayı sorumlu olmadıkları, sadece araç malikini sigortaladığı
bunun harici kimseleri sigortalamış olmadığı gerekçesi ile sigorta şirketleri hakkında açılan davaların reddedilmesi usul ve yasaya aykırı olup,
bozma nedenidir.
Mahkemenin, yukarıda açıklanan maddi ve hukuki esaslar doğrultusunda oluşa uygun bir kusur raporu aldırdıktan sonra, elde edilecek sonuca göre karar vermesi gerekirken, eksik inceleme sonucu, yazılı şekilde
hüküm kurması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O halde, davacı Kurum ve diğer davalı ... avukatlarının bu yönleri
amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ
Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalı ...'a iadesine, 07.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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İŞ KAZASI • KURUM ALACAKLARI
ÖZET: Hüküm fıkrasının tamamen silinmesi ile
yerine; 1- Davanın a) Gelirler yönünden 13.073.29
TL’nin davalılardan müştereken ve müteselsilen,
7.843,96 TL’nin ise davalı işveren şirketten onay
tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte alınarak davacı kuruma verilmesine, davalı şirket yönünden fazlaya ilişkin talebin reddine,
b) Tedavi ve geçici iş göremezlik ödemesi bakımından; 39.458,74 TL geçici iş göremezlik ödemesinin ayrı ayrı ödeme tarihlerinden; 25,92 TL
tedavi masrafının ayrı ayrı sarf tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan
müştereken ve müteselsilen alınarak davacı Kuruma verilmesine b,ç,minde karar oluşturamaz.
Y 10 HD, E. 2015/8060, K. 2016/14324, T. 29.11.2016
29.07.2009 tarihli iş kazası sonucu yaralanan sigortalıya yapılan sosyal sigorta yardımları nedeniyle uğranılan Kurum zararının davalılardan
rücuan alınmasına ilişkin davanın mahkemece yapılan yargılamasında,
kazanın oluşunda davalı şirketin %60, üçüncü kişi davalı ...'ın ise %40
kusurlu oldukları saptanmıştır.
Davanın yasal dayanağı 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 davranışı 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 toplamının, sigortalı
veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak
üzere, Kurumca işverene ödettirileceği, 4. fıkrasında, iş kazası, meslek
hastalığı ve hastalık, üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle gerçekleşmişse,
sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin
yarısının, zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları
çalıştıranlara rücû edileceği belirtilmiştir. Anlaşılacağı üzere 21/1. maddesinde işverenin, 21/4. maddesinde ise üçüncü kişinin rücu alacağından
sorumlulukları düzenlenmiş olup bu maddelere göre açılan rücuan taz-
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minat davalarında işveren ile üçüncü kişi arasında müteselsil borçluluk
ilişkisi bulunduğundan konuya ilişkin olarak 818 sayılı Borçlar Kanununun irdelenmesi de gerekmektedir.
Söz konusu Kanunun 141 – 148. maddelerinde müteselsil borçlara yer
verilmiş olup 141. maddede, alacaklıya karşı, her biri borcun tümünden
sorumlu olma yükümü altına girdiklerini beyan eden birden çok borçlu
arasında teselsül bulunduğu, böyle bir beyanın yokluğunda teselsülün ancak kanunun belirlediği durumlarda olacağı, 142. maddede, alacaklının,
müteselsil borçluların tümünden veya birinden borcun tamamen veya kısmen ödenmesini istemekte serbest olduğu, borç tamamen ödeninceye dek
borçluların tümünün sorumluluklarının devam edeceği, 145. maddede,
yaptığı ödeme veya takas ile borcun tamamını veya bir kısmını sona erdirmiş olan müteselsil borçlulardan birinin, sona eren borç oranında diğer
borçluları borçtan kurtarmış olacağı, 146. maddede, borcun niteliğinden
aksi anlaşılmadıkça, müteselsil borçlulardan her birinin alacaklıya yapılan ödemeden birbirine eşit birer payı üzerine almak zorunda olduğu ve
payından çok ödeme yapanın, fazla tutar yönünden diğer borçlulara rücu
hakkının bulunduğu, 147. maddede, rücu hakkından yararlanan müteselsil borçlulardan her birinin, ödediği tutar oranında alacaklının haklarına
halef olacağı bildirilmiştir. Diğer taraftan Kanunun haksız eylem yönünden müteselsil sorumluluğa ilişkin 50. maddesinde, birden çok kimseler
birlikte bir zarara sebebiyet verdikleri takdirde, önayak olan (kışkırtan)
ile asıl gerçekleştiren ve yardımcı olanların, ayırım gözetilmeksizin müteselsilen sorumlu olacakları, hakimin, bunların birbiri aleyhinde rücu
hakları olup olmadığını takdir ve gerektiğinde bu rücunun kapsamının
derecesini saptayacağı belirtilmiş, çeşitli nedenlerin birleşmesi bakımından müteselsil sorumluluğa dair 51. maddesinde, birden çok kimseler
çeşitli nedenlere (haksız eylem, sözleşme, kanun) dayanarak sorumlu oldukları takdirde haklarında, birlikte bir zarara sebebiyet veren kimselere
ilişkin hükümlere göre işlem yapılacağı, kural olarak haksız bir eylemi ile
zarara sebebiyet vermiş olan kimsenin en önce, tarafından hata gerçekleşmemiş ve üzerine borç alınmamış olmasına karşın yasal olarak sorumlu
olan kimsenin de en sonra, zarar ile yükümlü tutulacağı açıklanmıştır.
Müteselsil borç, birden çok borçlunun alacaklıya karşı borcun tümünden sorumlu olduğu, alacaklının tamamen veya kısmen edayı her bir
borçludan isteyebildiği, eda tamamen yerine getirilinceye dek borçluların
sorumluluklarının süregeldiği, her borçlunun iç ilişkideki payına bakılmaksızın borcun tamamını ifa etmekle yükümlü olduğu, borçlulardan birinin borcu ödemesi durumunda diğerlerinin de alacaklıya karşı borçtan
kurtulduğu, borcun, her bir borçlu yönünden tali değil asli nitelik taşı-
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dığı, alacaklı karşısında birden çok borç ve borçlunun bulunduğu borç
ilişkisidir. Bu ilişkide ifa, asıl alacağı ortadan kaldırmayıp alacak hakkı, ödeme yapmak suretiyle rücu hakkını kazanan borçluya geçtiğinden,
anılan borçlu, alacaklının halefi olarak diğerlerine rücu edebilmektedir.
Bununla birlikte, rücua konu olan borcun müteselsil niteliği bulunmadığından, sorumluluktan kurtulmak için her borçlunun borcun tümü yerine, kendine düşen payını ödemesi yeterli olmaktadır ki burada kanundan
doğan halefiyet söz konusudur. Kuşkusuz, ödeme yapan borçlu ile alacaklının öncesinde, halefiyeti ortadan kaldırıcı sözleşme yapmak yetkileri
de bulunmaktadır. Öğreti ve yargı kararlarında, borçların aynı sebepten
doğması durumuna “tam teselsül” denilmekte ve değinilen 50. maddenin
bunu karşıladığı ifade edilmekte, borçların farklı nedenlerden (kanun,
sözleşme, haksız eylem) doğması halinde ise “eksik teselsül”ün varlığından söz edilerek 51. maddenin de bunu tanımladığı kabul edilmektedir.
50. maddede, aynı zarardan dolayı birden çok kişinin birlikte müteselsilen sorumlu tutulmaları, birden çok kişinin ortak kusurlarıyla zarara
birlikte sebebiyet vermiş olmaları koşuluna bağlanmıştır. 51. maddede
ise, müteselsil sorumluluk, ortak kusur yerine farklı hukuksal nedenlere
bağlanmıştır ve bunlar kanun, sözleşme veya haksız eylemdir. Birden çok
kişi, kanun, sözleşme veya haksız eylem nedeniyle aynı zarar için, zarara uğrayana karşı sorumlu iseler, bunlar arasında, bir zarara ortaklaşa
sebep olanlar hakkındaki dönmeye (rücu) ilişkin kurallar uygulanmakta,
kural olarak ilk önce, haksız eylemiyle zarara yol açan sorumlu tutulmakta, en son olarak da kusuru olmaksızın ve sözleşme gereği sorumluluğu
olmadığı halde kanun hükmü gereğince sorumlu tutulan kişiye başvurulmaktadır. Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 09.10.2013 gün ve
...sayılı ilamlarında aynı görüşlere yer verilmiştir.
Önemle vurgulanmalıdır ki 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098
sayılı Türk Borçlar Kanununda eksik ve tam teselsül ayırımına son verilmiş, 61. maddede, birden çok kişi birlikte bir zarara sebebiyet verdikleri
veya aynı zarardan çeşitli sebeplerden dolayı sorumlu oldukları takdirde,
haklarında müteselsil sorumluluğa ilişkin hükümlerin uygulanacağı, 62.
maddede, tazminatın aynı zarardan sorumlu müteselsil borçlular arasında paylaştırılmasında, bütün durum ve koşullar, özellikle onlardan her
birine yüklenebilecek kusurun ağırlığı ve yarattıkları tehlikenin yoğunluğunun göz önünde tutulacağı, tazminatın kendi payına düşeninden fazlasını ödeyen kişinin, bu fazla ödemesi için, diğer müteselsil sorumlulara
karşı rücu hakkına sahip ve zarar görenin haklarına halef olacağı bildirilmiştir.
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İşveren veya üçüncü kişiye karşı açılan davalarda 5510 sayılı Kanunun
21. maddesine göre rücu alacağından sorumluluk belirlenirken kural olarak, işveren yönünden 1. fıkraya göre gelirin başladığı tarihteki ilk peşin
sermaye değeri ile yargılamada yöntemince hesaplanacak gerçek (maddi)
zarar karşılaştırması yapılıp düşük (az) olan tutar esas alınmalı, üçüncü
kişi bakımından 4. fıkra gereğince gerçek zarar gözetilmeksizin gelirin ilk
peşin sermaye değerinin yarısı benimsenmeli ve bunlara kusur oranları
uygulanmalı ise de işveren ve üçüncü kişinin birlikte taraf olarak yer aldığı, başka anlatımla aynı anda 1. ve 4. fıkralara dayalı uyuşmazlıklarda,
fıkralarda yer alan hükümlerin nasıl anlaşılması ve giderek ne şekilde
uygulama yapılması gerektiği önem arz etmektedir.
Sigortalının iş kazası veya meslek hastalığına uğramasına birden çok
kişinin birlikte kusurlarıyla neden olmaları durumunda, anılan 50. ve
51. maddeler (6098 sayılı Kanunun 61. ve 62. maddeleri) gereğince teselsül hükümleri kapsamında bu kişilerin birlikte sorumlulukları vardır ve
146. maddeye (6098 sayılı Kanunun 62. maddesine) göre, kendi payından
fazlasını ödeyenin diğer müteselsil borçlulara karşı rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla, her bir borçlu yönünden kusurlarına karşılık gelen miktar
ayrılmaksızın teselsül kurallarına göre sorumluluklarına karar verilmelidir. Daha açık anlatımla, işverenin müteselsilen sorumlu olacağı tutar, 1.
fıkra gereğince kendi kusur payı gözetilerek sorumlu tutulacağı miktarın
(gelirin ilk peşin sermaye değeri X işverenin kusur oranı), üçüncü kişinin
4. fıkraya göre sorumlu olacağı tutar (gelirin ilk peşin sermaye değerinin
yarısı X üçüncü kişinin kusur oranı) ile toplamı kadar olmalı, kanun koyucunun getirdiği “gelirin ilk peşin sermaye değerinin yarısı” sınırlaması
karşısında üçüncü kişinin müteselsilen sorumlu tutulacağı miktarın ise,
gelirin ilk peşin sermaye değerinin yarısı ile işveren de dâhil olmak üzere tüm sorumluların kusurları toplamının çarpımı sonucu elde edilecek
tutar kadar olması gerekmektedir. Bu yaklaşım ve uygulama, işvereni, iç
ilişkide üçüncü kişiye rücu edemeyeceği miktarı Kuruma ödemek zorunda bırakmadığından da hakkaniyete uygundur.
Yukarıdaki yasal düzenleme ve açıklamalar ışığında dava değerlendirildiğinde, davalı işveren şirketin gelir nedeniyle sorumluluğunun; ilk peşin sermaye değerli gelirin kendi kusur payı %60 karşılığı ile gelirin ilk
peşin sermaye değerinin yarısının üçüncü kişinin kusur oranı olan %40
karşılığının toplamı olduğu gözetilmeksizin yazılı şekilde fazla Kurum alacağından sorumlu tutulması, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
Ne var ki bu aykırılığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hüküm bozulmamalı, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
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Kanununun Geçici 3. maddesinin yollamasıyla 1086 sayılı Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanunu'nun 438. maddesi gereğince düzeltilerek onanmalıdır.
SONUÇ
Hüküm fıkrasının tamamen silinmesi ile yerine;
1-Davanın kısmen kabulüne,
a) Gelirler yönünden 13.073,29TL'nin davalılardan müştereken ve
müteselsilen, 7.843,96TL'nın ise davalı işveren şirketten onay tarihinden
itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte alınarak davacı Kuruma verilmesine, davalı şirket yönünden fazlaya ilişkin talebin reddine,
b) Tedavi ve geçici iş göremezlik ödemesi bakımından; 39.458,74TL
geçici iş göremezlik ödemesinin ayrı ayrı ödeme tarihlerinden; 25,92TL
tedavi masrafının ayrı ayrı sarf tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacı
Kuruma verilmesine,
2-) 492 sayılı Harçlar Kanununa göre belirlenen karar ve ilam harcına
ilişkin olarak; 3.590,23TL'sinin davalılardan müştereken ve müteselsilen, 535,82TL'sinin ise davalı şirketten alınarak ... gelir kaydedilmesine,
3-) Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre belirlenen avukatlık ücreti yönünden; 6.081,37TL'sinin davalılardan müştereken ve müteselsilen,
862,84TL'sinin ise davalı şirketten alınarak davacı Kuruma verilmesine,
kısmen kabule göre davalı şirket kendisini avukatla temsil ettirmesi nedeniyle 1.500,00TL’nin davacı Kurumdan tahsili ile bu davalıya verilmesine,
4-) Davacı Kurumca karşılanan 306,00TL yargılama giderinin (davalı
şirket 280,00TL'sından sorumlu olmak üzere) davalılardan müştereken
ve müteselsilen alınarak davacı Kuruma verilmesine,
5-) Kullanılmayan gider avanslarının istemleri durumunda taraflara
geri verilmesine,
6-) Karar kesinleştiğinde ...sayılı dosyanın sırasına koyulmasına”
sözcüklerinin yazılmasına ve bu şekliyle hükmün DÜZELTİLEREK
ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcının davalı ...'den alınmasına,
29.11.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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İŞ KAZASI • KUSUR TESPİTİ
•
ZAMANAŞIMI
ÖZET: Yapılan açıklamalar çerçevesinde; ileride
açılabilecek rucü davalarına yönelik sorumluların belirlenerek uyuşmazlığın kesin olarak çözümlenmesine yönelik olarak, mahkumiyet kararı
alan kişilere davaya konu iş kazasında bir miktar
kusur verilmesi yasa gereği bulunduğundan, Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesinin esasında açılan kamu davası sonucu beklenilerek, tazminat
dosyalarından alınan kusur raporlarıda gözönüne alınarak, kusur oranının belirlenmesi için iş
kazasının meydana geldiği alanda (iş güvenliği)
uzman olan bilirkişilerden oluşacak kuruldan alınacak rapor sonrası yapılacak değerlendirme sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.
Y. 10. HD E, 2015/7808, E.2017/264 T.19.01.2017
Dava, iş kazası sonucu vefat eden sigortalının hak sahiplerine bağlanan gelirlerin 506 sayılı Yasanın 26. ve 10. maddesi uyarınca tazminine
karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davalı ... yönünden kabulüne,
diğer davalılar yönünden davanın reddine karar verilmiştir.
Hükmün, davacı Kurum vekili ile davalılar ... Belediyesi Başkanlığı ve
Bedaş avukatları tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteklerinin
süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen
raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve
aşağıdaki karar tespit edildi.
Dava, ... isimli şahsa ait proteknik malzeme üretimi yapılan “... Plastik” unvanlı işyerinde meydana gelen patlama neticesinde aralarında davalı mütevefa işveren ...'a işyeri işçilerinden Zübeyir Bal'ın vefatı sonucu oluşan Kurum zararının, davalılardan rücuan tahsili istemine ilişkin
olup, Mahkemece; Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 2009/397 esasında açılan kamu davası sonucu beklenilmeksizin alınan kusur raporu
doğrultusunda karar verildiği anlaşılmıştır.
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Kusur tespiti için, mahkemece aldırılan hükme esas rapora göre de;
Müteveffa işveren ... %75, davalı ... Belediyesi %25, davalı ..., davalılar
...,..., ...'ın ve kazalı işçinin kusursuz olduğu belirlenmiştir.
Borçlar Kanununun, Ceza Hukuku ile, Medeni Hukuk arasında münasebet başlıklı 53. maddesine göre, "Hakim, kusur olup olmadığına ... karar vermek için ceza hukukunun mesuliyete dair ahkamıyla bağlı olmadığı gibi, ceza mahkemesinde verilen beraat kararıyla da mukayyet değildir.
Bundan başka ceza mahkemesi kararı, kusurun takdiri ve zararın miktarını tayin hususunda dahi hukuk hakimini takyit etmez." Bu hükümden
çıkan genel sonuç, hukuk hakiminin genelde ceza mahkemesinden verilen
"hükümlülük" kararı ile bağlı olmasıdır. Şüphe yoktur ki, bu kararın "kesin nitelikte" bir karar olması gerekir. Bu durumda, halledilmesi gereken
sorun, bağlılığın kapsamının ne olması gerekeceğidir. Başka bir anlatımla, ceza mahkemesinin kesinleşen hükümlülük kararında, öncelikle maddi olguların saptanması, bu olgulara bağlı olarak suç teşkil eden bir fiilin,
yada, kusurlu hareketin var olup olmadığı, varsa, kusurun derecesi ve
bunun sonucunda doğan zarar miktarının ne olduğu söz konusudur. Saptanacak maddi olgulara göre, ceza mahkemesince kusurun varlığı kabul
edildiğinde, "bu kusurun" suç teşkil edip etmeyeceğinin taktirinin, Ceza
Hukukunun mesuliyete ilişkin esas ve ilkeleriyle yapılabileceği ortadadır.
Diğer taraftan, saptanacak her kusurlu hareketin hukuki yönden sorumluluk gerektirdiği de söylenemez. Giderek, Ceza Hukuku yönünden
suç teşkil etmeyen "kusur" halinin, genel anlamda Medeni Hukuk yönünden sorumluluğu gerektirebileceği de açıktır. Bu nedenle; hukuk hakiminin "...kusur mevcut olup olmadığına ..." karar verebilmesi için ceza
hükmü ile bağlı olmayacağı ilkesinin sebebi ortadadır. Bu ilkenin tabii
sonucu olarak da, kusur derecesinin takdiri ve bundan doğacak "... zarar
miktarının tayini..." hususlarında da hukuk hakiminin ceza mahkemesi
kararı ile bağlı olmayacağı ilkesinin nedeni yasada kabul edildiği şekilde
açıktır.
Ne var ki, ceza mahkemesi, kendine has usuli kurallar nedeniyle, hükme esas aldığı maddi olayların varlığını saptamada daha geniş yetkilere
sahiptir. Bu nedenle, ceza mahkemesinde saptanacak maddi olayın yargısal bir kararla saptanmış olması gerçeğinin hukuk hakimini de bağlaması
gerekir. Bu hal, Kamunun yargıya olan güveninin korunmasının bir gereği
olduğu gibi, söz konusu Borçlar Kanunu'nun 53. maddesinde öngörülen
kuralında doğal bir sonucudur. Nitekim, bu husus Yargıtayın yerleşmiş
ve kökleşmiş görüşleri ile de, kabul edilmiş bulunmaktadır. Şu halde,
hukuk hakimi ceza mahkemesince saptanan maddi olaylarla bağlı olup,
orada belirlenen kusur oranlarıyla bağlı değildir.
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Yapılan açıklamalar çerçevesinde; ileride açılabilecek rucü davalarına
yönelik sorumluların belirlenerek uyuşmazlığın kesin olarak çözümlenmesine yönelik olarak, mahkumiyet kararı alan kişilere davaya konu iş
kazasında bir miktar kusur verilmesi yasa gereği bulunduğundan, Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesinin esasında açılan kamu davası sonucu
beklenilerek, tazminat dosyalarından alınan kusur raporlarıda gözönüne
alınarak, kusur oranının belirlenmesi için iş kazasının meydana geldiği
alanda (iş güvenliği) uzman olan bilirkişilerden oluşacak kuruldan alınacak rapor sonrası yapılacak değerlendirme sonucuna göre bir karar
verilmesi gerekir.
2-Zararlandırıcı sigorta olayına neden olan 3. şahıslar yönünden;
üçüncü kişi ile sigortalı arasında akdi bir ilişki söz konusu olmayıp 506
sayılı Kanununu 26/2 maddesi ile Borçlar Kanununa yollamada bulunulduğundan, Borçlar Kanunun 60. maddesinde öngörülen bir ve on yıllık
haksız fiil zamanaşımı süresinin uygulaması gerekir.
Zamanaşımı defi davanın esası hakkında her türlü muameleye manidir. Bu sorun halledilmeden davanın esası incelenemez. (11.1.1940 tarihli 15/70 sayılı İçt. Bir. Kararı)
Borcu ortadan kaldırmamakla birlikte, yerine getirmekten kaçınma
yetkisi veren zamanaşımı defi, ancak, bunu ileri süren taraf yönünden
sonuç doğurmakta, bir başka anlatımla, mahkemece kendiliğinden gözetilemeyen zamanaşımı defi, yasal süresinde ileri sürüldüğü takdirde değerlendirmeye alınabilmektedir.
Anlaşılacağı üzere maddedeki zamanaşımı süresi, zararın ve eylemi
gerçekleştirenin (failin) öğrenildiği tarihten itibaren işlemeye başlamakta
olup, Kurumca zararın öğrenilme tarihinin, giderlerin sarf ve ödeme günü
olduğu açıktır. Tazminat yükümlüsünün öğrenilme tarihine ilişkin olarak ise, Kurumun yetkili organının faili öğrendiği tarih esas alınmalıdır.
Bu kapsamda; ceza mahkemesince yargılanıp hakkında cezalandırma
kararı verilen üçüncü kişi yönünden, Kurumun müdahil olmuş ise ceza
kararının kesinleştiği tarihte faili öğrendiği kabul edilmeli, cezalandırma kararının söz konusu olmadığı durumlarda ise yöntemince yapılacak
araştırma sonunda tazminat yükümlüsünün kim olduğunun öğrenilme
tarihi açıklıkla saptanmalıdır. Önemle belirtilmelidir ki, zamanaşımı süresinin, hem zararın, hem de tazminat yükümlüsünün öğrenildiği tarihten
itibaren, bir başka anlatımla, ancak, her iki olgu gerçekleştikten sonra
işlemeye başlayacağı dikkate alınmalıdır. Davalı ... Belediyesi Başkanlığı vekilince zamanaşımı definde bulunduğu gözetildiğinde, Mahkemece,
zamanaşımı defi irdelenerek olumlu veya olumsuz bir karar verilmemiş
olması hatalı olup bozma nedenidir.
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3-Dosyada taraf olan Bedaş yönünden hüküm kurulmaması hatalıdır.
Bu bağlamda, kararın infazı kabil bir hüküm içermediği yönü gözetilerek,
dosyada taraf olan Bedaş yönünden Hukuk Muhakemeleri Kanununun
297. maddesinde belirtilen unsurları içeren, tarafların hak ve yükümlülüklerini açıkça gösterir, infazda tereddüde yol açmayacak bir hüküm
oluşturularak karar verilmesi gerekir.
Mahkemece, yukarıda açıklanan esaslar doğrultusunda inceleme yapılarak elde edilecek sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması,
usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O halde, davacı Kurum vekili ile davalılar ... Belediyesi ve Bedaş vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm
bozulmalıdır.
SONUÇ
Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istem halinde temyiz eden davalılara iadesine,
19.01.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
ANAONİM ŞİRKETLER • İBRA
ÖZET: Şirket Genel Kurulun'da Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmemelerine ilişkin Genel
Kurul kararlarının iptali ancak Yönetim Kurulu
üyeleri hakkında sorumluluk davası açılması ile
mümkün olacağı, ibra edilmeyen Yönetim Kurulu
üyeleri hakkında sorumluluk davası açılmadıkça ve önceki bir aşamada böyle bir dava açma
mümkün değildir.
Y. 11 HD, E. 2015/13056, K. 2017/1271, T. 06.03.2017

Şirket genel kurulunda yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmemelerine
ilişkin genel kurul kararlarının iptalinin ancak yönetim kurulu üyeleri
hakkında sorumluluk davası açılması ile mümkün olacağı, ibra edilmeyen yönetim kurulu üyeleri hakkında sorumluluk davası açılmadıkça ve
önceki bir aşamada böyle bir dava açmanın mümkün değildir..
DAVA: Taraflar arasında görülen davada Ankara 11. Asliye Ticaret
Mahkemesi’nce verilen 09/04/2015 tarih ve 2014/1149-2015/193 sayılı
kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası
için Tetkik Hakimi S.E. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine
dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler
okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili; müvekkilinin davalı şirketin kuruluş tarihinden itibaren
yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığını, ancak davalı şirketteki
paylarını 16/01/2014 tarihinde devrederek şirketten ayrıldığını, davalı
şirket tarafından 27/08/2014 günü yapılan 2013 yılına ilişkin genel kurulda müvekkilinin de aralarında bulunduğu eski yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmemelerine karar verildiğini, alınan bu kararın denetim
organından rapor alınmaması nedeniyle usulsüz olduğunu, bilanço kar
ve zarar hesaplarının tasdik edilmesine rağmen bu kararın alındığını, alınan kararın dürüstlük kurallarına aykırı olduğunu ileri sürerek davalı
şirketin 27/08/2014 tarihinde yapılan genel kurulunda alınan ibra edilmemeye ilişkin (6) numaralı kararın iptaline karar verilmesini talep ve
dava etmiştir.
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Davalı vekili; müvekkili şirketin 27/08/2014 tarihli genel kurulunda
davacı hakkında sorumluluk davası açılması hususunda karar verilmediğini ve davacı hakkında sorumluluk davası açılmadığını, bu sebeple
davacının ibra edilmemesine dair genel kurul kararını dava etme hakkı
bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; davalı şirketin 27/08/2014 tarihinde yapılan genel kurulunda davacının hakkında
sorumluluk davası açılması yönünde herhangi bir karar alınmadığı, ibra
kararının tek başına uygulanabilir bir karar niteliğinde olmadığı ve bu
kararın yalnızca sorumluluk davasının dayanağı durumunda olduğu, bu
nedenle yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmemelerine ilişkin genel kurul
kararlarının iptalinin ancak yönetim kurulu üyeleri hakkında sorumluluk davası açılması ile mümkün olacağı, ibra edilmeyen yönetim kurulu
üyeleri hakkında sorumluluk davası açılmadıkça ve önceki bir aşamada
böyle bir dava açmanın mümkün olmadığı gerekçesiyle davanın reddine
karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
KARAR: Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul
ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz
itirazları yerinde değildir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz
itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden
davacıdan alınmasına, 06/03/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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GENEL KURUL • İBRA
ÖZET: Sigorta şirketinin acentesinin portföyündeki poliçelerini acentelik sözleşmesinin son
bulunmasından önce başka sigorta şirketlerine
kaydırdığı dikkate alınarak TTK-122. maddesi
uyaınca denkleştirme tazminatı talep edilip edemeyeceğinin tartışılması gerekir.
Y 11 HD, E. 2015/13042, K. 2017/1342, T. 07.03.2017
DAVA: Taraflar arasında görülen davada İstanbul 13. Asliye Ticaret
Mahkemesi’nce verilen 18/06/2015 tarih ve 2013/306-2015/469 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı ve davacı vekili tarafından istenmiş ve
temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi O.U. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten
ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm
belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili; müvekkili ile davalı arasında 01.06.2001 tarihinde acentelik sözleşmesi akdedildiğini, sözleşme gereği gibi yerine getirilmekte
iken davalı tarafça Ankara 18. Noterliğinin 18.09.2012 tarih ve 26645
yevmiye nolu fesihname ve azilnamesi ile acentelik sözleşmesinin haksız
ve usulsüz olarak feshedildiğini, haksız fesih nedeniyle gelir kaybına uğradığını ve portföy tazminatını hak ettiğini, haksız ve usulsüz fesih sebebiyle meydana gelen gelir kaybı için 2.500,00 TL, portföy tazminatı için
5.000,00 TL olmak üzere şimdilik toplam 7.500,00-TL’nin 01.06.2001
tarihinden itibaren işleyecek değişen oranlarda avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.
Davalı vekili; acentelik sözleşmesinin haklı sebeplerle feshedildiğini,
sözleşmede feshin hangi hallerde yapılacağının kararlaştırıldığını, bu çerçevede sözleşmenin “…zararlı portföy…” sebebi ile feshedildiğini beyanla
davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece tüm dosya kapsamına göre; taraflar arasındaki feshin olağan fesih olduğu, davacının aracılık yaptığı sözleşmelerden bir kısmının
davalı acentelerince yenilendiği, bu nedenle davalının yeni müşterilerle
gelir elde etmeye devam ettiği, davacının bu fesih nedeniyle bu yenilemelerden gelir elde edemediği, haklı feshin olmadığı, haklı fesih olmadığı
için davacı tarafın bu nedenlerle portföy tazminatının talep edilebileceği
gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
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Kararı davalı ve davacı vekili temyiz etmiştir.
KARAR: 1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde
usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, keşide edilen 18.09.2012
tarihli ihtarname ile davacı acenteye verilen vekaletlerden azil suretiyle
derhal fesih hakkının kullanıldığı, taraflar arasındaki acentelik sözleşmesinin 25. maddesinde derhal fesih koşullarının kararlaştırıldığı ancak
davalı tarafça söz konusu fesih koşullarının haklı bir nedene dayalı fesih
bildirimi olduğunun kanıtlanamaması nedeniyle, işbu davada mahkemenin süreli fesihte bulunduğu ve feshin yıl sonu itibariyle gerçekleştiği,
davanın açılış tarihi itibariyle hak düşürücü süre içinde açıldığına dair
gerekçesi yerinde değilse de; acentelik sözleşmesinin 25. maddesine dayalı olarak keşide edilen 18.09.2012 tarihli ihtarnamenin PTT tebliğ belgesindeki barkod numarası itibariyle yapılan incelemede ihtarnamenin
davacıya 28.09.2012 tarihinde tebliğ olunduğu, işbu davanın 27.09.2013
tarihi itibariyle hak düşürücü süre içinde açıldığının anlaşılmasına göre,
davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Dava, acentelik sözleşmesinin haksız feshinden kaynaklanan portföy
tazminatı alacağıdır. Taraflar arasındaki acentelik sözleşmesinin yenilenmeyeceğine dair sözlü bildirimin yapıldığı tarihten sonra ve 18.09.2012
tarihli fesih ihbarının yapıldığı tarihe kadar geçen sürede davacı acentenin portföyündeki sigorta poliçelerini dava dışı sigorta şirketlerine yönlendirdiği mahkemenin de kabulündedir. 6102 sayılı TTK’nın 122/1-a
maddesi uyarınca sözleşme ilişkisinin sonlanmasından sonra da davalı
şirket önemli menfaatler elde ediyorsa davacı acente uygun bir denkleştirme tazminatı isteyebilir. Yukarıda belirtildiği üzere davacı acentenin
portföyündeki poliçelerini acentelik sözleşmesinin son bulmasından önce
başka sigorta şirketlerine kaydırdığı dikkate alınarak TTK 122. maddesi
uyarınca davacının denkleştirme tazminatını talep edip edemeyeceğinin
tartışılmaksızın eksik incelemeyle hüküm tesisi davalı lehine bozmayı gerektirmiştir.
3-Bozma sebep ve şekline göre davacı vekilinin temyiz itirazlarının bu
aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda 1 nolu bende açıklanan nedenlerele davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle kararın davalı lehine BOZULMASINA, 3 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı
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vekilinin temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına,
ödedikleri peşin temyiz harcın istekleri halinde temyiz edenlere iadesine,
07/03/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SİGORTA HUKUKU • ACENTELİK SÖZLEŞMESİ
ÖZET: Anonim şirketlerde; ibra kararının tek başına uygulanabilir bir karar niteliğinde olmadığı
ve bu kararın yalnızca sorumluluk davasının dayanağı durumunda olduğu, bu nedenle Yönetim
Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin Genel
Kurul kararlarının iptalinin ancak Yönetim Kurulu
üyeleri hakkında sorumluluk davası açılması ile
mümkün olacağı, ibra edilmeyen Yönetim Kurulu
üyeleri hakkında sorumluluk davası açılmadıkça
ve önceki bir aşamada böyle bir dava açmanın
mümkün değildir
Y 11 HD, E. 2015/13056, K. 2017/1271, T. 06.03.2017
Taraflar arasında görülen davada .... Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 09/04/2015 tarih ve 2014/1149-2015/193 sayılı kararın Yargıtayca
incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi
... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki
dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili; müvekkilinin davalı şirketin kuruluş tarihinden itibaren
yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığını, ancak davalı şirketteki
paylarını 16/01/2014 tarihinde devrederek şirketten ayrıldığını, davalı
şirket tarafından 27/08/2014 günü yapılan 2013 yılına ilişkin genel kurulda müvekkilinin de aralarında bulunduğu eski yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmemelerine karar verildiğini, alınan bu kararın denetim
organından rapor alınmaması nedeniyle usulsüz olduğunu, bilanço kar ve
zarar hesaplarının tasdik edilmesine rağmen bu kararın alındığını, alınan
kararın dürüstlük kurallarına aykırı olduğunu ileri sürerek davalı şirketin 27/08/2014 tarihinde yapılan genel kurulunda alınan ibra edilmemeye
ilişkin (6) numaralı kararın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
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Davalı vekili; müvekkili şirketin 27/08/2014 tarihli genel kurulunda
davacı hakkında sorumluluk davası açılması hususunda karar verilmediğini ve davacı hakkında sorumluluk davası açılmadığını, bu sebeple
davacının ibra edilmemesine dair genel kurul kararını dava etme hakkı
bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; davalı şirketin 27/08/2014 tarihinde yapılan genel kurulunda davacının hakkında
sorumluluk davası açılması yönünde herhangi bir karar alınmadığı, ibra
kararının tek başına uygulanabilir bir karar niteliğinde olmadığı ve bu
kararın yalnızca sorumluluk davasının dayanağı durumunda olduğu, bu
nedenle yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmemelerine ilişkin genel kurul
kararlarının iptalinin ancak yönetim kurulu üyeleri hakkında sorumluluk davası açılması ile mümkün olacağı, ibra edilmeyen yönetim kurulu
üyeleri hakkında sorumluluk davası açılmadıkça ve önceki bir aşamada
böyle bir dava açmanın mümkün olmadığı gerekçesiyle davanın reddine
karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya
aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları
yerinde değildir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz
itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden
davacıdan alınmasına, 06/03/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UÇAKTA KAYBOLAN BAGAJ
ÖZET: mahkemece, davalının sorumluluğunun
üst sınırı, anılan düzenlemeye göre belirlenerek,
gerçek zararın bu sınırın altında kalması durumunda gerçek zamana, gerçek zararın üst sınırı geçmesi halinde ise belirlenen üst sınıra göre
hükmün kurulması gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış ve bu nedenle
hükmün bozulması gerekmiştir.
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Y 11 HD, E. 2015/7120, K. 2006/7683, T. 29.06.2016
Taraflar arasında görülen davada Gaziantep Ticaret Mahkemesi’nce
verilen 23.02.2005 tarih ve 2004/280 - 2005/65 sayılı kararın Yargıtay’ca
incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi
içinde verildiği anlaşılmış olmak, dava dosyası için Tekkik Hakimi R.Ö.
tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe lahiyalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkilinin, davalı şirkete ait uçak ile yaptığı uçuş sonrasında, tek parça 15 Kg. ağırlığında bagajının kaybolduğunu, kayıp bagaj
bormu ile başvurduğunu, ancak 639.618.400 TL ödeneceğinin bildirildiğini ileri sürerek, kaybolan bagaj için fazlaya ilişkin hak saklı kalmak
üzere 4.000.000.00 TL maddi ve 2.000.000.000 TL manevi tazminatın
mererrüt faiziyle davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacının ihbar yükümlülüğünü yerine getirmediğini, sınırlı sorumluluk ilkelerine göre gerçek zararı istenebileceğini ve manevi
tazminat şartlarının oluşmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece; iddia, savunma, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna
göre, kayolan bagajdan davalının sorumlu olduğu gerekçesiyle, davanın
kısmen kabulüne, 500,00 YTL manevi ve 3.976,28 YTL maddi tazminatın
dava tarihinden itibaren temerrüt faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
1- Dava dosyası içindesi bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya
aykırı bi yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bentlerin
kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının
reddi gerekmiştir.
2- Dava, hava yolu ile gerçekleşen yolculuk sırasında kaybolan eşya
nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemine ilişkindir.
Mahkemece, maddi tazminat bakımından, hükme esas alınan bilirkişi
raporunda, davalının sorumluluğunun üst sınırı, Lahey Protokolü’ne göre
Altın/Frank hesabıyla belirlenmiş ise de; Varşova-Lahey Konvansiyonu’nu
tadil eden 4 sayılı Montreal Protokolü’nün 24/2. maddesi ile yapılan değişikliğe göre yük taşıması ile ilgili sözleşme veya haksız fiil veya herhangi
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bir nedenden doğan tazminat davaların da davalının sorumluluğunun üst
sınırının, anılan hükümler uyarınca, SDR kuru esas alınarak belirlenmesi
gerekmektedir.
Bu durumda, mahkemece, davalının sorumluluğunun üst sınırı, anılan
düzenlemeye göre belirlenerek, gerçek zararın bu sınırın altında kalması
durumunda gerçek zamana, gerçek zararın üst sınırı geçmesi halinde ise
belirlenen üst sınıra göre hükmün kurulması gerekirken, yazılı şekilde
hüküm kurulması doğru olmamış ve bu nedenle hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda (1) numarı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz diğer itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, temyiz itirazlarının kabulüyle, hükmün davalı yayarına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine,
29.06.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KAYBOLAN BAGAJ - UÇAK
ÖZET: Davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak, mahkemenin de kabulünde
olduğu üzere davacıya ait bavuldan bir kısım eşyalar eksildiğine ve davalı tarafın da bu eksilmenin kabul edilebilir gerekçelerini ileri sürüp kanıtlayamadığına göre davalı eymeminin ağır kusur
olduğunun kabulü gerekirdi. Bu itibarla mahkemece davacının maddi tazminat talebinin buna
göre değerlendirilmesi gerekirken, sınırlı sorumluluğa göre karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.
Y 11 HD, E. 2013/2392, K. 2013/20700, 18.11.2013
Davacı vekili, müvekkilinin TSK Terorizmle Mücadele Mükemmeliyet
Merkez Komutanlığı’nda binbaşı rütbesiyle çalıştığını, davalıya ait uçakla 8 günlük resmi bir görev için Astana’ya gittiğini, Astana’ya vardığında
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bagajına ulaştığını, ancak bazı eşyalarının da eksik çıktığını, seyahati boyunca bağajında bulunan kişisel eşyalarını ve üniformalarını kullanamadığını, %43 gibi işitme kaybı olan müvekkilinin bagajında bulunan işitme
cihazınında kaybolması ve bu cihazı kullanamamasından dolayı eğitimlerde zorluk yaşadığını ve vereceği brifinge sırf bu sebeple izin verilmediğini, yaşanan bu aksilikler nedeniyle hizmet için eğitimi ve vereceği diğer
eğitimlerin sekteye uğradığını ve bu durumun müvekkilinin onurunu zedelediğini, yaşanan bu olayların davalının kusuru sonucu ortaya çıktığını
ileri sürerek, bagajının içinden ç ıkmayan eşyaların değeri olan 9.700 TL
maddi ve 10.000 manevi tazminatın olay tarihinden itibaren avans faizi ile
tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, sorumluluklarının sınırlı olduğunu savunarak davanın
reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davacının
bagaıjının 17 gün sonra teslim edilidiği ve bagajın içindeki bazı eşyaların
eksik çıktığı, sınırlı sorumluluğunu kg başına 250 FRANK ile sınırlı olduğu, 20 Kg’lık bagajın davalı hava yolu şirketine teslim edildiği, daha sonra
bir kısım eşyaların davacıya iade edildiği, kaybolduğu belirtilen eşyaların
5 kg olduğu, buna göre davacı tarafın alacağının 4.557,55 TL olduğu, davacının Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli olması, askeri rütbesi ve özellikle yurt dışında görevli olarak bulunması sırasında hava yolu şikrketi
tarafından orada kullanacağı eşyaların kaybedilmiş olması sebebi ile davacının kullanmak üzere aldığı eşyaları kullanamaması sebebi ile BK anlamında kişilik haklarına saldırı olduğu, manevi tazminat hükmesilmesi
gerektiği, bunun miktarı itibari ile davacının kişiliği, mesleği ve temsil
durumu dikkate alınarak 10.000 TL olarak değerlendirilmesi gerektiği,
ancak Varşova konvansiyonunda tazminatların maddi ve manevi tazminat olarak ayrımının yapılmadığı, belirlenen tazminatların konvansiyonca
belirlenen sınır dahilinde verileceği, bilirkişi tarafından yapılan hesaplana
neticesinde davacının davalı taraftan talep edebileceği Varşova konvansiyonu uyarınca toplam tazminat miktarının, 4.557,55 L olması sebebi ile
davacının manevi tazminat hak etmesine rağmen tazminat üst sınır itibarı ile hüküm altına alınamadığı, gerekçesi ile maddi tazminatın kısmen
kabulü ile 4.557,55 TL’nin olay tarihi olan 25/09/2010 tarihi itibari ile
işleyecek avans faiz ile birlikte davalı tarafdan alınarak davacı tarafa verilmesine, manevi tazminat davasının verilecek süt limit dikkate alınarak
reddine karar verilmiştir.
Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.
1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının
gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve
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yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz
itirazları yerinde değildir.
2- Ancak, mahkemenin de kabulünde olduğu üzere davacıya ait bavuldan bir kısım eşyalar eksildiğine ve davalı tarafın da bu eksilmenin
kabul edilebilir gerekçelerini ileri sürüp kanıtlayamadığına göre davalı
eşleminin ağır kusur olduğunun kabulü gerekirdi. Bu itibarla, mahkemece davacının maddi tazminat talebinin buna göre değerlendirilmesi gerekirken, sınırlı sorumluluğa göre karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı
gerektirmiştir.
3- Öte yandan, davacının bir kısım eşyalarının kaybı nedeni ile sempozyumda sunum yapamaması ve kendisi için özellik arz eden işitme cihazının kaybolması karşısında manevi tazminat da isteyebileceği nazara
alınarak uyğun bir manevi tazminata hükmetmek gerekirken, yazılı gerekçe ile reddi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.
4- Bozma sebep ve şekline göre, davacı vekilinin vekalet ücretine yönelik temyiz itirazının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine, 2 ve 3 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı
vekilinin temyiz itirazlarını kabulüyle kararın davacı yararına BOZULMASINA, 4 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin vekalet ücretine
yönelik temyiz itirazının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, aşağıda
yazılı bakiye 243,30 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden davacıya
iadesine, 18/11/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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UÇAKTA KAYBOLAN BAGAJ
ÖZET: Somut olayda bagajın kaybı nedeniyle oluşan gerçek zarar saptaması yapılmadan doğrudan doğruya sorumluluğun üst sınırına hükmedilmesi, ayrıca bu üst sınırın belirtilmesinde de
karar tarihindeki SD kuru üzerinden hesaplama
yapılması gerektiği halde yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bu nedenle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün bozulması gerekmiştir.
Y 11 HD, E. 2010/5282, K. 2011/15663, T. 22.11.2011
Davacı vekili, müvekkilinin ve oğlunun tatil geçirmek amacıyla davalıya ait uçakla İtalya’ya gittiğini, bu uçuş sırasında bir adet bagajının kayolduğunu, yine dönüşü sırasında da 2 adet bavulunun kaybolduğunu, bu
nedenle maddi ve manevi zararının doğduğunu ileri sürerek, 2.187,00 TL
maddi ve 5.000,00 TL manevi tazminatın yasal faizi ile birlikte davalıdan
tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, müvekkilinin sorumluluğunun sınırlı olduğunu, davacının ancak gerçek zararını talep edebileceğini, davacının kişilik hakkına
hukuka aykırı bir saldırının söz konusu olmadığını, manevi tazminat istemine yönelik koşulların oluşmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılamaya ve tüm dosya kapsamına göre, hava yolu taşımacılığında Varşova Konvansiyonu hükümlerinin ve Protokollerinin uygulanması gerektiği, buna göre maddi zarara getirilen sınırlama gereğince 26 kg olarak tespit edilmiş yolcu biletine
göre 1.032,55 TL maddi tazminat ve 5.000,00 TL manevi tazminatın
08/03/2007 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline
karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının
gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve
yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarını reddi gerekmiştir.
2- Dava, hava daşıması rasısında bagajın kaybolması nedeniyle maddi
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ve manevi tazminata ilişkindir. Varşova Konvansiyonu’nun 4 sayılı Montreal Protokolü ile değişik 24/2 sorumluluğu sınırlı sorumluluk olup, bu
durumda yolcunun bagaj kaybı nedeniyle gerçek zararının belirlenmesi ve
belirlenen tutarın üst sınır ile karşılaştırılması suretiyle bu sınırın altında
ise zararın tamamına, bunun üstünde ise üst sınıra kadar tazminata hükmetmek gerekir. Somut olayda bagajın kaybı nedeniyle oluşan gerçek zarar saptaması yapılmadan doğrudan doğruya sorumluluğun üst sınırına
hükmedilmesi, ayrıca bu üst sınırın belirtilmesinde de karar tarihindeki
SD kuru üzerinden hesaplama yapılması gerektiği halde yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bu nedenle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ:
Yukarıda 1 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair
temyiz itirazlarını REDDİNE, 2 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile kararın davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 22/11/2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
İŞÇİ ALACAĞI • SIRA CETVELİ
ÖZET: Bir alacağın ilama dayalı olarak işçi alacağı olduğunun ya da yapılan takibe itiraz edilmeyerek işçi alacağı olduğunun tespiti halinde o
alacak birinci sırada belirlenen işçi alacağıdır.
Y 12 HD, E. 2016/1236, K. 2016/13645, T. 9.5.2016
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde
temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya
mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi
... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm
belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından, işçi alacağına dayalı olarak borçlu şirket aleyhine
30.07.2015 tarihinde genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinde, borçlunun 17.11.2015 tarihinde icra dairesine başvurarak, .... Asliye
Ticaret Mahkemesi'nde görülen iflasın ertelenmesine ilişkin davada verilen 18.07.2014 tarihli tedbir kararı gereğince, aleyhine başlatılan takibin
durdurulmasına karar verilmesini talep ettiği ve bu talebin icra müdürlüğü tarafından kabul edildiği, alacaklının, takibe konu alacağın İİK'nin
206/1. maddesinde belirtilen işçi alacaklarından olması nedeniyle tedbir
kapsamı dışında kaldığını ileri sürerek icra müdürlüğünün 17.11.2015
tarihli takibin durdurulmasına ilişkin işleminin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, alacaklının şikayetinin reddine karar
verildiği anlaşılmaktadır.
.... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 18.07.2014 tarih ve 2014/253 Esas
sayılı ihtiyatitedbir kararı ile; “ihtiyati tedbir talebinin kısmen kabulü ile
davacı borçlu şirket aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takiplerde
dahil olmak üzere hiçbir takip yapılmamasına ve evvelce başlamış takiplerin durdurulmasına, kaydı haciz yapılmasına engel hal olmadığına, ancak fiili muhafaza tedbirleri ve satış işlemlerinin tedbiren durdurulmasına, İİK'nin 206. maddesine göre 1. sırada yer alan alacaklar için ihtiyati
tedbirin uygulanmamasına...” karar verildiği görülmektedir.
Bir alacağın işçi alacağı olduğunun kabul edilebilmesi için, ilamla hüküm altına alınmış olması ya da işçi alacağı olarak yapılan takibin itiraz
edilmeksizin kesinleşmiş olması gerekir.
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İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflasın açılmasından önceki bir yıl
içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile,
iflas nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları, İİK'nin 206. maddesinin birinci sırasındaki
alacaklardandır.
Somut olayda, takibe konu alacak, ilamla hüküm altına alınmamış ise
de, borçlu .... tarafından borca itiraz edilmeyip, takibin kesinleştiği anlaşıldığından, anılan alacağın, İİK'nin 206. maddesinin birinci sırasında
belirtilen işçi alacağı olduğunun kabulü gerekir.
O halde, mahkemece, şikayetin kabulü ile icra müdürlüğünün takibin
durdurulmasına yönelik 17.11.2015 tarihli kararının iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ
Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca
(BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,
09.05.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İCRA KEFALETİ • GEÇERLİLİK KOŞULU
ÖZET: Sorumlu olduğu borç miktarı kefilin el yazısıyla yazılmamış olan ve T.B.K. 583. maddeye
aykırı olan icra kefaleti geçersizdir.
Y 12 HD, E. 2016/1454, K. 2016/14610, T. 24.5.2016
"Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde
temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya
mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi
... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm
belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı vekili tarafından çeke dayalı olarak, takip borçlusu .... aleyhine, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takipte, şikayetçi ...'un icra mahkemesine başvurusunda, .... İcra Müdürlüğü'nün
2014/16331 Esas sayılı dosyası ile ihtiyati hacizkararına dayanılarak
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28.08.2014 tarihinde borçlunun adresinde yapılan haciz sırasında icra
kefili olmuş ise de kefaletin şekli geçerlilik unsurlarını taşımadığını ileri
sürerek icra emrinin iptalini talep ettiği, mahkemece şikayetin reddine
karar verildiği görülmektedir.
İİK'nin 38. maddesi gereğince icra dairesindeki kefaletler ilamların
icrası hakkındaki hükümlere tabi olup; icra kefaletinin geçersizliğine
yönelik iddia yargılamayı gerektirdiğinden, genel mahkemede ileri sürülebilecek bir husus olup; dar yetkili icra mahkemesinde, tartışılma ve
değerlendirilme olanağı bulunmamaktadır.
Ancak, İİK'nin 38. maddesi uyarınca ilam hükmünde olan icra kefalet
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. Somut olayda şikayet bu esasa dayanmaktadır.
Nitekim, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 583. maddesinin birinci fıkrasında; ''Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin
sorumlu olacağı azamî miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz. Kefilin, sorumlu olduğu azamî miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil
kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla
belirtmesi şarttır'' hükmüne yer verilmiştir.
Öte yandan, aynı yasanın 584/3.maddesinde; “Ticaret siciline kayıtlı
ticari işletmenin sahibi veya ticaret şirketinin ortak ya da yöneticisi tarafından işletme veya şirketle ilgili olarak verilecek kefaletler, .... için eşin
rızası aranmaz.” düzenlemesi getirilmiştir.
Somut olayda; asıl borçlu hakkındaki takibin kesinleşmesinin ardından şikayetçiye icra emrinin tebliğ edildiği, buna göre 25.08.2014 tarihli
ihtiyati haciz tutanağında görüleceği üzere, icra kefilinin, yetkilisi olduğu
borçlu ...'nn borcuna kefil olduğu, tutanağa kefilin sorumlu olacağı borç
miktarının yazıldığı, ancak bu hususların kefilin kendi el yazısı ile yazılmadığı için kefalet tutanağının Türk Borçlar Kanunu'nun 583. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak düzenlenmediği anlaşılmaktadır.
O halde mahkemece, şikayetçiye gönderilen icra emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile reddi yönünde hüküm tesisi
isabetsizdir.
SONUÇ
Şikayetçinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366 ve HUMK’un 428. maddeleri
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uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine,
ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak
üzere, 24/05/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

BONODA ZAMANAŞIMI • MENFİ TESPİT DAVASI
•
ZAMANAŞIMI KESİLMESİ
ÖZET: Bonoya bağlı bir borç için açılan menfi
tespit davasıyla zamanaşımı kesilir. Menfi tespit
davasının kesinleşmesinden sonra zamanaşımı
tekrar işlemeye başlar.
Y 12 HD, E. 2016/1625, K. 2016/14925, T. 26.5.2016
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde
temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya
mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi
... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm
belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus
haciz yolu ile başlatılan icra takibinde, borçlular zamanaşımı nedeniyle
takibin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, takip
işlemleri arasında üç yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesi ile
icranın geri bırakılmasına karar verildiği görülmektedir.
Takip dayanağı belge kambiyo senedi niteliğinde bono olduğundan senedin tanzim ve takip tarihi itibarı ile yürürlükte bulunan 6762 sayılı
TTK'nın 661, 662. ve 663. maddelerinin uygulanması gerekir. TTK'nın
661. maddesi uyarınca bonolar için 3 yıllık zamanaşımı öngörülmüştür.
Diğer yandan 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 133. maddesine nazaran
daha özel nitelikte bulunan TTK'nın 662. maddesinde “müruruzaman;
dava açılması, takip talebinde bulunulması, davanın ihbar edilmesi veya
alacağın iflas masasına bildirilmesi sebepleriyle kesilir” hükmüne yer verilmiştir.
TTK'nın 662. maddesinde dava açılması ile kastedilen, kambiyo senetleri hukukuna ilişkin bir talep dolayısıyla yetkili mahkeme nezdinde,
usulüne uygun bir davanın açılmış bulunmasıdır. Örneğin senet borçlusunun açtığı senet iptal davası zamanaşımını kesmez. (TTK 669 vd. md.)
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Keza ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, önceki davada fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması vs. davaları da zamanaşımını kesici nitelikte değildir.
Zira açılmış bulunan davanın, HUMK'un 237. maddesindeki kesin hükme
konu teşkil edecek biçimde nizalı kazaya konu edilmesi gerekir (12. H.D.
07/04/1983-1439 K.-2701 E.).
Anılan maddede mücerret dava açılmasından söz edilmekte olup, bu
davanın kimin tarafından açılacağı hususunda bir açıklık bulunmamaktadır. Ancak borçlu tarafından açılacak davada, alacaklı durumundaki
davalının, itirazını def’i yolu ile ileri sürmesi halinde borçlu tarafından
alacaklı aleyhine açılan menfi tespit davasının da bu nedenle zamanaşımını kesmesi gerekir. Nitekim, Yargıtay HGK’nun 20.1.1996 tarih 1996/12–
654 esas 1996/805 sayılı kararı ile de aynı ilke kabul edilmiştir.
Somut olayda, alacaklının 14.11.2008 tarihinde takibe başladığı, borçlu şirkete çıkarılan ödeme emrinin bila tebliğ iade geldiği, borçlu ...'a ise
27/11/2008 tarihinde tebliğ edildiği, takibin borçlu ... yönünden kesinleştiği, alacaklının 24.11.2015'te takibi yenilediği ve yenileme emri ile
birlikte ödeme emrinin borçlu şirkete 01.12.2015 tarihinde tebliğ edildiği, borçluların 20.03.2009 tarihinde Sulh Hukuk Mahkemesinde alacaklı aleyhine menfi tespit davası açtığı, bu davada alacaklının alacağını
def'i yoluyla ileri sürdüğü, ... Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2009/465 E.2013/186 K.sayılı kararı ile menfi tespit davasının reddine karar verildiği,
kararın 03.12.2013 tarihinde kesinleştiği görülmektedir. Bu durumda,
menfi tespit davasının reddine yönelik anılan bu mahkeme kararının davaya karşı itiraz ve def'ilerini sunan alacaklı yönünden bağlayıcı olduğu ve
alacaklı hakkında zamanaşımını keseceği kuşkusuzdur.
Bu açıklamalar ışığında somut olay incelendiğinde, menfi tespit davasının açıldığı tarihe kadar, bono vasfı taşıyan takip konusu senet yönünden üç yıllık zamanaşımı süresi gerçekleşmemiş ve 20.03.2009 tarihinde
menfi tespit davasının açılması ile zamanaşımı kesilmiştir. Sözkonusu
davanın kesinleşmesinden sonra zamanaşımı işlemeye başlayacağından
şikayet eden borçlular hakkında zamanaşımının oluştuğunun kabulü
mümkün değildir.
O halde, mahkemece, yukarıda açıklanan nedenlerle zamanaşımı şikayetinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile icranın geri
bırakılması yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ
Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca
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(BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.05.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

HACZEDİLMEZLİK İDDİASI • TÜZEL KİŞİ
ÖZET: Haczedilmezlik şikayetinin ileri sürülebilmesi için borçlunun bir meslek veya sanatı ifa
eden gerçek kişi olması gerekir.
Tüzel kişi haczedilmezlik şikayeti ileri süremez.
Y 12 HD, E. 2016/13831, K. 2016/15376, T. 31.05.2016
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde
temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya
mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi
... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm
belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçlu şirket aleyhine başlatılan kambiyo senetlerine özgü haciz yolu
ile icra takibindeihtiyati haciz kararı doğrultusunda borçlu şirkete ait 2
adet makinenin haczedildiği, borçlu vekilinin haczedilen makinelerin müvekkil şirketin ekonomik faaliyetini yürütmesi için zorunlu nitelikte olduğu iddiasıyla İİK'nin 82. maddesinin 2. bendi uyarınca hacizlerin kaldırılmasını talep ettiği, mahkemece bilirkişi raporu alındıktan sonra iki adet
makine üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.
İcra ve İflas Kanunu ve takip hukuku ilkelerine göre aslolan alacaklının
alacağına kavuşmasını sağlamak olduğundan, kural olarak borçluların
tüm mallarının haczi mümkündür. Bir malın haczedilememesi için yasal
düzenlemenin bulunması zorunludur. Haczedilmezlik istisnai bir durum
olduğundan, bu yöndeki düzenlemelerin de dar yorumlanması gerekir.
İİK'nin 82. maddesinin amacına uygun biçimde haczedilmezlik şikayetinde bulunabilmek için borçlunun bir meslek ifa eden gerçek şahıs
olması gerekir. Meslek ancak gerçek kişiler için söz konusu olup tüzel
kişi olan borçluların bu hükme dayalı olarak haczedilmezlik şikayetinde
bulunmaları mümkün değildir.
Somut olayda şikayetçi borçlunun limited şirket olduğu görülmektedir.
Bu durumda mahkemece haczedilmezlik şikayetinin tümüyle reddi gerekirken kısmen kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
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SONUÇ
Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca
(BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,
31.05.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İHTİYATİ HACİZ • TEDBİR KARARI
ÖZET: Tedbir kararının ihtiyati hacizleri de kapsayacağı açık şekilde belirtildiğinden, borçluya
ihtiyati haciz uygulanması da mümkün değildir.
Y 12 HD, E. 2016/1222, K. 2016/15544, T. 1.6.2016
Alacaklı tarafından, ... 6. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 06.03.2014 tarih ve 2014/112 D. İş sayılı ihtiyati haciz kararının infazı isteğiyle icra
dairesine başvurularak, borçlu şirketin menkul, gayrimenkul malları ile
üçüncü şahıslardaki hak ve alacakları üzerine ihtiyatihaciz uygulatıldığı,
alacaklının, 07.03.2014 tarihinde, çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine
mahsus haciz yolu ile icra takibi başlattığı, borçlunun,...15. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde borçlu şirket hakkında görülmekte olan iflasın ertelenmesi davasında verilen 03.02.2014 tarihli tedbir kararına dayanarak,
ihtiyati hacizlerin kaldırılması isteğiyle şikayet yoluyla icra mahkemesine
başvurduğu görülmektedir.
Borçlu şirketin, istemine dayanak yaptığı...15. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2014/42 Esas ve 03.02.2014 tarihli tedbir kararı ile; “...İİK'nin
206/1. maddesindeki takipler ve rehinli takipler hariç olmak üzere... tüm
icra ve iflas takipleri, haciz, ihtiyati haciz, e-haciz, tedbir, satış ve muhafaza işlemlerinin ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına..." karar verildiği
anlaşılmaktadır.
03.02.2014 tarihli tedbir kararında, tedbirin ihtiyati hacizleri kapsayacağı açıkça belirtildiğinden, söz konusu tedbir kararı, ihtiyati haczin
infazını engeller mahiyette olup; anılan tedbir kararı uyarınca ve tedbir
devam ettiği sürece, borçlu şirket hakkındaihtiyati haciz işlemi uygulanması mümkün değildir.
Bu durumda, alacaklı tarafından borçlu şirket hakkında 03.02.2014
tarihli tedbir kararından sonra alınan 06.03.2014 tarihli ihtiyati haciz
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kararına istinaden ihtiyati haciz tatbik edilmesinin, ihtiyati tedbir kararı
içeriğine aykırı olduğu görülmektedir.
Hal böyle olunca, ihtiyati hacizlerden önce alınan tedbir kararı gereğince, ihtiyatihacizlerin kaldırılmasına ilişkin şikayetin kabulü yönünde
verilen mahkeme kararı doğru olup, Dairemizce hükmün onanması gerekirken, bozulduğu anlaşılmakla borçlunun karar düzeltme isteminin
kabulü gerekmiştir.
SONUÇ
Borçlunun karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 15/09/2015
tarih ve 2015/9625-21305 sayılı bozma ilamının kaldırılmasına,.... 3. İcra
Hukuk Mahkemesi'nin 09/02/2015 tarih ve 2015/91-67 sayılı kararının
yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK. 438. maddeleri uyarınca
(ONANMASINA), 01/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

HACZİN DÜŞMESİ • SATIŞ TALEBİ
ÖZET: Yasal süre içerisinde hacizli malın satışı
istenmiş ise, haciz devam edecektir.
Y 12 HD, E. 2016/128, K. 2016/16499, T. 9.6.2016
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde
temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya
mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi
... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm
belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından genel haciz yolu ile ilamsız icra takibine başlandığı,
borçlu adına kayıtlı taşınmazlar üzerine ihtiyati haciz konulduğu, alacaklı
vekilinin, icra müdürlüğünün 04.02 2011 tarihli hacizli taşınmazların satışına ilişkin taleplerinin usulüne uygun bir satış talebi olmadığı ve İİK'nin
106 ve 110. maddeleri uyarınca hacizlerin düştüğü yönündeki işleminin
doğru olmadığını ileri sürerek işlemin iptali istemi ile icra mahkemesine
başvurduğu, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
23.01.2009 tarihinde konulan ihtiyati haczin kesinleştiği tarih itibariyle uygulanması gereken İİK'nin 106. maddesi hükmünde; alacaklının,
haczolunan mal taşınmaz ise,hacizden itibaren iki yıl içinde satılmasını
isteyebileceği, 110. maddesinde ise, yasal süresi içinde malın satılması
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istenmez veya talep geri alınıp da bu müddet içinde yenilenmezse, o mal
üzerindeki haczin kalkacağı düzenlenmiştir. Bu düzenleme kapsamında,
icra müdürlüğünden hacizli malın satışının süresinde istenilmesi yeterlidir. İcra müdürlüğünün, kıymet takdirinin yapılmamış olması ya da bir
başka sebeple satış talebini reddetmesi, süresinde satış talebinde bulunulduğu gerçeğini değiştirmez. Bir başka anlatımla, alacaklı tarafından
süresinde satış istenmiş sayılır.
Somut olayda, alacaklının talebi ile satışa konu taşınmazlar üzerine
tapuda 23.01.2009 tarihinde ihtiyati haciz konulduğu ve yine alacaklının
04.02.2011 tarihinde taşınmazların satışının talep edildiği, 04.02.2011
tarihinde satış avansının yatırıldığı, 04.02.2011 tarihindeki satış talebinin icra müdürlüğünce kabul edildiği anlaşılmıştır. Bu durumda alacaklı
tarafından, hacizden itibaren 2 yıllık süre dolmadan satış talep edilerek
bir miktar satış avansı dosya yatırıldığından İİK'nin 106-110. maddelerinde düzenlenen sürenin dolmadığı anlaşılmaktadır.
O halde, mahkemece, şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken,
yazılı gerekçe ile reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ
Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca
(BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.06.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

ZAMANAŞIMINI KESEN DAVA • EDA DAVASI
ÖZET: Zamanaşımının kesilmesi için kambiyo senedine dayanan borç için bir “eda” davası açılmalıdır.
“Eda” davası niteliğinde olmayan davalar zamaşımını kesmez.
Y 12 HD, E. 2016/20588, K. 2016/19781, T. 26.9.2016
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde
temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya
mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi
... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm
belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
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Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile başlatılan takipte borçlunun takibin kesinleşmesinden sonraki
zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılmasını talep ettiği, mahkemece,
istihkak davasının zamanaşımını kestiği gerekçesi ile itirazın reddine karar verildiği görülmektedir.
Bononun vade tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6762 sayılı TTK'nın
690. maddesinin yollaması ile uygulanması gereken aynı Yasa'nın 661/1.
maddesi gereğince, bonoda keşideciye karşı yapılacak takiplerde zamanaşımı süresi üç yıldır.
Somut olayda, takip dosyasında, alacaklı tarafça, 01/04/2010 tarihinde haciz talebinde, 03/11/2014 tarihinde ise yenileme talebinde bulunulduğu, bu tarihler arasında ise zamanaşımını kesen bir işlem yapılmadığı
anlaşılmaktadır.
TTK'nın 662. maddesinde zamanaşımını kesen sebepler, dava açılması, takip talebinde bulunulması, davanın ihbar edilmesi veya alacağın iflas
masasına bildirilmesi şeklinde sınırlı olarak sayılmıştır. Ticari işlemlerin
itimat, itibar ve sürat gibi özellikleri nedeniyle Türk Ticaret Kanunu’nda
daha kısa süreli zamanaşımı süreleri belirlenmiş olup, Borçlar Kanunu’ndaki zamanaşımı süreleri burada uygulanmaz.
Anılan maddede dava açılması ile kastedilen, kambiyo senetleri hukukuna ilişkin bir talep dolayısıyla yetkili mahkeme nezdinde, usulüne uygun bir davanın açılmış bulunmasıdır. Örneğin senet borçlusunun açtığı
senet iptal davası, zamanaşımını kesmez (TTK.669 vd.md.). Keza ihtiyati
haciz, ihtiyati tedbir, önceki davada fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması vs. davaları da zamanaşımını kesici nitelikte değildir. Kanundaki dava
tabirinden maksat, sadece eda davalarıdır. Bu bağlamda yukarıda belirtilen nitelikte olmayan istihkak, izale-i şuyu, kıymet takdirine itiraz, senet iptali, tasarrufun iptali vb. nitelikteki davalar zamanaşımını kesmez.
Kaldı ki; mahkemenin zamanaşımının kesildiğine ilişkin olarak hükmüne
esas aldığı istihkak davasının da takip dosyası ile ilgisi bulunmamaktadır.
O halde alacaklının, yukarıda belirtilen tarihler arasında icra takibini
sürdürme iradesini gösteren bir takip işlemine rastlanılmadığından mahkemece icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ
Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca
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(BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,
26/09/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ
•
İFLAS ERTELEME KARARI
ÖZET: Asıl borçlu ile ipotek veren arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan haklarında birlikte takip yapılacaktır.
Asıl borçlu hakkında iflas erteleme davasında verilen kararı ipotek veren taşınmaz maliki bakımından da hüküm ifade edecektir.
Y 12 HD, E. 2016/11996, K. 2016/16203, T. 8.6.2016
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını
mutazammın 08.02.2016 tarih, 2015/31995 E., 2016/2951 K. sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki borçlu tarafından istenmesi
üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava
dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten
ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği
görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra
takibinde, ipotek veren borçlu icra mahkemesine başvurusunda sair iddialarının yanı sıra, iflasın ertelenmesi davası kapsamında verilen tedbir kararı gereği rehinli malların satışının gerçekleştirilemeyeceğini ileri
sürerek ihalenin feshini talep ettiği, mahkemece; istemin reddine karar
verildiği anlaşılmıştır.
İİK'nin 179/b maddesi hükmü gereğince, iflasın ertelenmesi kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil
olmak üzere, hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur.
Aynı maddenin ikinci fıkrasına göre de, erteleme sırasında taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehniyle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin
paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış olan takiplere
devam edilebilir; ancak, bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz
ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez.
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Somut olayda,...Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2012/548 E. sayılı dosyası ile borçlu şirket tarafından açılan iflasın ertelenmesi davası kapsamında, anılan mahkemece, 04.06.2013 tarihinde; “....6183 sayılı yasadan
kaynaklananlar dahil olmak üzere davacı aleyhine açılmış ve açılacak olan
tüm icra ve iflas takipleri ile ihtiyati tedbir ve ihtiyati hacizlerin İİK'nin
206. maddesinde yer alan alacaklar hariç olmak üzere tedbiren durdurulmasına” şeklinde tedbir kararı verildiği görülmektedir.
İİK'nin 179/b-2. maddesi gereğince borçlu şirket hakkında ipoteğin
paraya çevrilmesi yoluyla takibe başlanmasında yasaya uymayan bir yön
yoktur. Ancak, aynı madde hükmüne göre, ipotekli taşınmazın satışı gerçekleştirilemez. Ne var ki, burada çözümlenmesi gereken sorun, hakkında tedbir kararı verilen borçlu şirketin değil, hakkında tedbir kararı
bulunmayan diğer borçluların ihale konusu taşınmazın maliki olması halinde, İİK'nin 179/b-2. maddesi uyarınca satışın yapılıp yapılamayacağına
ilişkindir.
İİK'nin 149. maddesinde; "İcra müdürü, ibraz edilen akit tablosunun
kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını ihtiva ettiğini ve alacağın muaccel
olduğunu anlarsa, borçluya ve taşınmaz üçüncü şahıs tarafından rehnedilmiş veya taşınmazın mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş ise ayrıca bunlara
birer icra emri gönderir" hükmüne yer verilmiştir. Yine İİK'nin
150/ı maddesinde; "Borçlu cari hesap veya kısa orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakdi veya gayrinakdi bir krediyi kullandıran tarafın
ibraz ettiği ipotek akit tablosu kayıtsız ve şartsız bir para borcu ikrarını
ihtiva etmese dahi, krediyi kullandıran taraf ..." başvurusu üzerine ve anılan maddede yazılı koşulların oluşması halinde "icra müdürünün aynı
Kanunun 149. maddesi uyarınca işlem yapacağı" yazılıdır.
İİK'nin 149. maddesi içeriğinden, asıl borçlu ile ipotek veren arasında
zorunlu takip arkadaşlığının bulunması nedeniyle haklarında birlikte takip yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Şu halde, asıl borçlu hakkında
iflasın ertelenmesi davası kapsamında verilen tedbir kararının, hem söz
konusu kararın niteliği gereği, hem de zorunlu takip arkadaşlığı nedeniyle ipotekli taşınmaz maliki yönünden sonuç doğurmayacağının kabulü
mümkün değildir.
Temyize konu dosyada asıl borçlunun .... A.Ş olduğu, ipotekli taşınmazın malikinin ise... A.Ş olduğu anlaşılmaktadır. İpotekli taşınmazın
maliki ... A.Ş hakkında verilmiş iflas erteleme veya ihtiyati tedbir kararı
bulunmasa da, takip, asıl borçlunun borçlarından dolayı ve söz konusu
şirket lehine verilen ipoteğe dayalı olarak başlatılmıştır.
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Bu durumda, iflas ertelenmesi davasında verilen tedbir kararı kapsamında İİK'nin 179/b maddesi gereğince, ipotek konusu taşınmazın satışı
gerçekleştirilemeyeceğinden, mahkemece, ihalenin feshi isteminin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddi yönünde hüküm
tesisi isabetsiz olup, kararın bu nedenlerle bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla borçlunun karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.
SONUÇ
Borçlunun karar düzeltme talebinin kabulü ile Dairemizin 08.02.2016
tarih ve 2015/31995 E. - 2016/2951 K. sayılı onama kararının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366 ve
HUMK’un 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 08/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

ARAÇ HACZİ • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İTİRAZI
ÖZET: Üzerlerine haciz konulan araçların maliki
olmayan kişinin haczin kaldırılmasına yönelik şikayet talebi aktif husumet yokluğu sebebiyle reddedilmelidir.
Y 12 HD, E. 2016/996, K. 2016/15549, T. 1.6.2016
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde
temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya
mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi
... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm
belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı.... tarafından borçlu..... hakkında ... 1. İcra Müdürlüğü'nün
2015/4580 Esas sayılı dosyasından takibe başlanıldığı, bilahare, alacaklının borçlu şirket ile 3. kişi ... aleyhine tasarrufun iptali davası açtığı,...
2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2015/375 Esas sayılı dosyası üzerinden
görülmekte olan anılan davada 02.06.2015 tarihli tensip tutanağının 9
numaralı ara kararıyla ''...Davacı tarafın ihtiyati haciz talebinin kabulüyle...davalılar adına kayıtlı olması halinde ... plaka sayılı araçların kaydına ihtiyatihaciz konulmasına...'' karar verildiği, alacaklının söz konusu
ihtiyati haciz kararının infazını talep etmesi üzerine icra müdürlüğünce
3. kişiler...,....ve... adına kayıtlı bulunan .... ve .... plaka numaralı araçlar üzerine 03.07.2015 tarihinde ihtiyati haciz konulduğu, şikayetçi ...
tarafından sözü edilen 5 adet araca ilişkin uygulanan ihtiyati hacizlerin
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kaldırılması istemiyle şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurulduğu
anlaşılmaktadır.
Somut olayda, icra müdürünce 5 adet aracın kaydına ihtiyati haczin
konulduğu 03.07.2015 tarihinde mahcuz araçların takipte taraf sıfatı
bulunmayan 3. kişiler adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Bu halde,
şikayetçi ...'un ihtiyati haciz tarihinde kayden maliki olmadığı araçlara
uygulanan ihtiyati hacizlerin kaldırılmasına yönelik şikayet hakkının bulunmadığı açıktır. Böyle bir durumda, ancak, haczedilen araçların mülkiyet hakkına sahip olan 3. kişiler İİK'nin 96. ve bunu izleyen maddelerde
düzenlenen istihkak prosedürü kapsamında mahcuzların kendilerine ait
bulunduğunu ileri sürme hakkını haizdirler.
Hal böyle olunca, mahkemece, şikayetin aktif husumet yokluğu nedeni
ile reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasının incelenmesi suretiyle
yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ
Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca
(BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,
01/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

TAŞINMAZ HACZİ • TAPU İPTALİNE DAYALI İTİRAZ
ÖZET: Haciz tarihinde taşınmaz borçluya ait ise
konulan haciz usul ve yasaya uygundur.
Daha sonra tapu iptali ve tescil kararına dayalı
olarak üçüncü kişinin haczin kaldırılması talebinin genel mahkemede mülkiyet hakkına dayalı
olarak açacağı davada incelenmesi gerekir.
Y 12 HD, E. 2016/24634, K. 2016/20122, T. 29.09.2016
Şikayetçi 3. şahıs ... icra mahkemesine başvurusunda, tapunun ...
Bağımsız Bölümler için açtığı önalım davasına ilişkin olarak .... Asliye
Hukuk Mahkemesi'nin 2011/360 Esas ve 2011/282 .... adına tapuda kayıtlıdır. .... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 24.02.2010 tarih ve 2009/301 E.
sayılı dosyası üzerinden verilen ihtiyati tedbir kararı mahiyeti itibariyle
rızai devir ve temlikleri önleyici nitelikte olup, cebri icraya engel olmadı-
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ğından haciz konulmasına engel teşkil etmez. .... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2011/360 esas, 2011/282 karar sayılı 29.11.2011 tarihli kararıyla,
tapuda borçlu adına kayıtlı bir kısım hissenin, şikayetçi adına tesciline
karar verilmiş ve bu karar 08.4.2014 tarihinde kesinleşmiştir. Hukuk
Genel Kurulu'nun 07.04.2004 tarih ve 2004/12-210 E., 2004/208 K. sayılı
kararında da açıklandığı üzere, taşınmazın borçlunun borcu nedeniyle
haczedilebilmesi için haciz tarihinde borçlu adına kayıtlı olması zorunludur. Haciz tarihinde taşınmazın bir kısım hissesi borçlu adına kayıtlı
olduğundan icra müdürünün haciz işleminde usulsüzlük bulunmamaktadır. Sonradan tapu iptal ve tescil kararına dayalı olarak taşınmazın maliki olan 3. kişinin, haczin kaldırılması için, Hukuk Genel Kurulu'nun
13.06.2001 tarih ve 2001/12-461 esas 2001/516 karar sayılı kararı ve
Dairemizin süreklilik arzeden içtihatları doğrultusunda genel mahkemede mülkiyet hakkına dayalı olarak dava açması gerekir.
O halde mahkemece istemin yukarıda açıklanan nedenlerle reddine
karar verilmesi gerekirken, şikayet konusunun satış vaadi sözleşmesi
olarak hatalı vasıflandırılmak suretiyle sonuca gidilmesi isabetsiz ise de,
sonuçta istem reddedildiğinden sonucu doğru mahkeme kararının onanması gerekmiştir.
SONUÇ
Şikayetçi 3. kişinin temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366. ve HUMK'un 438.
maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 29,20 TL temyiz
harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz
edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29/09/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

TEDBİR KARARI • TAKİBİN DURDURULMASI
ÖZET: Tedbir kararında icra takibi yapılmaması veya yapılacak takiplerin iptali belirtilmemiş
olup, bu nedenle takibin iptali değil durdurulması
söz konusudur.
Y 12 HD, E. 2016/4932, K. 2016/22926, T. 3.11.2016
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde
temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya
mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi
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... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm
belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine kambiyo senetlerine mahsus haciz
yolu ile başlatılan takipte, borçlu şirket vekili, iflasın ertelenmesi davasında verilen tedbir ara kararı gereğince takibin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurmuş, mahkemece şikayetin kabulü ile takibin iptaline
karar verilmiştir.
..... .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2015/834 Esas sayılı dosyasında
borçlu tarafça iflasın ertelenmesi davası açıldığı, bu dosyada mahkemece
........2015 tarihinde; “İİK 179. maddesi uyarınca, borçlarına kefil olanlar
yönünden devam eden takipler ve İİK 206. maddesinin .... sırasında yazılı
alacaklara ilişkin olanlar hariç olmak üzere 6183 sayılı Kanun'a dayalı takipler de dahil, hangi nedene dayanırsa dayansın, iflas erteleme talebinde
bulunan davacı şirketler hakkında yapılmış ve yapılacak icra takipleri ile
ihtiyati haciz ve tedbir uygulamalarının durdurulmasına (mevcut takiplerin bulunduğu yerde durdurulmasına)" şeklinde tedbir kararı verildiği,
takibin ise tedbir kararından sonra 28.....2015 tarihinde başlatıldığı anlaşılmıştır.
Somut olayda; ......... .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nce ihtiyati tedbir
kararı verildikten sonra alacaklı tarafından borçlu aleyhinde icra takibi
başlatılmış ise de; tedbir kararında, icra takibi yapılmaması veya yapılacak takiplerin iptali hakkında bir hüküm mevcut olmayıp, açılmış ve
açılacak icra takiplerinin durdurulmasına karar verildiği anlaşıldığından,
anılan tedbir kararı gereğince takibin iptaline karar verilemez.
Öte yandan borçlu vekilinin, şikayet tarihi olan 03.....2015 tarihinden
önce yaptığı başvuru üzerine, icra müdürlüğünce ........2015 tarihinde
borçlu şirket hakkında verilen tedbir kararı gerekçe gösterilerek, icra takibinin durdurulmasına karar verildiği görülmektedir.
O halde, mahkemece, borçlunun şikayette hukuki yararı bulunmadığı
gerekçesiyle istemin reddine karar verilmesi gerekirken, istemin kabulü
yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ
Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366. ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın
tebliğinden itibaren ... gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,
03/11/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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İHTİYATİ HACİZ • ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ
ÖZET: Salt ihtiyati haczin uygulanması zamanaşımını kesmez.
Y 12 HD, E. 2016/5313, K. 2016/23352, T. 10.11.2016
Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus
haciz yolu ile başlatılan icra takibinde, borçlu ...'in takibin kesinleşmesinden önceki dönemde takip konusu bononun zamanaşımına uğradığından
bahisle takibin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, ihtiyati haciz kararının, borçluya henüz ödeme emri tebliğ edilmemiş
olması nedeniyle geçerli olduğu ve zamanaşımının işlemeyeceği gerekçesi
ile itirazın reddine karar verildiği görülmektedir.
Takip dayanağı belge kambiyo senedi niteliğinde bono olduğundan senedin tanzim ve takip tarihi itibarı ile yürürlükte bulunan 6762 sayılı
...’nun 661, 662 ve 663. maddelerinin uygulanması gerekir. ...'nun 661.
maddesi uyarınca bonolar için üç yıllık zamanaşımı öngörülmüştür. Diğer yandan 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 133. maddesine nazaran daha
özel nitelikte bulunan ...’nun 662. maddesinde “müruruzaman; dava açılması, takip talebinde bulunulması, davanın ihbar edilmesi veya alacağın
iflas masasına bildirilmesi sebepleriyle kesilir” hükmüne yer verilmiştir.
...'nun 662. maddesinde dava açılması ile kastedilen, kambiyo senetleri hukukuna ilişkin bir talep dolayısıyla yetkili mahkeme nezdinde, usulüne uygun bir davanın açılmış bulunmasıdır. Örneğin senet borçlusunun
açtığı senet iptal davası zamanaşımını kesmez (... 669 vd. md.). Keza ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, önceki davada fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması vs. davaları da zamanaşımını kesici nitelikte değildir. Zira açılmış
bulunan davanın, HUMK'un 237. maddesindeki kesin hükme konu teşkil
edecek biçimde nizalı kazaya konu edilmesi gerekir (.... H.D. 07/04/19831439 K.-2701 E.).
Somut olayda, alacaklının, ... .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin
........2008 tarih ve 2008/1322 D. İş sayılı ihtiyati haciz kararı ile ........2008
tarihinde takibe başladığı, borçluya, 31.....2015 olan icra mahkemesine
yaptığı işbu itiraz tarihi itibariyle henüz ödeme emri tebliğ edilmediği,
borçluya ait taşınmazın tapu kaydına ........2008'de ihtiyati haciz şerhi
konulduğu, alacaklının ........2008 tarihli icra müdürlüğüne yaptığı talebi
ile borçlunun fonlarının ihtiyaten haczi için ... .... A.Ş.'ye 89/... haciz ihbarnamesi gönderilmesini istediği, bu tarihten itibaren icra mahkemesine
yapılan itiraz tarihine kadar icra dosyasında muteriz borçlu yönünden
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takibin devamını sağlayan bir işlem yapılmadığı görülmektedir. Bu durumda, yukarıda açıklandığı üzere ihtiyati haciz kararının ve borçlunun
taşınmazına uygulanan ihtiyati haczin zamanaşımını durdurmayacağı
kuşkusuzdur.
O halde, bono vasfı taşıyan takip konusu senet yönünden üç yıllık zamanaşımı gerçekleşmiş olup muteriz borçlu hakkında zamanaşımının
oluştuğunun kabulü gerekeceğinden, mahkemece, zamanaşımı itirazının
kabulü ile İİK'nin 169/a-.... maddesi gereğince takibin durdurulmasına
karar verilmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçe ile itirazın reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ
Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca
(BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren ... gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,
10.11.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

GEMİ REHNİ • İHTİYATİ HACİZ • TAKİBİN İPTALİ
ÖZET: Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla asıl
borçlunun açık şekilde belirtilmemiş olması yanında takibin Türk Ticaret Kanunu’nda belirlenen
kişilere yapılmamış olması sebebiyle takip resen
iptal edilmelidir.
Y 12 HD, E. 2016/19488, K. 2016/24400, T. 28.11.2016
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde
temyizen tetkiki şikayetçi üçüncü kişi tarafından istenmesi üzerine bu
işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için
Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp
düşünüldü :
“...... (IMO.....)”nin ihtiyati haczine ve seferden men edilmesine yönelik
temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Takip alacaklısı “.... ..... AŞ.”nin başvurusu üzerine, ......... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ....05.2015 tarih ve 2015/548 D. İş E. 2015/547 K.
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sayılı kararı ile, ...........nun 1352/h maddesi gereğince “........ (IMO:......)”
hakkında ihtiyati haciz kararı verilmiş, bu karara istinaden bahse konu
gemiye ihtiyati haciz şerhi işletilerek seferden men edilmesi sağlanmış,
akabinde alacağın “gemi alacağı” olduğu iddiasına dayalı olarak “... ...
Acenteliği …. Ltd. Şti” ile “.... .... (IMO:....)” hakkında rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takibe girişilmiştir.
Şikayetçi .... kişi .... .. Inc. vekili icra mahkemesine yaptığı başvuru
ile, taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile takibe konu edilen geminin maliki olduklarını belirterek, gemiye karşı takip yapılamayacağını,
gemiye yapılan ödeme emri tebligatının usulsüz olduğunu, takibe konu
alacağın niteliği göz önüne alındığında rehnin paraya çevrilmesi yoluyla
takip yapılamayacağını, gemi üzerindeki haczin kaldırılması gerektiğini,
gemi maliki olarak alacaklıya borçlarının olmadığını, aksi düşünülse bile
alacağın zamanaşımına uğradığını ileri sürerek takibin, ödeme emrinin ve
haciz işlemlerinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece; takip talebinde, borçlu olarak “............ .... ....Ltd. Şti”
gösterilmişken, icra dairesince hazırlanan ödeme emrinde; “..........” ve
“........... .... …. Ltd. Şti”nin ayrı ayrı borçlu olarak gösterilmesi nedeniyle
takip talebine aykırı olarak düzenlenen ödeme emrinin iptaline, bu kabule göre de, borçlu hakkındaki takibin usulüne uygun olarak kesinleşmediğinden gemi üzerine konan kaydi ve fiili haciz işlemlerinin geçersiz
olduğunun tespiti ile gemi üzerindeki haczin (ihtiyati haczin sonuçları ve
buna bağlı olarak seferden men kararı baki kalmak koşuluyla) kaldırılmasına karar verilmiştir.
6102 sayılı ...........nun 1320. maddesine göre;
- Aynı maddede yer alan alacaklardan olması ve
- Geminin malikine, kiracısına, yöneticisine veya işletenine karşı doğması halinde, alacaklar, sahiplerine “gemi alacaklısı hakkı” verir.
Aynı Kanunun 1321. maddesinde ise; “gemi alacağı” niteliğindeki alacağın sahibinin, gemi ve eklentisi üzerinde kanuni rehin hakkına sahip
olacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla alacaklının, sahip olduğu alacağı, “gemi
alacağı” niteliğinde ise, gemi kime ait olursa olsun, rehin konusu edilen
geminin satılması ile (...........nun 1322. maddesinde belirtilen kalemlerle
birlikte) alacağını (...........nun 1323. maddesinde belirtilen imtiyazlar çerçevesinde öncelikle) tahsil hakkı bulunmaktadır.
İİK'nin 145. maddesinde; taşınır rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte, rehnedilen şeyin .... kişiye ait olması halinde, .... kişinin de takipte
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yer alması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre, asıl borçlu ile rehin verenin
aralarında zorunlu takip arkadaşlığı bulunmakta olup, kamu düzeni ile
ilgili olan bu husus re’sen gözetilmesi gerektiği gibi, takibin her aşamasında ve süresiz olarak da ileri sürülebilir.
...........nun 1104/.... maddesinde; yabancı bayraklı gemilerde, geminin
malikine veya kiracısına karşı açılacak her türlü dava veya takibin, onlar hakkında geçerli olmak üzere kaptana da yöneltilebileceği belirtilmiş,
bunun yanı sıra, aynı Kanunun 105/.... maddesinde; birinci fıkrada belirtilen sözleşmelerden doğacak uyuşmazlıklardan dolayı, acentenin müvekkili adına dava açabileceği gibi, kendisine karşı da aynı sıfatla dava
açılabileceği düzenlemesine yer verilmiştir.
Şikayet ve takip dosyalarının incelenmesinde; takip alacaklısı, takibe
konu edilen “gemi alacağı”nın dayanağının, ..........'nun 1320/...-d maddesi uyarınca liman hizmet bedeli olduğunu belirtmiştir. “Gemi alacağı”
olduğu belirtilerek, kanuni rehin hakkına konu edilen “.......... (IMO:....)”
nin .... siciline kayıtlı olduğu ve gemi malikinin şikayetçi .... Inc. olduğu
anlaşılmaktadır.
Buna göre:
...- Kanuni rehin hakkı sağlayan “gemi alacağı”nın olması için ...........
nun 1320. maddesinde belirtilen alacak kalemlerinin, “geminin malikine,
kiracısına, yöneticisine veya işletenine karşı doğması” gerekmekte olup,
takipte asıl borçlu olarak gösterilen acentenin bu sıfatlardan hangisini
haiz olduğunun varsa belgeleriyle birlikte gösterilmesi gerekir.
Diğer taraftan, gemi alacağının kaynağı olduğu iddia edilen liman hizmetleri, ...........nun 105/.... maddesi uyarınca, ..........'nun 1320. maddesinde belirtilen kişi (yada kişiler) ile acente arasında yapılan sözleşmeden
kaynaklı ise, bu kişiye (yada kişilere) izafeten acente aleyhine takibe girişildiğinin belirtilmesi lazımdır.
Takip dosyası kapsamından, acentenin ..........'nun 1320. maddesinde
belirtilen sıfatlardan birini haiz olduğu (varsa belgeleriyle birlikte) gösterilmediği gibi, liman hizmetlerinin sağlanmasının, ..........'nun 1320. maddesinde belirtilen kişilerle yaptığı acentelik sözleşmesinin gereği olduğundan bahisle, acentenin doğrudan taraf olarak gösterilmesi de mümkün
değildir.
...- İİK'nin 145. maddesine göre, kanuni rehin hakkının konusu olan
“.......... (IMO:80301478)” nin maliki “Suemaria Marine Inc.”in veya “Suemaria Marine Inc.” e izafeten (geminin Panama siciline kayıtlı olması
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nedeniyle ..........'nun 1104/.... maddesi gereğince gemi kaptanının) yada
(..........'nun 105/.... maddesinde belirtilen kapsamda olması kaydıyla
acentesinin) takipte taraf olarak gösterilmediği anlaşılmıştır.
Yukarıdaki açıklamalardan hareketle, “kanuni rehin hakkı” kapsamında kaldığından bahisle yapılan “rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte”,
asıl borçlu ile rehin konusu edilen şeyin malikinin .... kişi olması halinde,
zorunlu takip arkadaşlığı nedeniyle rehnedilen şeyin malikinin, takipte,
birlikte ve doğru olarak gösterilmesi gerekir.
O halde, mahkemece, kanuni rehin hakkı olduğu iddiasıyla başlatılan rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte, asıl borçlunun, ..........'nun
1320. maddesinde belirtilen sıfatlardan hangisini haiz olduğuna dair ibarenin yer almaması, dolayısıyla kanuni rehin hakkının asıl borçlusu olup
olmadığının saptanamaması yanında, “.......... (IMO:80301478)” nin maliki ya da ona izafe edilerek kişi ya da kişilere karşı takip başlatılmayarak,
zorunlu takip arkadaşlığı ilkesine aykırı hareket edilmesi nedeniyle re’sen
takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile hüküm tesisi
isabetsizdir.
SONUÇ
Şikayetçi üçüncü kişinin temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366 ve HUMK’un 428. maddeleri
uyarınca re'sen (BOZULMASINA), bozma nedenine göre, şikayetçi üçüncü kişinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin
alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren ... gün
içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28/11/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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İCRA TAKİBİ • TEMİNAT VERİLMESİ
•
HACİZLERİN KALDIRILMASI
ÖZET: İcra takibinin kesinleşmesinden sonra
dosya borcunun tamamını ve ferilerini kapsayacak şekilde banka teminat mektubunun sunulması halinde, mevcut hacizlerin kaldırılması gerekecektir.
Y 12 HD, E. 2016/6431, K. 2016/24867, T. 5.12.2016
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde
temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya
mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi
... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm
belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından, borçlu aleyhine genel haciz yoluyla ilamsız icra
takibine başlandığı ve borçluya 7 örnek nolu ödeme emrinin tebliğ edildiği, takibin kesinleşmesinden sonra, borçlunun mallarına haciz konulduğu, borçlu tarafından açılan menfi tespit davasında, mahkemenin,
06.05.2015 tarihli ara kararı ile “…. İİK'nin 72/3. maddesi gereği %115
oranında teminat karşılığında davacı vekilinin tedbir talebinin kabulüne,
...’nün 2014/25148 Esas sayılı dosyasındaki takibin dava sonuçlanıncaya
kadar durdurulmasına” karar verilmesi üzerine, borçlunun icra müdürlüğüne başvurarak, menfi tespit davasında mahkemece verilen ara karar
gereği teminat mektubunun icra dosyasına alınmasını ve takibin durdurularak hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesini talep ettiği, müdürlükçe
istemin reddi üzerine, memur işleminin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece; (takip dosyasına yatırılan) teminat borcun
ödenmesine yönelik olmadığından hacizlerin kaldırılmaması gerektiğinden bahisle istemin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
Kural olarak, borçlu tarafından İİK'nin 72/3. maddesi koşullarında
menfi tespit davası açılması halinde, alacağın %15’inden aşağı olmamak
üzere teminat karşılığında mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyla icra veznesindeki paranın alacaklıya ödenmemesi istenebilir. Borçlunun, mahkemece tayin edilen teminattan ayrı olarak, talep anına kadar fer'ileri ile birlikte hesaplanan dosya borcunun tamamını karşılayan ve her an paraya
çevrilebilir muteber, kesin banka teminat mektubunu icra müdürlüğüne
sunması halinde alacaklı tarafından takibe devam edilemez.
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Öte yandan İİK'nin 85. maddesi uyarınca borçlunun mal ve haklarından, alacaklının ana para, faiz ve masraflar dahil tüm alacağına yetecek
miktarı haczolunur. Buna göre, dosya alacağının tamamının icra müdürlüğüne yatırılması halinde, mevcut hacizler aşkın hale geleceği gibi, hacizlerin devam etmesinde alacaklının da hukuki yararı kalmayacağından
kaldırılmaları gerekir.
Somut olayda; icra takibinin kesinleşmesinden sonra dosya borcunun
tamamını asıl alacak ve fer'ileri ile birlikte karşılayacak miktarı ihtiva
eden teminat mektubunun icra dosyasına sunulduğu görülmektedir.
O halde, mahkemece, dosya borcunun tamamını karşılayan teminat
mektubunun icra dosyasına verildiği ve hacizlerin aşkın hale geldiği dikkate alınarak şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile istemin reddi isabetsizdir.
SONUÇ
Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca
(BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,
05/12/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İHTİYATİ HACİZ KARARI • YETKİLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZET: İhtiyati haciz kararını veren Ticaret Mahkemesinin yargı çevresindeki İcra Müdürlüğünden
değil, yasaya göre yetkili olan İcra Müdürlüğünden ihtiyati haciz kararı infaz edilecektir.*
Y 12 HD, E. 2016/32877, K. 2017/241, T. 11.1.2017
Taraflar arasındaki şikayet sonucu mahkemece verilen hükmün Dairemizce bozulması üzerine, yukarıda tarih ve numarası yazılı direnme
kararına ilişkin mahkeme dosyası, 02.12.2016 tarihinde yürürlüğe giren
6763 sayılı Yasa'nın 45. maddesi ile 6100 sayılı HMK'na eklenen geçici
4/1. madde uyarınca Dairemize gönderilmiş olmakla, Tetkik Hakimi ...
tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
*

Dergimizin 2017/I. sayısında yayımlanan 29.1.2016 tarihli Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararına bakınız.
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Borçlunun, icra müdürlüğünün yetkisine itiraz ederek icra mahkemesine başvurduğu; mahkemece, yetki itirazının kabulüne karar verildiği,
kararın alacaklı tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemizce; İİK'nin
261. maddesi gereğince ihtiyati haciz kararı veren mahkemenin yargı çevresi içinde bulunan yerde takip başlatıldığından bahisle bozulduğu, mahkemece Dairemizin bozma kararına karşı direnildiği görülmektedir.
Dairemiz; ihtiyati haciz kararını veren mahkemenin bulunduğu yerin
yargı çevresindeki icra dairesinde takip yapılmasında yasaya aykırı bir
yön bulunmadığı görüşünde iken, HGK'nun 15.01.2014 tarih ve 2013/12476 E. - 2014/5 K. sayılı kararı doğrultusunda içtihat değişikliğine giderek İİK'nin 261. maddesinin ihtiyati haciz kararının infaz edilmesi gereken yeri belirlediği, icra takibi yönünden icra dairesinin yetkisinin anılan
maddede belirlenmediği, yetki konusunda İİK'nin 50. maddesi atfı ile
HMK'nın genel yetki kurallarının uygulanması gerektiği yönündeki görüşü
benimsemiştir. Bu nedenle, alacaklının ihtiyati haciz kararını aldığı ... 4.
Asliye Ticaret Mahkemesi'nin yargı çevresindeki ... İcra Müdürlüğü'nün
yetkili icra dairesi olduğunun kabulü mümkün değildir.
O halde, mahkemece yetki itirazının kabulüne dair verilen 22.01.2014
tarih ve 2014/32 E. - 2014/54 K. sayılı kararın onanması gerekirken Dairemizce, bozma tarihinde benimsenen farklı görüş nedeniyle bozulduğu
anlaşılmakla, mahkeme kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ
1- Dairemizin 17.6.2014 tarih ve 2014/15870 E.- 2014/17609 K. sayılı
BOZMA kararının kaldırılmasına,
2- Alacaklının temyiz itirazlarının reddi ile ... 3. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 22.01.2014 tarih ve 2014/32 E. - 2014/54 K. sayılı kararının İİK'nin
366 ve HUMK'un 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,
11.01.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ
HAKLI İSTİFA • ÜCRET İSTEME HAKKI
ÖZET: Avukatlık Kanunu’nun 171/1 maddesinde
düzenlenen “Avukat üzerine aldığı işi kanun hükümlerine göre ve yazılı sözleşme olmasa bile
sonuna kadar takip eder” ve “Avukatlık Asgari
Ücret Tarifesi”nin 2. maddesinde düzenlenen “....
avukatlık ücreti, kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır.”
hükümleri gereğince de avukat, aksine sözleşme
yoksa, işi sonuna kadar takip edip sonuçlandırmadan ücretini talep edemez. (Bkz. Aynı doğrultuda HGK 23.3.1983 4/562-156; HGK. 3.7.1987
3/92-599, 13. HD.2005/15433 E. 2008/3494 K.; 13.
HD 2008/6280 E. 2008/11580 K.) Ancak haksız
azil halinde olduğu gibi, avukatın haklı olarak vekilikten istifa etmesi halinde de, işe devam etme
olanağı mevcut olmadığından, avukat haklı istifa
tarihi itibariyle muaccel olan vekalet ücreti alacağının ödetilmesini talep edebilir. Öte yandan,
vekalet ilişkisi bir bütün olup, vekaleten azil gibi,
istifa da, taraflar arasındaki tüm dava ve takiplere
sirayet eder. Zira, azil ve istifa ile birlikte vekalet
akdinin en önemli unsurlarından olan “güven ilişkisi” de sona ermektedir.
Y 13 HD, E. 2015/9461, K. 2016/13998, T. 31.05.2016
Davacı yan, davalı tarafından, ... 3. İcra Müdürlüğü’nün 2008/9908
Esas sayılı dosyasının takibi için kendilerine 03.09.2009 tarihli vekaletname verildiğini, bahse konu icra dosyasına vekaletname sunarak, davalı
tarafından dava dışı borçlu aleyhine başlatılan takibe itiraz edildiğinin
görüldüğünü, bu nedenle ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2009/1032
Esas sayılı dosyası ile itirazın iptali davası açtıklarını, ne var ki birkaç
celse sonra davalının, bilgileri dışında dosya alacağını MT isimli 3. bir
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kişiye temlik ettiğini öğrendiklerini, temlik alanın vekilinin devreye girmesi ile birlikte kendilerinin vekillik görevinin sona erdiğini ve bu nedenle
istifa dilekçesi sunduklarını, bununla birlikte hak ettikleri vekalet ücretinin ödenmediğini, bahse konu alacağın tahsili amacıyla başlatılan takibe
itiraz edildiğini ileri sürerek, vaki itirazın iptali ile icra inkar tazminatının
davalıdan tahsiline karar verilmesini istemişlerdir.
Davalı davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı yan tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, vekalet sözleşmesinden doğan ücret alacağı iddiasına dayalı başlatılan takibe vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Taraflar arasındaki
uyuşmazlıkta öncelikle çözümlenmesi gereken husus davacı vekillerin istifasının haklı olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.
Davacılar; 03.09.2009 tarihli vekaletnameye istinaden; davalıya vekaleten ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2009/1032 Esas sayılı dosyasında açtıkları itirazın iptali davasında, davalının kendilerinden habersiz olarak dosya alacağını üçüncü bir kişiye temlik ettiğini, temlik alanın
vekilinin devreye girmesi ile birlikte kendilerinin vekillik görevinin sona
erdiğini ve bu nedenle istifa dilekçesi sunduklarını ileri sürerken, davalı,
davacıya 4.000,00 TL vekalet ücreti ödediğini, üçüncü bir kişiye olan borcundan dolayı alacağını temlik ettiğini, bu durumdan davacılardan ...’nun
haberdar olduğunu, temlikten sonra haksız yere vekillikten istifa ettiklerini savunarak davanın reddini dilemiştir. Mahkemece davacının istifasının
haklı istifa olarak değerlendirilemeyeceği gerekçesi ile davanın reddine
karar verilmiştir.
Borçlar Kanunu’nun 396/1 maddesine göre vekillikten istifa her zaman
mümkün olup, bu istifa vekalet ilişkisini ileriye doğru sona erdiren bozucu ve yenilik doğuran bir işlemdir. Ancak istifa haklı değil ve müvekkil de
bu nedenle zarara uğramışsa, vekil bu zarardan sorumludur. Avukatlık
Kanunu’nda ise haksız istifa halinde, vekil yönünden Borçlar Kanunu’ndaki aynı konuya ilişkin düzenlemelere göre daha ağır bir sorumluluk
esası getirilmiştir. Gerçekten de, Avukatlık Kanunu’nun 174/1 maddesinde “üzerine aldığı işi haklı bir sebep olmaksızın takipten vazgeçen avukat
ücret talebinde bulunamaz” hükmü mevcut olup, bu hükümle, vekaletten
haklı bir neden olmadan istifa eden avukatın, Borçlar Kanunu’ndaki vekalet akdine ilişkin genel düzenlemelerden farklı olarak, herhangi bir zarar şartı olmadan da müvekkile karşı sorumlu tutulduğu görülmektedir.
Anılan düzenlemeye göre, haksız olarak işi bırakan, vekaletten istifa eden
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avukat, ücrete hak kazanamadığı gibi, aksine bir hüküm mevcut değilse
aldığı peşin ücretleri, kullanmadığı masraf avanslarını da iş sahibine iade
etmek zorundadır.
Avukatlık Kanunu’nun 171/1 maddesinde düzenlenen “Avukat üzerine
aldığı işi kanun hükümlerine göre ve yazılı sözleşme olmasa bile sonuna
kadar takip eder” ve “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi”nin 2. maddesinde
düzenlenen “...avukatlık ücreti, kesin hüküm elde edilinceye kadar olan
dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır.” hükümleri gereğince de avukat,
aksine sözleşme yoksa, işi sonuna kadar takip edip sonuçlandırmadan
ücretini talep edemez. (Bkz. Aynı doğrultuda HGK. 23.3.1983 4/562156; HGK. 3.7.1987 3/92-599; 13. HD. 2005/15433 E. 2008/3694 K.;
13. HD.2008/6280 E. 2008/11580 K.). Ancak haksız azil halinde olduğu
gibi, avukatın haklı olarak vekillikten istifa etmesi halinde de, işe devam
etme olanağı mevcut olmadığından, avukat, haklı istifa tarihi itibariyle
muaccel olan vekalet ücreti alacağının ödetilmesini talep edebilir. Öte yandan, vekalet ilişkisi bir bütün olup, vekaletten azil gibi, istifa da, taraflar
arasındaki tüm dava ve takiplere sirayet eder. Zira, azil ve istifa ile birlikte vekalet akdinin en önemli unsurlarından olan “güven ilişkisi” de sona
ermektedir.
Bu açıklamalardan sonra dava konusu olaya bakılacak olursa; davacı
yanın 03.09.2009 tarihli vekaletnameye istinaden, davalının alacaklı olarak dava dışı borçlu aleyhine başlattığı ... 3. İcra Dairesi’nin 2008/9908
Esas sayılı dosyasındaki takibe yapılan itirazın iptali için ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2009/1032 Esas sayılı dosyası ile 11.09.2009 tarihinde dava açtığı, 29.12.2009 tarihli ilk duruşmaya katıldığı, davalının
ise yargılamanın devamı sırasında, bahse konu dosyadan doğan alacağını
... 2. Noterliği’nin 12.03.2010 tarihli temliknamesi ile dava dışı ....’e temlik ettiği, temliknamenin ilgili noterlik tarafından bilgi amaçlı mahkeme
dosyasına gönderildiği, davacı yanın ise vekil olarak girdiği 15.04.2010
tarihli iki nolu duruşmada, temliknameye ilişkin bir bilgilerinin olmadığını beyan ederek, temliknameye karşı beyanda bulunmak için süre istediği ve 08.07.2010 tarihli üçüncü duruşmadan önce istifa dilekçesini
sunduğu anlaşılmaktadır. Eldeki dosya davalısı, vekillik üstlenilen bahse
konu ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2009/1032 Esas sayılı dosyasından doğan alacağını bir üçüncü kişiye temlik ederek; artık alacağı bütün
hak ve vecibeleri ile birlikte devralana geçirmiştir. Nitekim, temlik eden
kişinin, temlikle birlikte borçlu ile hukuki ilişkisi kesildiğinden, alacağın tahsilinin dava ve talep hakkının da, onun maliki durumuna geçmiş
olan, temellük edene geçmesi, alacağın temlikinin doğal bir sonucudur.
Buradan hareket ile dava konusu alacağın, üçüncü kişiye temlik edilme-
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si nedeniyle, davacı yanın vekalet görevi de temlik tarihi itibariyle fiilen
sona ermiş bulunduğundan, başka bir ifade ile vekilin artık işe devam
etme olanağı mevcut olmadığından davacı yanın istifası haklıdır. Hal böyle olunca, davacı yan her ne kadar ... 3. İcra Dairesi’nin 2008/9908 Esas
sayılı dosyasında herhangi bir vekillik hizmetinde bulunmaması nedeni
ile söz konusu icra dosyası nedeni ile talep ettiği ve davaya konu ettiği icra
dosyası akdi vekalet ücretine ve icra dosyası karşı yan vekalet ücretine
hak kazanamasa da; ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2009/1032 Esas
sayılı dosyasında hükmedilen karşı yan vekalet ücreti ile bu dosyadan
doğacak dava değeri üzerinden Avukatlık Kanunun 164. maddesi çerçevesinde belirlenecek sözleşmesel vekalet ücretini talep edebileceği gözetilerek hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken davanın tümden
reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yan yararına BOZULMASINA, peşin alınan 27,70 TL harcın istek halinde davacılara iadesine,
31/05/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ
ÖZET: Her ne kadar avukatın verdiği hizmetler
karşılığında hakça bir ücret talep etmesi, onun
en tabi hakkı ise de, bu ücretin müvekkile açıkça
bildirilmesi, adil ve makul olunması gerektiği de,
az yukarıda değinilen uluslararası hukukun kabul ettiği en temel ilke ve esaslardandır. Esasen
somut olayda, sözleşmenin 2. 2. maddesinin de,
davalı yönünden bu amaç ve kaygılarla düzenlendiği, davacı tarafından da kabul edildiği anlaşılmaktadır. Bu itibarla taraflar arasında, davaların görüldüğü sırada da devam eden bir hukuki
danışmanlık sözleşmesinin mevcut olması ve
özellikle bu sözleşmenin 2.2. maddesindeki özel
düzenleme 2013/23329-2014/23087 karşısında,
mahkemenin kabulünün aksine, davacı ve davalı arasında hiçbir yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığını kabul etmek mümkün değildir. Aynı
şekilde taraflar arasındaki sözleşme ilişkisini,
“danışmanlık hizmeti” ile”dava ve işler” şeklinde,
birbirinden bağımsız olarak düşünmek ve değerlendirmek de doğru ve isabetli değildir.
Y 13 HD, E. 2013/23329, K. 2014/23087, T. 08.07.2014
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak
verilen hükmün davalı avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı Gümrük ve Turizm İşl. Tic. A.Ş. vekili avukat S.. A.. ile davacı Asil B.. Ç..'in gelmeleriyle
duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları
dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz
dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı avukat, davalı G.. A..’nin (GTİ), Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Tahkim Divanında görülmüş olan, P.. Ofisi…A.Ş. tarafın-
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dan GTİ aleyhine açılan 2010/1 numaralı tahkim davasında, GTİ tarafından S..…A.Ş. aleyhine açılan 2010/2 numaralı tahkim davasında ve
Setur…A.Ş. tarafından GTİ aleyhine açılan 2010/2 numaralı tahkim davasına ilişkin karşı davada, sahibi olduğu Çekinmez Hukuk Bürosundan
avukatlık hizmeti aldığını, hukuk bürosu olarak, davalı şirketi tahkim
davalarında başarı ile temsil ederek, söz konusu davaların GTİ lehine
sonuçlanmasını sağladıklarını, taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesi
bulunmadığından, Avukatlık Kanununun (AK) 164. Maddesi gereğince
en az %10 üzerinden ödenmesi gereken vekalet ücretinin ödenmediğini,
28.5.2012, 2.7.2012, 16.7.2012 tarihli ihtarlardan da sonuç alınamadığını, alacağının tahsili için başlatmış olduğu icra takibine ise itiraz edildiğini ileri sürerek, tüm hakları saklı kalmak koşuluyla, itirazın iptaline,
1.456.035,00 TL ve 1.478.231,00 Euro (toplam 4.728.394,96 TL) miktarındaki takibin, takip tarihinden itibaren işleyecek faizleriyle birlikte
devamına, %40 icra icra inkar tazminatının tahsiline karar verilmesini
istemiştir.
Davalı, davacı ile 1.11.2009 ve 2.1.2010 tarihlerinde olmak üzere, birbirini takip eden iki adet hukuki danışmanlık sözleşmesi imzalandığını,
davacının, ilk sözleşme ile birlikte 1.11.2009 2013/23329-2014/23087
Tarihli bir de taahhütname verdiğini, bu taahhütnamede, hukuki danışmanlık hizmetinin, 27.10.2009 tarihli sözleşme öncesi görüşmelerde
mutabık kalınan, kapsam ve bedel gibi hususlardaki çerçevesinin çizildiğini, buna göre davacının, avukatlık mesleğinin etik kurallarına uygun
davranacağını, yaptığı tüm çalışmalar hakkında, takip eden ay içerisinde
yazılı rapor sunacağını, danışmanlık hizmeti dışında yürütülen davaların
ise, dava konularının içeriklerine göre, kendileriyle birlikte değerlendirilerek ücretlendireceğini taahhüt ettiğini, davacının asli ediminin, hukuki
danışmanlık hizmeti olup, tahkim davaları sürecinde de, bu hizmetin devam ettiğini, danışmanlık hizmetinin gereği olarak davacının, tüm hukuki
ihtilaflarla birlikte, ödenecek ücretle ilgili olarak da bilgi verme, aydınlatma, hukuki izahatlarda bulunma yükümlülüğü bulunduğunu, oysa ki
sözleşmedeki “davalara ilişkin ücretin ayrıca kararlaştırılacağına” ilişkin
açık hükme rağmen, tahkim davalarının ücreti konusunda hiçbir şekilde
bilgilendirilmediklerini, ücretin avukat tarafından yazılı ve sözlü olarak
dile getirilmediğini, sözleşmedeki ücretin mutabakat ile kararlaştırılması
yoluna gitmeyen ve Avukatlık Kanununun 164/4. maddesini hiçbir şekilde
zikretmeyen davacının, dürüstlük ve iyiniyet kurallarına uygun davranmadığını, bu durumun hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğunu
savunarak, davanın reddini dilemiştir.
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Mahkemece, 4.6.2013 tarihli bilirkişi raporu hükme esas alınarak,
“taraflar arasındaki sözleşmede her ne kadar dava ve işlerin, konularının
içeriklerine göre taraflarca değerlendirilerek, karşılıklı mutabık kalınması halinde ayrıca ücretlendirileceği belirtilmiş ise de, tahkim davaları için
ücret belirlenmemesinde, davacı avukatın bir kusurunun bulunmadığı,
davacının, söz konusu her iki tahkim davası yönünden vermiş olduğu
hukuki yardım için Avukatlık Yasasının 164/4. maddesi gereğince ücrete
hak kazandığı, anılan yasada, ücretin müddeabihin %10 ile %20'si arasındaki bir oranda belirlenmesi gerektiği belirtilmişse de, davacının talebinin
%10 taban miktardan olduğu, buna göre yapılan hesaplamada, davacının
tahkim davaları nedeniyle, 1.456.035 TL ve 1.478.23,00 Euro ( TL karşılığında toplam 4.725.738,90 TL) vekalet ücreti alacağının bulunduğu”
belirtilmek suretiyle, davanın kabulüne, takibe yapılan itirazın iptaline,
asıl alacak (1.456.035 TL ve 1.478.23,00 Euro) üzerinden hesaplanacak
%20 inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm, davalı
şirket tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava, vekalet ücreti alacağının tahsili için başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkin olup, davacı avukatın, TOBB Tahkim
Divanında görülmüş olan, P.. Ofisi…A.Ş. tarafından GTİ aleyhine açılan
2010/1, GTİ tarafından S..…A.Ş. aleyhine açılan 2010/2 ve S..…A.Ş. tarafından GTİ aleyhine karşı dava olarak açılan 2010/2 numaralı tahkim
davalarında, davalı şirketi avukat olarak temsil ettiği, davaların sonuçlanarak kesinleştiği ihtilafsızdır.
Davacı, tahkim davalarına ilişkin yazılı ücret sözleşmesi bulunmadığından, AK’nun 164/4. maddesi gereğince vekalet ücreti 2013/233292014/23087
Talebinde bulunmuş, davalı ise taraflar arasında hukuki danışmanlık
sözleşmesi bulunduğunu, sözleşmede dava ve takip işlerinin, taraflarca
değerlendirilerek, karşılıklı mutabık kalınması halinde ayrıca ücretlendirileceğinin kararlaştırıldığını, davacı avukatın ise bu konudaki edimlerini
yerine getirmediğini, aydınlatma ve bilgi verme yükümlülüğü söz konusu
olmasına rağmen, tahkim davalarından kaynaklanan avukatlık ücreti ve
olası sonuçları konusunda bilgi vermediğini, dürüstlük ve iyiniyet kurallarına aykırı davrandığını, talep edilen ücretin ise fahiş olduğunu savunmuştur.
Davanın, taraflar arasındaki avukatlık sözleşmesinden kaynaklanan
ücret alacağına ilişkin olması nedeniyle, uyuşmazlığın çözümü için öncelikle, avukat ve müvekkil arasındaki ilişkiler ve “avukatlık ücreti” konusundaki ulusal ve bir kısım uluslararası ilke ve meslek kurallarının
incelenmesinde yarar bulunmaktadır.
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Avukatlık Kanununun 1. maddesinde, avukatlık mesleğinin serbest bir
meslek olduğu belirtilmekle beraber, avukatın yaptığı işin aynı zamanda
bir kamu hizmeti olduğu vurgulanmış, 2. maddesinde, avukatın, hukuki
bilgi ve tecrübelerini, adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis
edeceği, 34. maddesinde de, avukatların, yüklendikleri görevleri, bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine
getirmek ve avukatlık ünvanının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır bir
şekilde hareket etmekle yükümlü oldukları açıklanmıştır.
Aynı Kanunun 163 ve devamı maddelerinde, avukatlık ücreti ve buna
ilişkin sınırlandırmalar ile yazılı bir sözleşmenin mevcut olması halinde
ücret sözleşmesinin geçerlilik koşullarına, yazılı bir sözleşmenin bulunmaması halinde de, ücretin belirlenmesine ilişkin ilke ve esaslara yer verilmiştir.
Avukatlık Kanununun, 5043 sayılı yasa ile değişik 164/4.maddesinde
ise, "Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında
yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin
olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin
hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde; değeri para ile ölçülebilen dava ve
işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü için
avukatın emeğine göre ilâmın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti
olarak belirlenir.” hükmü öngörülmüştür.
Konu ile ilgili uluslararası ilke ve meslek kurallarının incelenmesine
gelince;
27 Ağustos 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana’da toplanan Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilen ve “Havana Kuralları”
olarak bilinen, “Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler”in, “Avukatların Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 13. Maddesinin (a) bendinde; “Müvekkillerine, sahip oldukları haklar ve yükümlülükler ile müvekkillerinin
haklarını ve yükümlülüklerini ilgilendirdiği ölçüde hukuk sisteminin işleyişi konusunda
Kendilerine bilgi vermek”, avukatların en temel görevleri arasında sayılmıştır.
Avrupa Baroları ve Hukuk Birlikleri Konseyinin (CCBE), “Avrupa’da
Avukatlık Mesleğine İlişkin Temel İlkeler Tüzüğü” ve “Avrupa’da Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları”nın “Ücretlerin Düzenlenmesi” başlıklı “3.4” no’lu bölümünde de; “Bir avukatın talep edeceği ücret, müvekkile
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açıkça bildirilmeli, adil ve makul olunmalı, avukatın tabi olduğu yasa ve
meslek kurallarıyla uyum içinde olmalıdır.” denilmiştir.
Yine, 7.10.2002 tarihinde Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA) Genel
Kurulunca kabul edilen, “21. Yüzyılda Avukatlık Meslek Kurallarına Dair
Turin İlkeleri”nde de, “Avukatların mesleklerini, bir yandan kendilerine
emanet edilen menfaatleri korurken, bir yandan da yasaların bilinmesini,
anlaşılmasını, uygulanmasını gözetecek şekilde icra etmek, avukatların
hakları ve görevleridir.” denildikten sonra, “ücretler” başlıklı bölümde
ise, “Verdiği hizmetler karşılığında hakça bir ücret almak avukatın hakkıdır. Avukatın ücreti, sabit bir ücret olabileceği gibi, sağlanan hizmetlere göre de belirlenebilir. Müvekkil kabul ettiği takdirde, vekalet sonunda
elde edilen netice de, ücretin belirlenmesinde dikkate alınabilir. Meslek
kurallarına uygun şekilde, ekonomik ve mali düşüncelerin ön plana geçmesine izin vermeden, hizmet duygusuyla mesleğini icra etmek avukatın
görevidir.” şeklindeki açıklamalara yer verilmiştir.
Tüm bu açıklamalardan sonra dava konusu olaya bakılacak olursa;
taraflar arasında önce 1.11.2009, daha sonra da 2.1.2010 tarihinde hukuki danışmanlık hizmet sözleşmesi imzalanmış, sözleşme süresinin bir
yıl olduğu, feshedilmediği takdirde kendiliğinden yenileneceği, aylık ücretin net 5.000,00 TL olduğu kararlaştırılmıştır. Sözleşmenin 2.2.maddesinde ise, “müvekkilin dava ve takip işleri, danışmanlık hizmetine dahil
değildir. Bu işlere ait ücretler, dava ve takip konularının içeriklerine göre
taraflarca değerlendirilecek, karşılıklı mutabık kalınması halinde, ayrıca
ücretlendirilecektir.” hükmü öngörülmüştür. Nitekim ilk sözleşme öncesi davacı tarafından verilen 1.11.2009 tarihli belgede de, “davalarınızın
bedeli, konularının içeriklerine göre, sizlerle beraber değerlendirilerek
ücretlendirilecektir.” şeklinde aynı doğrultuda bir de taahhütname verilmiştir.
Sözleşmenin özellikle 2.2.maddesi hükmünden, davacının asıl ediminin, hukuki danışmanlık hizmeti olmakla beraber, müvekkil tarafından
verilecek olan dava ve takip işlerinin de, bir diğer edim olarak yapılacağı,
ancak bu işler için, dava ve takip konularının içeriklerine göre taraflarca
mutabık kalınacak miktar üzerinden, aylık danışmanlık ücreti haricinde
ayrıca ücret ödeneceği anlaşılmaktadır. Esasen bu konuda taraflar arasında da ihtilaf bulunmamaktadır. Ne var ki sözleşmenin bu hükmüne
rağmen, davacının takip etmiş olduğu tahkim davalarının açılıp, devam
ettiği süreç içinde ücretin belirlenmediği, ancak davaların sonuçlanmasından sonra taraflar arasında ücret konusunda ihtilaf çıktığı görülmektedir.
Davacı, ücretin belirlenmediği hallerde, AK’nun 164/4. maddesi gereğince
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ücretin belirlenmesinin yasal bir 2013/23329-2014/23087
Zorunluluk olduğunu iddia ederken, davalı ise davacının, gerek sözleşme öncesi gönderdiği 01.11.2009 tarihli belgede, gerekse sözleşmenin
ilgili hükmünde, ücretin davalarda belirlenme şeklinin çerçevesinin çizildiğini, ancak davacı avukatın, sözleşme gereğince yükümlülüğü olan, müvekkilini diğer konularda olduğu gibi bilgilendirme, aydınlatma ve ücret
tespitine davet etme görevini yerine getirmediğini, avukatlık mesleğinin
ilkeleri ile Türk Medeni Kanununun 2. maddesindeki dürüstlük kurallarına aykırı davranarak, fazla miktarda avukatlık ücreti alabilmek için
davanın kesinleşmesine kadar sessiz kaldığını savunmuş, sözleşmenin
açık hükmü gereğince ücretin AK’nun 164/4. maddesine göre belirlenemeyeceğini ileri sürmüştür.
Her ne kadar hükme esas alınan bilirkişi raporunda, “ücretin belirlenmesinde iş sahibinin menfaati olduğu, davalı iş sahibinin ücret teklifi
alıp, ona göre hareket etmesi gerektiği, bu nedenle ücretin daha önceden
belirlenmemesinde davacının değil, davalı şirketin kusurlu olduğu” belirtilmişse de, davalı şirkete bu konuda yükümlülük getiren bir hüküm
olmadığı gibi, aksine sözleşmede mutabakatın karşılıklı olarak sağlanacağının yazılı olduğu, davacının, davalı şirketin hukuki danışmanı olduğu
ve dava konusu tahkim davalarından önce ve yargılamalar sürecinde de
devam eden danışmanlık sözleşmesine göre, vekil sıfatıyla davacıya karşı
bilgi ve hesap verme yükümlülüğü altında olduğu gözetildiğinde, bu konudaki asıl sorumluluğun, vekalet verene değil, vekile ait olduğu sonucuna
varılmalıdır.
Bilindiği üzere vekalet sözleşmesinde, “sadakat ve özen gösterme”,
“hesap verme” borçları, vekilin en temel borçları olup, bu sorumluluğun
belirlenmesinde ise, basiretli bir vekilin göstermesi gereken davranış
esas alınır. Davacı ise, basiretli bir vekil gibi hareket edip, sözleşmenin
2.2.maddesinde öngörülen, “tahkim davalarındaki ücretin belirlenmesi”
konusundaki yükümlülüğünü yerine getirmemiş, bu konuda davalıya bilgi ve hesap vermemiş, sessiz kalmayı tercih etmiştir. Davacının, vekalet
sözleşmesinden kaynaklanan söz konusu borçlarını gereği gibi yerine getirmemiş olması, onun lehine sonuçlar doğurmamalıdır.
Gerçekten de, avukatların görev ve sorumluluklarına ilişkin “Havana
Kuralları”nın 13. maddesinde belirtildiği gibi, “müvekkillerinin haklarını ve yükümlülüklerini ilgilendirdiği ölçüde, hukuk sisteminin işleyişi
konusunda kendilerine bilgi vermek”, avukatların müvekkillerine karşı
en temel görevleri arasındadır. Her ne kadar avukatın verdiği hizmetler
karşılığında hakça bir ücret talep etmesi, onun en tabii hakkı ise de, bu
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ücretin müvekkile açıkça bildirilmesi, adil ve makul olunması gerektiği
de, az yukarda değinilen uluslararası hukukun kabul ettiği en temel ilke
ve esaslardandır. Esasen somut olayda, sözleşmenin 2.2.maddesinin de,
davalı yönünden bu amaç ve kaygılarla düzenlendiği, davacı tarafından da
kabul edildiği anlaşılmaktadır.
Bu itibarla taraflar arasında, davaların görüldüğü sırada da devam
eden bir hukuki danışmanlık sözleşmesinin mevcut olması ve özellikle bu
sözleşmenin 2.2.maddesindeki özel düzenleme 2013/23329-2014/23087
karşısında, mahkemenin kabulünün aksine, davacı ve davalı arasında
hiçbir yazılı ücret sözleşmesinin bunmadığını kabul etmek mümkün değildir. Aynı şekilde taraflar arasındaki sözleşme ilişkisini, “danışmanlık
hizmeti” ile “dava ve işler” şeklinde, birbirinden bağımsız olarak düşünmek ve değerlendirmek de doğru ve isabetli değildir. Nitekim davalar
yönünden vekalet ilişkisinin, taraflar arasındaki “danışmanlık hizmeti”
konusundaki ilk ve esas sözleşmede yer verilen özel bir düzenleme sonucunda gerçekleştiği açıktır. Öte yandan Dairemizce öteden beri kabul edilen kökleşmiş içtihatlarda da, “Hizmet Hukuk Müşavirliği” olarak adlandırılan, hizmet ve vekalet sözleşmelerinin unsurlarını kapsayan, karma
nitelikteki bu tip danışmanlık sözleşmelerinin, AK’nun 164/4. maddesinde öngörülen sınırlandırmalardan bağımsız olarak geçerli kabul edildiği,
bu konudaki ihtilafların da, tarafların serbest iradeleri ile düzenledikleri
ve geçerli olan bu sözleşme hükümlerine göre çözümlenmesi gerektiği”
açıkça ifade edilmiştir.
O halde somut olayda da, taraflar arasındaki sözleşme ilişkisi bütün olarak değerlendirip, dava konusu uyuşmazlığın da, sözleşmenin
2.2.maddesindeki özel düzenleme esas alınarak çözümlenmesi gereklidir.
Hemen belirtmek gerekir ki, söz konusu tahkim davalarını takip edip sonuçlandıran davacı avukatın, vekalet ücretine hak kazandığı tartışmasızdır. Ne var ki, gerek danışmanlık sözleşmesinin gerekse bu sözleşmenin
2.2.maddesindeki özel düzenlemenin gereğini yerine getirmeyen, davalı
müvekkiline ücret konusunda bilgi ve hesap verip, olası bir mutabakat
sağlamayan davacının, edimlerini ve vekalet sözleşmesinden kaynaklanan
yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmasının, kendi lehine sonuçlar doğurması kabul edilemeyeceğinden, mahkemece, söz konusu tahkim davalarında davacı avukatın, davalıya sağladığı hukuki yardım nedeniyle sarf
etmiş olduğu emek ve mesaisine karşılık, hak ve nesafete göre alması
gereken vekalet ücreti tespit edilip, tespit edilecek bu miktar üzerinden
hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi, usul ve yasaya
aykırı olup, bozmayı gerektirir.
2-Bozma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görülmemiştir.
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1. bentte açıklanan nedenlerle, temyiz edilen hükmün BOZULMASINA, 2. bent gereğince davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine
bu aşamada yer olmadığına, 1.100,00 TL duruşma avukatlık parasının
davacıdan alınarak davalıya ödenmesine, peşin alınan 80.749,20 TL. temyiz harcının istek halinde iadesine, 08.07.2014 gününde oybirliğiyle karar
verildi.

CEZAİ ŞART
ÖZET: TBK 182/son maddesi gereğince hakim,
aşırı gördüğü ceza koşulunun fahiş koşulunu
kendiliğinden indirir. Bu konuda tarafların talepte
bulunmasına gerek yoktur. Hakim ceza koşuhunun fahiş olup olmadığını değerlendirirken, tarafların ekonomik durumları, asil olarak borçlunun
ödeme gücü; alacaklının, kendisine asıl borcun
ifasındaki yararı ile ceza-i şart ödenmesi halindeki yararı arasında makul ve adil ölçü, sözleşmeye
aykırı davranılmasından dolayı alacaklının uğradığı zarar, borçlunun borcunu yerine getirmemiş
olması nedeniyle sağladığı menfaat, borclunun
kusur dereceğsi ölçü alınıp ceza-i şart miktarı
hak, adalet ve nesafet kurallarına uygun olarak
saptanmalıdır. Hakimin bu kuralları uygularken
kullanacağı takdir hakkının Yargıtay denetimine
elverişli olması gerekir. Aşırılığın belirlenmesinde ceza-i şart borcun yerine getirilmesi için davalı üzerinde bir baskı yaptığı da gözetilip böyle bir baskının onrtadan kaldırılması sonucunu
doğruac ak şekilde aşırı indirimden kaçınmalıdır.
Y 13 HD, E. 2015/32576, K. 2016/24049, T. 22.12.2016
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine
ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde temyiz eden davacı ...Ş.
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vekili avukat....geldi. Karşı taraftan gelen olmadığından onun yokluğundan duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması
dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz
dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı, davalının 18.9.2010 tarihli sözleşme ile kaptan pilot olarak
çalışmaya başladığını, kendisine pilot eğitimi verdirilip harcama yapıldığını ancak davalının hiç bir haklı neden göstermeden ve sözleşmenin 10/c
maddesindeki ihbar süresine itibar etmeden 4.7.2011 tarihli ihtar ile sözleşmeyi feshettiğini ileri sürerek, sözleşme gereğince hakkettiği tazminat
tutarı 17.300 euronun tahsili için icra takibi yaptığını ileri sürerek haksız
itirazın iptali ile % 40 inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davacı şirketin sözleşme gereğince yükümlülüklerin yerine getirmediğini, uçuş limitlerine uyulmadığını, sigorta ettirme yükümlülüğünün yerine getirilmediğini, lisans kaybı sigortasının yaptırılmadığını vb.
nedenlerle sözleşmenin haklı olarak feshedildiğini savunmuştur.
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davalının 18.9.2010 tarihli sözleşme ile davacı şirkette pilot olarak
göreve başladığı, 4.7.2011 tarihli ihtar ile sözleşmeyi feshettiğini davacıya
bildirdiği anlaşılmaktadır.
Taraflar arasındaki uyuşmazlık, sözleşmenin davalı tarafından tek
taraflı olarak feshedilmesinin haklı olup olmadığı ve imzalamış olduğu
sözleşme hükümleri nedeniyle davacıya karşı borçlu olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.
Mahkemece görüşüne başvurulan 24.10.2014 tarihli bilirkişi raporunda da açıklandığı üzere, davalının ileri sürdüğü olayların ve hususların
haklı nedenle sözleşmeyi feshi gerektirmeyeceği bildirilmiş, mahkemece
de, sözleşmenin 10/c maddesinde belirtilen şartın gerçekleşmesi için davalının sözleşmenin feshi için ihtarı ve işten ayrılışına müteakip sözleşmeye göre davacı şirketin 3 ay daha çalışması için davalıya öneride bulunması koşuluna bağlı olup davada bu koşul gerçekleşmediğinden davanın
reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Taraflar arasındaki sözleşmenin " sözleşmenin sona erdirilmesi " başlıklı 10. Maddesinde tarafların sözleşmeye sona erdirmesindeki koşulların açıklandığı, 10/a maddesinde; " taraflardan herhangi biri karşı tara-
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fın sözleşme hükümlerine riayet etmemesi halinde sözleşmeyi tek taraflı
olarak feshedebilir " ve 10/c maddesinde de, " pilot işten ayrılmak istediği
takdirde en az 2 ay önce işverene durumu yazı ile bildirmek suretiyle
sözleşmeyi feshedebilir. 1 mart ile 30 eylül arası yaz aylarında uçuş programının aksaması olasılığına karşı şirket pilotun işten ayrılışını, pilotun
yazılı müracaat tarihini takiben 3 ay geciktirebilir. Pilot buna riayet etmediği takdirde en son almış olduğu aylık ücret ve uçuş tazminatı toplam tutarının 3 katı euro karşılığı Türk lirası tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt
eder. Şirket de yukarıda belirtilen aynı şartı yerine getirmediği takdirde
pilota aylık ücret ve uçuş tazminatı toplam tutarının 3 katı euro karşılığı
Türk Lirası tazminat öder " düzenlemesinin getirildiği anlaşılmaktadır.
O halde sözleşmenin 10/c maddesi ile, pilotun ve davalı şirketin haklı
nedenler dışında sözleşmeye son vermek istemesi halinde 2 ay önceden
bir bildirim şartının getirildiği, aksi halde sözleşmede öngörülen şekilde
cezai şartla yükümlü olacağının kararlaştırıldığı anlaşılmaktadır. Mahkemenin gerekçesinin aksine, davacı şirketin pilotun bildiriminden itibaren
işten ayrılışını 3 ay süre ile geciktirmesi uçuş programının aksaması ihtimali gözetilerek tamamıyle davacı şirketin insiyatifine bırakılmış bir hak
olup yükümlülük olarak kabulüne imkan yoktur. O halde davacı şirketin
fesih koşullarına uymayan davalıdan cezai şartı talebe hakkının bulunduğunun kabulü gerekir.
Kural olarak, sözleşme serbestisi ilkeleri çerçevesinde taraflar ceza-i
şart miktarını tayinde serbesttir. Ancak TBK. 182/son maddesi gereğince hâkim, aşırı gördüğü ceza koşulunu kendiliğinden indirir. Bu konuda tarafların talepte bulunmasına gerek yoktur. Hakim ceza koşulunun
fahiş olup olmadığını değerlendirirken, tarafların ekonomik durumları,
asil olarak borçlunun ödeme gücü; alacaklının, kendisine asıl borcun ifasındaki yararı ile ceza-i şart ödenmesi halindeki yararı arasında makul
ve adil ölçü, sözleşmeye aykırı davranılmasından dolayı alacaklının uğradığı zarar, borçlunun borcunu yerine getirmemiş olması nedeniyle sağladığı menfaat, borçlunun kusur derecesi ölçü alınıp ceza-i şart miktarı
hak, adalet ve nesafet kurallarına uygun olarak saptanmalıdır. Hakimin
bu kuralları uygularken kullanacağı takdir hakkının Yargıtay denetimine
elverişli olması gerekir. Aşırılığın belirlenmesinde ceza-i şart borcun yerine getirilmesi için davalı üzerinde bir baskı yaptığı da gözetilip böyle bir
baskının ortadan kaldırılması sonucunu doğuracak şekilde aşırı indirimden kaçınmalıdır. Bu durumda yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda
ceza-i şartın fahiş olup olmadığı, indirim gerekip gerekmediği, fahiş ise ne
oranda indirim yapılması gerektiği saptanıp, sonucuna uygun bir karar
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verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, 1350,00 TL duruşma avukatlık parasının
davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, HUMK’un 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak
üzere, 22/12/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

TIBBİ HATA • TEDAVİ SIRASINDA YAPILAN HATALAR
•
DOKTORLAR HAKKINDA KUSUR RAPORU
ALINMASI GEREKTİĞİ
ÖZET: Bir Üniversiteden, aralarında konularında
uzmanların bulunduğu, akademik kariyere sahip
3 kişilik bilirkişi kurulundan, dava konusu olayda
davalılara atfı kabil bir kusur olup olmadığı hususunda, nedenlerini açıklayıcı, taraf, Mahkeme
ve Yargıtay denetimine elverişli rapor alınarak,
davalıların kusurlu olup olmadığının belirlenmesi, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, bu
yön göz ardı edilerek, eksik incelemeye dayanılarak, yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması usul
ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
Y 13 HD, E. 2015/22169, K. 2016/15692, T. 28.06.2016,
Davacı, davalı hastaneye kadın hastalığı şikayeti ile müracaat ettiğini, davalı Kadın Doğum Uzmanı ....nın teşhisi doğrultusunda rahim ve
yumurtalıklarda oluşan kistin alınması için ameliyat edildiğini, ameliyatta yapılan hatalar nedeniyle idrar kaçırmaya başladığını, akabinde sistoskopla mesaneye girilip nerede problem olduğuna bakılacağı bilgisinin
verildiğini ancak habersiz bir şekilde yeniden ameliyata alındığını, bu
ameliyatı için rıza alınmadığı gibi doktor tarafından aydınlatma yükümlülüğünün de yerine getirilmediğini, ameliyat sırasında mesanedeki deliğin
kapatılıp mesaneye yapışan bağırsağın ayrıldığı ve böbreklere tüp takıldığı bilgisinin verildiğini, ancak idrar kaçırma şikayetinin devam ettiğini ve
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sürekli olarak bez kullanmak zorunda kaldığını, birinci ameliyatı sırasında idrar kesesinin yırtıldığını ve bu durumun ameliyatı yapan davalı doktorların ağır ihmali ve mesleklerinde gösterdikleri acemilikten kaynaklandığını, ameliyatı yapan doktorlar yanında davalı hastanenin de sorumlu
olduğunu, her gün çektiği ağrı ve eziyetler yanında bakıma muhtaç hale
geldiğini, başkaca da ameliyatlar geçirmek zorunda kaldığını belirterek,
fazlaya ilişkin talep ve dava hakları saklı kalmak kaydı ile maddi manevi
tazminat istemiştir.
Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir.
Mahkemece, davanın reddine, karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, tedavi sırasında yapılan hatalar sonucu uğranılan maddi ve manevi zararların ödetilmesi istemine ilişkindir. Taraflar arasındaki ilişki
vekalet sözleşmesidir. Vekil, vekalet görevini yerine getirirken yöneldiği
sonucun elde edilmemesinden sorumlu değil ise de, bu sonuca ulaşmak
için gösterdiği çabanın, yaptığı işlemlerin, eylemlerin ve davranışlarının
özenli olmayışından doğan zararlardan sorumludur. O nedenle, vekil konumunda olan doktorların bilim ve teknolojinin getirdiği bütün imkanları
kullanmak suretiyle özen borcunu yerine getirmeleri gerekir. Mahkemece,
dosyaya kazandırılan ve hükme esas alınan .... Kurumu 3. İhtisas Kurulu'nun 23.09.2011 tarihli ve .... Genel Kurulu'nun 20.03.2014 tarihli
raporunda, meydana gelen durumun komplikasyon olduğu belirtilerek,
davalılara kusur atfedilmediğinden, davanın reddine karar verilmiştir.
İşbu raporlarda, hastada gelişen durumun komplikasyon olduğu belirtilmiş ise de, yapılan ameliyatta davalı doktorlara açıkça atfedilebilecek bir
kusur olup olmadığının, gelişen durumun doktorların ihmali veya kusuruyla mı meydana geldiğinin yeterince aydınlatılamadığı anlaşılmaktadır.
O halde mahkemece, bu konuda rapor düzenlemeye ehil ve donanımlı bir
Üniversiteden, aralarında konularında uzmanların bulunduğu, akademik
kariyere sahip 3 kişilik bilirkişi kurulundan, dava konusu olayda davalılara atfı kabil bir kusur olup olmadığı hususunda, nedenlerini açıklayıcı,
taraf, Mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli rapor alınarak, davalıların kusurlu olup olmadığının belirlenmesi, sonucuna göre karar verilmesi
gerekirken, bu yön göz ardı edilerek, eksik incelemeye dayanılarak, yazılı
şekilde hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
2-Bozma nedenine göre, davacıların sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.
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SONUÇ
Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenle hükmün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, 1350,00 TL duruşma avukatlık parasının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, peşin alınan harcın istek halinde
iadesine, HUMK’un 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün
içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28/06/2016 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

AVUKATLIK ÜCRETİ • HAPİS HAKKI
ÖZET: Avukatlık Kanununun 166. maddesinde tanımlanan hapis hakkı, sadece vekalet ücreti alacakları ve yapılan giderler oranında kullanılabilir.
Avukatın, müvekkili nam ve hesabına tahsil etmiş
olduğu alacak ve değerlerden, ücret ve masraf
alacağından fazla bir miktarını “hapis hakkı” adı
altında elinde tutması, bu hakkın yasaya konuluş
amacına aykırı olduğu gibi, avukatlık meslek kurallarına da aykırıdır. Davalı avukatın, icra dosyasından tahsil ettiği paraların miktarı hakkında davalı müvekkillerine makul sürede bilgi ve hesap
veremediği gibi, davacıların gerçek tahsilat miktarını icra dosyasından öğrenmesi üzerine davalı
avukatı azil etmesinin haklı nedene dayandığının
kabulü gerekir.
Y 13 HD, E. 2013/17664, K. 2014/796, T. 16.1.2014
Davacılar, davalıya verdikleri vekalet ile avukatları olarak 2007/404
esas sayılı dosya ile karara bağlanan 170.361 TL. alacağın tahsiline ilişkin olarak, ilamı 2009/161 takip sayılı dosya ile icraya koyduğunu, takip
borçlusunun 120.000 TL. tutarındaki ödemelerini davalının tahsil ettiğini
yine ilam gereği hükmedilen avukatlık ücreti ile yargılama giderlerini de
ayrıca yaptığı icra takibi ile tahsil ettiğini, ilamla iadesine karar verilen
8.597 TL. Peşin harcın da davalı tarafça alındığını, davalı avukata 12.800
TL. avans ödemesi yaptıklarını, davalının hesap vermediği gibi, tahsil ettiği paraları kendilerine ödemediğini bu nedenle, 3.8.2011 tarihli ihtarla
haklı olarak azlettiklerini ileri sürerek, tahsil ettiği paradan fazla hakları
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saklı kalarak şimdilik 25.000'er TL.den toplam 50.000 TL.nin dava tarihinden yasal faizi ile ödetilmesine karar verilmesini istemişlerdir.
Davalı, davacıların avukatı olarak ilamı icraya koyup alacağı tahsil ettiğini ancak vekalet ücreti ödenmediğinden hapis hakkını kullandığını,
harç bedelini iade ettiğini savunarak davanın reddini dilemiş, birleşen
dava ile de hakettiği vekalet ücreti toplamı 58.542 TL.nin yasal faizi ile
ödetilmesini istemiştir.
Mahkemece, asıl davanın kısmen kabulü ile 5.521 TL.nin davacılara
1/2 pay edilerek dava tarihinden itibaren yasal faizi ile davalıdan tahsiline, birleşen davanın da reddine karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı
tarafından temyiz edilmiştir.
1-Davacıların vekili olarak avukat olan davalının, 13.5.2008 tarihinde aldığı vekalet ile davacılar adına görülmekte olan 2007/404 esastaki
davayı takip ettiği, 26.12.2008 tarihinde mahkeme kararı ile hükmedilen 109.465 dolar ilam alacağının tahsili için 2009/161 takip sayılı dosya
ile icra takibi başlattığı, davalının takip borçlusundan muhtelif tarihlerde
toplam net 108.852 TL.nı tahsil ettiği ayrıca 2009/155 takip sayılı dosya
ile de, 2013/17664-2014/796
Verilen mahkeme kararı ile hükmedilen vekalet ücreti ve masrafları
toplamını tahsil ettiği, davacılar tarafından 3.8.2011 tarihli ihtarla azledildiği dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşıldığı gibi tüm dosya kapsamı
ile sabittir.
Avukatlık Kanununun, 174. maddesinde de, “Avukatın azli halinde ücretin tamamı verilir. Şu kadar ki, avukat kusur veya ihmalinden dolayı
azledilmiş ise ücretin ödenmesi gerekmez” hükmü mevcut olup, bu hükme göre azil işleminin haklı nedene dayandığının kanıtlanması halinde
müvekkil Avukata vekalet ücreti ödemekle yükümlü değildir. Dairemizin
kökleşmiş içtihatlarına göre haklı azil halinde ancak azil tarihi itibariyle
sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı vekalet ücreti talep edilebilir. Buna
karşılık haksız azil halinde ise avukat, hangi aşamada olursa olsun, üstlendiği işin tüm vekalet ücretini talep etme hakkına sahiptir.
Somut olaya bakıldığında; taraflar arasındaki öncelikli uyuşmazlık,
azlin haklı olup olmadığına ilişkindir. Davalı, azlin haksız olduğunu ileri
sürerken, davacılar ise, davalının, icra dosyalarından vekaleten tahsil etmiş olduğu miktarları bildirmediğini, bu nedenle davalıyı haklı olarak azlettiklerini ileri sürmüş, davalı ise yapmış olduğu tahsilatları, hapis hakkı
gereğince davacılardan olan alacaklarına mahsup ettiğini belirtmiştir.
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Hemen belirtmek gerekir ki, Avukatlık Kanununun 166. maddesinde
tanımlanan hapis hakkı, sadece vekalet ücreti alacakları ve yapılan giderler oranında kullanılabilir. Avukatın, müvekkili nam ve hesabına tahsil
etmiş olduğu alacak ve değerlerden, ücret ve masraf alacağından fazla
bir miktarını “hapis hakkı” adı altında elinde tutması, bu hakkın yasaya
konuluş amacına aykırı olduğu gibi, avukatlık meslek kurallarına da aykırıdır. Aynı şekilde hapis hakkını kullanan avukatın, müvekkilin nam ve
hesabına tahsil ettiği alacakları geciktirmeksizin iş sahibine bildirmesi,
hangi işten dolayı ve ne miktarda ücret ve masraf alacağı olduğunu açıklaması ve konu ile ilgili karşı tarafı bilgilendirdikten sonra, alacağı oranında hapis hakkını kullanması gereklidir. Esasen bu durum, avukatın müvekkiline hesap verme yükümlülüğünün de tabii bir sonucudur. Nitekim,
Avukatlık Kanununun 34. maddesinde, “Avukatlar, yüklendikleri görevleri, bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur
içinde yerine getirmek ve avukatlık ünvanının gerektirdiği saygı ve güvene
uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler.” hükmü, Türkiye Barolar Birliği
Meslek Kurallarının 43. maddesinde de, “Müvekkil adına alınan paralar
ve başkaca değerler geciktirilmeksizin müvekkile duyurulur ve verilir.”
hükmü bulunmaktadır.
Öte yandan avukat, ancak muaccel olan vekalet ücreti alacakları yönünden hapis hakkını kullanabilir. Yasada avukatlık ücretinin ne zaman
muaccel olacağı konusunda açık bir hüküm bulunmamakla beraber, Avukatlık Kanununun 171/1 maddesinde düzenlenen “Avukat üzerine aldığı
işi kanun hükümlerine göre ve yazılı sözleşme olmasa bile sonuna kadar
takip eder” ve “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi”nin 2. maddesinde düzenlenen “...avukatlık 2013/17664-2014/796
ücreti, kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler
ücreti karşılığıdır” hükümleri gereğince vekalet ücreti alacağının, üstlenilen işin bitmesi ile muaccel hale geldiğinin kabulü gerekir. Bu kabule
göre avukat, aksine sözleşme yoksa, işi sonuna kadar takip edip sonuçlandırmadan ücretini isteyemeyeceği gibi bu noktada hapis hakkını da
kullanamaz.
Hapis hakkı ile ilgili bu açıklamalardan sonra dava konusu olaya bakılacak olursa; davalı avukatın, davacılara vekaleten bir kısım tahsilatlar
yaptığı ve bu tahsilatları, vekalet ücreti alacaklarına ilişkin hapis hakkını kullanmak suretiyle yedinde tuttuğu anlaşılmaktadır. Vekil, Borçlar
Kanununun 392. maddesi hükmüne göre yaptığı iş sırasında vekil eden
adına tahsil ettiği paraları zimmetinde tutmadan müvekkiline intikal ettir-
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mek, vekil edenin adına veya yararına yaptığı tüm işlerin hesabını müvekkiline vermek zorundadır. Davalı avukatın, icra dosyasından tahsil ettiği
paraların miktarı hakkında davalı müvekkillerine makul sürede bilgi ve
hesap vermediği gibi, davacıların gerçek tahsilat miktarını icra dosyasından öğrenmesi üzerine davalı avukatı azil etmesinin haklı nedene dayandığının kabulü gerekir. Davalı avukat haklı olarak azil edildiğine göre,
tam ücret talep etme hakkına sahip olmayıp, ancak bitirdiği işlerden dolayı hak ve nesafete göre ücret isteyebileği gözetilerek sonucuna uygun bir
karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde karar
verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
2-Bozma nedenine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görülmemiştir
SONUÇ
Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün BOZULMASINA, 2.bent gereğince tarafların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan 24.30 TL harcın istek halinde
davacıya, peşin alınan 94.30 TL harcın davalıya iadesine, 16.1.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

VEKALET SÖZLEŞMESİ • TÜKETİCİ KAVRAMI
ÖZET: İşçi ile avukat arasında görülecek vekalet
ücreti davasına tüketici mahkemesi bakamaz.
Çünkü işçi tüketici sıfatı taşımaz.
Y 13 HD, E. 2016/27848, K. 2016/23691, T. 19.12.2016
Davacı, davalının avukatı olarak iş mahkemesinde davasını takip ettiğini, haksız olarak azledildiğini, vekalet ücretinin tahsili için başlattığı
icra takibine itiraz edildiğini ileri sürerek itirazın iptaline %20 icra inkar
tazminatı ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Davalı davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece davanın 11.254 TL üzerinden kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 3. maddesine göre tüketici; ticari veya
mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, tüketici
işlemi; mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak
üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da
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hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, .... sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler
de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder.
6502 sayılı Yasa'nın 73. maddesi, bu Kanunun uygulanması ile ilgili
her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür.
Bir hukuki işlemin sadece 6502 Sayılı Yasa'da düzenlenmiş olması tek
başına o işlemden kaynaklanan uyuşmazlığın tüketici mahkemesinde görülmesini gerektirmez. Bir hukuki işlemin 6502 sayılı Yasa kapsamında
kaldığının kabul edilmesi için taraflardan birinin tüketici olması gerekir.
Davalı işçilik alacağının tahsili için davacı avukata vekalet vermiş olup,
işin özü itibariyle mesleki faaliyet kapsamında olduğundan, 6502 sayılı
yasada tanımlanan tüketici sıfatını taşımamaktadır. Vekalet sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların 6502 sayılı Yasa kapsamında olması
için mutlak surette taraflardan en az birisinin tüketici vasfını taşıması
gerekir. Somut uyuşmazlıkta davalı işçi, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da tanımı yapılan tüketici kapsamında olmadığından, taraflar
arasındaki ilişkinin 6502 sayılı Yasa kapsamı dışında kaldığı anlaşılmaktadır. Taraflar arasındaki uyuşmazlık, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamı dışında kaldığına göre davaya bakma hususunda
genel mahkemeler görevlidir. Görev konusu resen gözetilir. Davaya genel
mahkeme sıfatıyla bakılması gerekirken, tüketici mahkemesi sıfatıyla bakılması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün BOZULMASINA,
peşin alınan 193,00 TL harcın istek halinde iadesine, HUMK’un 440/III-2
maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 19/12/2016
gününde oybirliğiyle karar verildi.
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AVUKATLIK ÜCRETİ • İKİ AVUKATLA TEMSİL
ÖZET: Davacı avukat, yeni vekilin tayini sonrası
muvafakat vermediğine dair bir girişimde bulunmadığı gibi istifa da etmemiştir. Avukatlık Kanununun 172. maddesi uyarınca davacı avukatın artık bu duruma zimnen muvafakat ettiğinin kabulü
gerekir.
Davacının istifa etmediği gibi azledilmediği de
çekişmesiz olduğundan, davacının talep ettiği ancak halen devam eden dosyalar açısından
alacak muaccel olmadığından ücret alacağına
hükmedilemez. Muaccel alacaklar yönünden ise,
davacının, ikinci vekilin vekalet sunmasından
önce biten dosyalar açısından akdi ve karşı yan
vekalet ücretinin tamamına hak kazandığı açıktır.
İkinci vekilin vekalet sunup bu aşamadan sonra
biten davalarda ise davacı, akdi vekalet ücretinin
tamamını karşı yan vekalet ücretinin ise yarısını
talep edebilir.
Y 13 HD, E. 2015/34119, K. 2016/18554, T. 17.10.2016
Davacı, davalının vekili sıfatı ile pek çok dava ve icra dosyalarını takip ettiğini, hukuki yardımlarda bulunduğunu, ancak vekalet ücretlerinin
ödenmediğini, bazı dosyalarda davalının kendisinin onayını almadan bir
başka avukatı vekil tayin ettiğini, dava dışı avukatın bu dosyalara vekalet
sunması, bir kısmından feragat etmesi nedeni ile ücret alacaklarından
mahrum kaldığını ileri sürerek, takip ettiği dosyalardan dolayı fazlaya
ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik ödenmeyen vekalet ücreti
alacağı olan 10.000 TL'nin faizi ile tahsiline karar verilmesini istemiş,
ıslah ile davasını 66403,13 TL ye yükseltmiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı'nın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer
temyiz itirazlarının reddi gerekir.
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2-Dava, ödenmeyen ücret alacağının tahsili istemine ilişkindir. Davacı,
yeni vekilin tayini ile devre dışı bırakıldığını ve hak ettiği vekalet ücretlerini alamadığını ileri sürmüş, davalı davacının bu durumu zımnen kabul
ettiğini savunarak davanın reddini dilemiştir. Mahkemece, davacının bu
duruma açık muvafakati bulunmamakla ücretin tamamının hakedildiği
kanaati ile davanın kabulüne karar verilmiştir. Ne var ki, Davacı avukat,
yeni vekilin tayini sonrası muvafakat vermediğine dair bir girişimde bulunmadığı gibi istifa da etmemiştir. Avukatlık Kanununun 172.maddesi
uyarınca davacı avukatın artık bu duruma zımnen muvafakat ettiğinin
kabulü gerekir.
Bu durumda davacının hak etiği ücret alacağı ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Davacının istifa etmediği gibi azledilmediği de çekişmesiz olduğundan, davacının talep ettiği ancak halen devam eden dosyalar açısından
alacak muaccel olmadığından ücret alacağına hükmedilemez. Muaccel
alacaklar yönünden ise, davacının, ikinci vekilin vekalet sunmasından
önce biten dosyalar açısından akdi ve karşı yan vekalet ücretinin tamamına hak kazandığı açıktır. İkinci vekilin vekalet sunup bu aşamadan
sonra biten davalarda ise davacı, akdi vekalet ücretinin tamamını karşı
yan vekalet ücretinin ise yarısını talep edebilir. Bu ilkeler ışığındaBilirkişi
raporu alınarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozma sebebidir.
SONUÇ
Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün
davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 1.134,00 TL harcın istek
halinde iadesine, HUMK’un 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15
gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17/10/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

AVUKATLIK ÜCRETİ
•
FARKLI DÖNEMLERE AYRI ÜCRETLER
ÖZET: Hukuki yardımın başladığı tarihe göre
avumatlık ücreti değişecektir. 2001 öncesi için
asgari tarife, sonrasında 2004 yılına kadar dava
değerinin %5 ile %15’i ile 2004 sonrası için de
%10 ile %20 arası tutar taraflar arasında aksine
sözleşme yoksa uygulanır.
Y 13 HD, E. 2015/19494, E. 2016/14044, T. 01.06.2016
Davacılar, avukat olduklarını, davalının 1997 yılından sonra vekilliğini yapmaya başladıklarını, davalının bir çok dava ve hukusal işlerini
takip ettiklerini, bunun için ... gidip tercümeler yaptırdıklarını, davalı
aleyhine açılan verasetin, vasiyetnamenin, tapu iptali davalarının halen
devam ettiğini, davalının 01.07.2008 tarihinde vesayet altına alındığını
ve vesayet makamı tarafından kendilerinin yeniden görevlendirilmediklerini, görevlerinin sona erdiğini, bu zamana kadar kendilerine vekalet
ücreti ödenmediğini, vesayet makamına yaptıkları başvuru sonucunda
ancak 125.000.00.TL vekalet ücreti talep edebileceklerinin bildirildiğini
bu durumu kabul etmemeleri üzerine vesayet makamı tarafından vekalet
ücretlerinin tespiti için dava açılması için taleplerinin 04.09.2009 tarihli
ara kararla reddedildiğini, davaya konu taşınmazların gerçek değerleri
belirlenerek bu değerler üzerinden kendileri lehine %15 vekalet ücretinin
tespit edilmesi gerektiğini ileri sürerek şimdilik 300.000.00.TL' nın, yargılama sırasında verilen ıslah dilekçesi ile toplam 321.911.60.TL ücreti
vekaletin temerrüt tarihi olan 04.09.2009 tarihinden itibaren faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemişlerdir.
Davalı, davacı avukatların görevlerini yaparken davalının vesayet altına
alınması nedeniyle davacıların vekalet görevinin sona erdiğini, davalı ile
davacı avukatlar arasında bugüne kadar ücret yönünden bir sıkıntının
olmadığını çünkü ücretlerinin büyük kısmının önceden ödendiğini en son
31.01.2008 tarihinde 4.500.00.TL ödendiğini, davadan önce temerrüdün
gerçekleşmediğinden daha inceden faiz istenemeyeceğini belirterek davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 160.955.80.TL vekalet ücreti
alacağının dava tarihinden itibaren değişen oranlarda yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm taraflarca temyiz edilmiştir.
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1-Taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesi bulunmamaktadır. Uyuşmazlığın çözümü açısından ücret sözleşmesinin bulunmadığı durumlarda hangi tarihteki düzenlemenin uygulanacağı açıklığa kavuşturulmalıdır.
5043 sayılı Yasa ile değiştirilen Avukatlık Kanununun 164/4. madde ve
fıkrasına göre; “Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin
ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde, değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla
ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan
bölümü için avukatın emeğine göre ilamın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir.” Yine 5043 sayılı Kanunun 7. maddesi ile
geçici 21. madde eklenmiş olup, anılan maddede; “Bu kanunun yürürlüğe
girdiği tarihte, kesin hükme bağlanmamış bütün ihtilaflarda bu Kanunun
değişik hükümleri uygulanır.” düzenlemesi getirilmiştir. Ne var ki, 1136
sayılı Avukatlık Kanunu’ na 5043 sayılı Kanunla eklenen geçici 21. madde, Anayasa Mahkemesi’ nin 7.2.2008 günlü kararı ile iptal edilmiştir.
Öyle olunca, artık geçici 21.maddenin, dolayısıyla 5043 sayılı Kanun’un
164. maddesinde yapılan değişikliklerin de uygulanması mümkün değildir. Bu durumda, hukuki yardımın başladığı tarihte yürürlükte bulunan
Avukatlık Kanunu’ nun ilgili hükümlerinin uygulanması gerekir. Hukuki
yardımın ne zaman başladığı konusu ise değişken olup her işlemin özelliğine göre farklılık gösterebilmektedir. Örnek vermek gerekirse, dava açılmış ise, davanın açıldığı, ya da tespitin yapıldığı tarih, müvekkil aleyhine
dava açılmış ise cevap verme tarihi, ya da vekaletnamenin verilme tarihi
hukuki yardımın başladığı tarih olarak esas alınmalıdır.
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’ nun ücrete ilişkin 163 ve 164. maddeleri, vekil ile müvekkil arasındaki ücrete ilişkin düzenlemeleri getirmiştir. 1136 sayılı Kanunun bazı hükümlerini değiştiren 4667 sayılı Kanun,
2.5.2001 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu kanun yürürlüğe girmeden
önceki uyuşmazlıklarda; sözleşme var ise, sözleşme hükümleri, yok ise
ya da sözleşme geçerli değil ise, 163. maddenin son fıkrası hükümleri uygulanmaktaydı. 163. maddenin son fıkrasında ise “Yazılı ücret sözleşmesi yapılmamış olan hallerde asgari ücret tarifesi uygulanır.” düzenlemesi
bulunmaktadır. Böylelikle, sözleşmenin yapılmamış olması ya da geçersiz
olması hallerinde hukuki yardımın başladığı tarihteki asgari ücret tarifesinin uygulanacağı açıktır. Dairemizin kararlılık kazanmış uygulamaları
da bu yöndedir. Yine 4667 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarih olan
2.5.2001 tarihinden itibaren ise, Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesinin
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4. fıkrası uygulanacaktır. Madde sözleşmenin yapılmamış olması halinde “…Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu hallerde, değeri para
ile ölçülemeyen dava ve işlerde avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanır.
Değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde ise asgari ücret tarifelerinin
altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın sonucuna ve avukatın emeğine göre değişmek üzere ücret anlaşmazlığı tarihindeki dava değerinin yüzde beşi ile yüzde onbeşi
arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir…” düzenlemesini
getirmiştir. Bu düzenlemeye göre 2.5.2001 tarihinden sonra hukuki yardıma başlayan avukat emeğine göre yüzde beş ile yüzde on arasındaki
bir miktarı ücret olarak hak edecektir. Yine 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda, 20.1.2004 tarihinde 5043 sayılı Kanunla değişiklikler yapılmış
ve Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesinin dördüncü fıkrası değişikliğe
uğramış ve “Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar
arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin
ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde, değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla
ücret itirazlarının incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan
bölümü için avukatın emeğine göre ilamın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir. Değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde ise
avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanır.” düzenlemesi getirilmiştir.
Böylece 20.1.2004 tarihinden sonra başlayan hukuki yardımlarda sözleşme bulunmaması halinde ya da sözleşmenin belirgin olmaması, tartışmalı bulunması ya da sözleşmenin geçersiz sayıldığı hallerde ilamın
kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin yüzde onu ile yirmisi arasındaki bir miktar avukatın emeğine göre verilmelidir. Halen de yürürlükte
olan düzenleme bu şekildedir. Geçici 21. madde Anayasa Mahkemesince
iptal edildiğinden bu madde ancak 20.1.2004 tarihinden sonra başlayan
hukuki yardımlarda uygulanabilecektir.
Özetlemek gerekirse değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde hukuki
yardımın başladığı tarihteki yürürlükte olan kanun hükümleri uygulanarak, hukuki yardımın yapıldığı tarih 2.5.2001 tarihinden önce ise asgari
ücret tarifeleri, 02.05.2001 ile 20.1.2004 tarihleri arasında hukuki yardım başlamışsa yüzde beş ile onbeş, bu tarihten sonra ise, yüzde onu ile
yüzde yirmi arasındaki bir oran tatbik edilecek, değeri para ile ölçülemeyen davalarda ise avukatlık asgari ücret tarifeleri uygulanacaktır.
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Somut olaya gelince; Dava konusu olayda, taraflar arasında yazılı ücret
sözleşmesi mevcut olmayıp, davaya konu ... Sulh Hukuk Mahkemesi' nin
2002/13 Tereke sayılı, .... Sulh Hukuk Mahkemesi' nin 1998/474 Esas ve
birleşen ... Sulh Hukuk Mahkemesi' nin 1998/636 Esas sayılı halen devam eden verasetin iptali dava dosyası ve ... Cumhuriyet Başsavcılığı' nın
2007/3045 esas sayılı soruşturma dosyaları yönünden hükme esas alınan
13.09.2013 tarihli bilirkişi raporunda doğru olarak maktu vekalet ücretlerinin hesaplandığı, .... Asliye Hukuk Mahkemesi' nin 1997/898 Esas
sayılı ve halen devam eden tapu iptal ve tescil davasında davacı avukatlardan Avukat ...' in bu davaya 1998 yılında vekaletname ibraz ettiği dikkate
alınarak bu tarihte geçerli olan Avukatlık asgari ücret tarifesine göre, ....
Asliye Hukuk Mahkemesi' nin 2004/427 Esas sayılı ve halen devam eden
vasiyetnamenin iptali ile tapu iptal ve tescil davasında müddeabihin %10
- %20' sine göre, davalının 01.07.2008 tarihinde vesayet altına alınmasından dolayı vekaletin yasal nedenle sona erdiği, bu tarih itibariyle devam
eden bu iki dava dosyasında harca esas dava değeri yani harcı yatırılan
miktar dikkate alınarak belirlenecek bedellerden, yasal nedenle vekaletin
sona ermesi, davaların halen devam ediyor olması, emek, hak ve nesafet ile davalının davalarda birden çok avukatla temsil edildiği gözönünde
bulundurulup indirim yapılarak davacılar yararına tek vekalet ücretine
karar verilmesi gerekirken bu davada 22.12.2010 dava tarihi itibariyle
devam eden 2 dava dosyasının değerinin bilirkişi aracılığıyla belirlenip,
belirlenen bu değer üzerinden vekalet ücretinin hesaplanması, usul ve
yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
2-Davalı tarafından 24.10.2013 tarihli bilirkişi raporuna itiraz dilekçesinde davacı avukatlara önceden ödeme yapıldığı yönünde yemin teklif
edildiği belirtilmesine rağmen mahkemece, bu hususta olumlu veya olumsuz bir karar verilmeden davanın esası hakkında karar verildiği dosya
kapsamından anlaşılmıştır. O halde mahkemece, davalının yemin teklifi
ile ilgili usuli işlemler yapılarak hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bozmayı gerektirir.
3-Bozma nedenine göre, tarafların diğer temyiz itirazlarının şimdilik
incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle taraflar, 2.bent gereğince davalı yararına, hükmün BOZULMASINA, 1350,00 TL duruşma avukatlık
parasının davacıdan alınarak davalıya ödenmesine, peşin alınan harcın
istek halinde iadesine, HUMK’un 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, +01/06/2016
gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ
SATIŞ VAADİ • EDİMİN İFA EDİLEMEMESİ
•
TAZMİNAT İSTEMİ
ÖZET: Dava satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu
iptali ve tescil, ikinci kademede tazminat istemine ilişkindir.
Tapu iptali ve tescil mümkün olmasa da; satış vaadi sözleşmesi bir taahhüt işlemi olarak geçerliliğini koruduğundan, davacı karşı taraftan taahhütün ihlali sebebiyle tazminat isteyebilir. Bu
tazminata konu olan zarar “müspet zarar”dır.
Y 14 HD, E. 2013/3550, K. 2013/8792, T. 11.6.2013
Davacılar vekili tarafından, davalı aleyhine 18.06.2008 ve 19.12.2008
gününde verilen dilekçeler ile tapu iptali ile tescil veya tazminat istenmesi
üzerine yapılan muhakeme sonunda; tapu iptali ve tescil isteminin reddine, tazminat isteminin kısmen kabulüne dair verilen 22.02.2012 günlü hükmün Yargıtayca, duruşmalı olarak incelenmesi davacılar vekili ve
davalı vekili tarafından istenilmekle, tayin olunan 04.05.2013 günü için
yapılan tebligat üzerine temyiz eden davacılar vekili Av.E.Y. ile karşı taraftan davalı temsilcisi İ.Y. ile Av. A.Ç. geldiler. Açık duruşmaya başlandı.
Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelenlerin sözlü açıklamaları dinlendi duruşmanın bittiği bildirildi. İş karara bırakıldı. Bilahare dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar
incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR
Davacılar, davalı İlhan ile 09.07.2003 günü Zeytinburnu 1. Noterliği’nde düzenledikleri sözleşme ile 1 parsel sayılı taşınmazın devrinin düzenlendiğini, tahsis hakkı davalıya ait olan dava konusu taşınmazın dava dışı
İstanbul Organize Sanayi Bölgesi adına kayıtlı olduğunu, fiili ve rıza-i taksim krokisinin anılan kurumca kabul edildiğini ileri sürerek, taşınmazın
davalı adına tescili için yetki verilmesini, davalı adına tescilinden sonra
6/100 payının davacı O.Y., 8/100 payının davacı E.Y., 12/100 payının davacı E.Y. adna tescilini veya tazminatın davalıdan alınmasını, 09.05.2011
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günü ıslah dilekçesiyle de E. için 940.419,04 TL, E. için 1.410.628,56
TL, O. mirasçıları için de toplam 705.313,68 TL tazminatın davalıdan
alınmasını istemişlerdir.
Davalı, Tuzla Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2004/826 Esas sayılı dosyasının kesin hüküm oluştuduğunu, zamanaşımı süresinin geçtiğini, satış
vaadi sözleşmesi için bedel ödenmediğini, satış vaadi sözleşmesi geçerli
olmadığından tazminat istenemeyeceğini, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, tapu iptali ve tescil isteminin kesin hüküm nedeniyle reddine; 560.033,56 TL tazminatın davalıdan 19.12.2008 tarihinden itibaren işleyen faiziyle birlikte alınmasına karar verilmiştir.
Hükmü, davacılar vekili ile davalı vekili temyiz etmiştir.
1- Yapılan yargılamaya, toplanan deliller ve tüm dosya içeriğine göre
davalı vekilinin tüm, davacılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.
2- Dava, satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil, ikinci kademede tazminat istemlerine ilişkindir.
Kaynağını Borçlar Kanununun 22. maddesinden alan taşınmaz satış
vaadi sözleşmeleri, Borçlar Kanununun 213. maddesi ile Tük Medeni Kanununun 706. ve Noterlik Kanununun 89. maddesi hükümleri uyarınca
noter önünde re’sen düzenlenmesi gereken, bir başka anlatımla geçerliliği
resmi şekil şartına bağlı kılınan, tam iki tarafa borç yükleyen ve kişisel
hak sağlayan sözleşme türüdür. Vaat alacaklısı, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile mülkiyet devir borcu yüklenen satıcıdan edim yerine getirilmediğinde Türk Medeni Kanununun 716. maddesi uyarınca açacağı tapu
iptali ve tescil davasında borcun hükmen yerine getirilmesini isteyebilir.
Taraflar arasında 26.11.2007 tarihinde kesinleşen Tuzla Asliye Hukuk
Mahkemesi’nin 2004/826 Esas 2006/1095 Karar sayılı davada; görülmekte olan davanın davacıları, davalı ve arkadaşlarına yönelttiği davada 1
parsel sayılı taşınmazın payları oranında adlarına tescilini istemiş, mahkemece istem reddedilmiştir. Anılan davanın tarafları, nedeni ve konusu
ile görülmekte olan dava ile aynı olduğundan tapu iptali ve tescil isteminin
reddinde hukuka aykırı bir yön bulunmamaktadır.
Ancak, taraflar arasında Zeytinburnu 1. Noterliği’nde düzenlenen
09.07.2003 günlü satış vaadi sözleşmesi mülkiyet aktarımını sağlayamamakla birlikte, sadece bir taahhüt işlemi olarak geçerliliğini koruduğu
açıktır. Bu nedenle davacı, akidi olan yükleniciden 818 sayılı BK’nun 96.
maddesine dayanarak ademi ifa sebebiyle tazminat isteyebilir. Buradaki
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borcun nedeni, borçlunun taahhüdünü ihlal etmesidir. Borçlunun taahhüdü, genellikle bir akde dayandığından buna “akdi tazminat”, borçlunun
sorumluluğuna da “akdi sorumluluk” denilmektedir. Borçlar Kanunu’nun
96. maddesi gereğince ödenmesi gereken tazminat ise alacaklının müspet
zararıdır. Müspet zarardan da, borçlu edayı geerği gibi ve vaktinde yerine
getirseydi alacaklının mameleki ne vaziyette bulunacak idi ise bu vaziyetle
mamelekin hali hazır vaziyeti arasındaki fark anlaşılmalıdır.
Somut uyuşmazlıkta, hükme esas alınan 15.06.2011 günlü hukukçu
bilirkişi raporunda çekişme konusu taşınmaz için ödenen bedel denkleştirici adalet ilkesi dikkate alınarak hesaplanmıştır. Oysa davalı sözleşme
gereğince edimini yerine getirmediğinden 818 sayılı BK’nun 96. maddesi
uyarınca davacıların uğradığı müspet zarar ile sorumludur. Bu nedenle,
emlak konusunda uzman bilirkişilerden rapor alınarak davacının isteyebileceği müspet zararı belirlenmeli, bulunacak bu tutarın davadaki talebi
aşmamak koşuluyla davalıdan alınmasına karar verilmelidir.
Mahkemece, yukarıda açıklanan hususlar gözetilmeden yazılı gerekçeyle hüküm kurulması doğru görülmemiş, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda (1.) bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin tüm, davacılar vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine; (2.) bentte açıklanan
nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 990 ÜTL Yargıtay duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacılara verilmesine, peşin yatırılan temyiz harcının istek halinde davacı tarafa iadesine, 11.06.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ
KAZADA YARALANMA • ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI
ÖZET: Kazada yaralanan kişinin maluliyetinin kesin olarak tespit edildiği ve kişinin bu maluliyeti
öğrendiği tarihten itibaren zamanaşımı işleyecektir.
Y 17 HD, E. 2016/10174, K. 2016/9696, T. 1.11.2016
Davacı vekili, davalıya zorunlu trafik sigortalı aracın kaldırımda yürüyen yaya müvekkiline ve eşine çarpması sonucu müvekkilinin uzun süre
tedavi gördüğünü, ameliyat olduğunu, bacağına platin takıldığını, %64
oranında malul kaldığını, müvekkilinin belediyede sözleşmeli personel
olup sürekli rapor alarak çalışamadığını, şu an bir şirkette engelli personeli olarak insan kaynakları bölümünde çalıştığını, geçici işgöremezlik,
tedavi ve bakıcı giderlerinin de tazmini gerektiğini beyanla fazlaya ilişkin
hakları saklı kalmak kaydıyla 1.000 TL maddi tazminatın kaza tarihinden işleyecek avans faiziyle davalıdan tahsilini talep etmiştir.
Davalı vekili, kazanın 04/08/2005 tarihinde meydana geldiğini, 8 yıllık
zamanaşımı süresinin dolduğunu beyanla davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, davacının
davasının zamanaşımı sebebi ile reddine karar verilmiş; hüküm davacı
vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava, trafik kazasından kaynaklanan iş göremezlik zararı istemine
ilişkindir.
2918 sayılı KTK'nin 109/1. maddesinde "Motorlu araç kazalarından
doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin zararı ve
tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak 2 yıl ve her halde,
kaza gününden başlayarak 10 yıl içinde zamanaşımına uğrar." denilmektedir. Aynı kanunun 109/2. maddesinde ise, "Dava, cezayı gerektiren bir
fiilden doğar ve Ceza Kanunu bu fiil
için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş ise, bu süre maddi
tazminat talepleri için de geçerlidir." hükmüne yer verilmiştir. Yine 818
Sayılı Borçlar Kanunu’nun zamanaşımını düzenleyen 60. maddesinde de
“Zarar ve ziyan yahut manevi zarar namiyle nakdi bir meblağ tediyesine
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müteallik dava, mutazarrır olan tarafın zarara ve failine ıttılaı tarihinden
itibaren bir sene ve herhalde zararı müstelzim fiilin vukuundan itibaren
on sene sonra istima olunmaz. Şu kadar ki zarar ve ziyan davası, ceza kanunları mucibince müddeti daha uzun müruru zamana tabi cezayı müstelzim bir fiilden neşet etmiş olursa şahsî davaya da o müruru zaman
tatbik olunur.” hükmüne yer verilmiştir. Zamanaşımının oluşması için
zararın ve tazminat sorumlusunun birlikte öğrenilmesi gerekir. Gerek
2918 sayılı KTK’nin 109/1. maddesi gerekse 818 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 60. maddesinde öngörülen zamanaşımı ve gerekse ceza kanunları
gereğince öngörülen ceza zamanaşımı süresinin, zararı ve faili öğrenme
tarihinde başlayacağında duraksama bulunmamaktadır. Bu noktada zararın öğrenildiği tarihin belirlenmesinde yarar vardır.
Öğreti ve uygulamada kabul edilen genel kurala göre, zarar görenin zararı öğrenmesinden amaç, zararın mahiyeti(kapsamı) ve esaslı unsurları
hakkında bir dava açmaya, davayı ciddi ve objektif şekilde desteklemeye
ve davanın gerekçelerini göstermeye elverişli bütün hal ve şartları öğrenmiş olmasıdır. Eğer zararın kapsamını belirleyici husus “gelişmekte olan
bir durum” ise zamanaşımı bu gelişme sona ermedikçe işlemeye başlamaz. Yeri gelmişken belirtilmelidir ki, “gelişen durum” aynı olaya ilişkin
olarak zaman içinde zararın artması veya yeni zararların doğması halidir.
Bundan ayrı, zarar görenin kendi imkanlarıyla ya da başkasının yardımıyla zarar verici fiilin sonuçlarının gidişini ve kesinleşen durumu değerlendirebilmesi gerekir. Özellikle, vücut bütünlüğünün ihlalinden doğan
zarar ancak bakım ve tedavi sonucunda düzenlenen hekim raporuyla belli
bir açıklığa kavuşmaktadır. Zararın mahiyet ve şümulü hiç anlaşılmadan
mutlaka haksız eylem tarihinden itibaren dava açılması gerektiği yolundaki bir görüş, “zararı öğrenme” kavramına uygun düşmez. Nitekim, ....
Federal Mahkemesi kararları ve öğretide, vücut bütünlüğünün ihlalinden
doğan zararlarda zamanaşımı süresinin ancak kesin teşhisten, özellikle
sürekli sakatlığa ilişkin kesin raporun öğrenilmesinden sonra başlayacağı
kabul edilmektedir.
Davaya konu kaza 04.08.2005 tarihinde gerçekleşmiş, dava 11.06.2015
tarihinde açılmıştır.
Kazaya sebebiyet veren davalıya zorunlu trafik sigortalı aracın dava
dışı sürücüsü hakkında 5237 sayılı TCK'ya göre davacıyı taksirle yaralamaya sebep olmak suçundan (kemik kırığı oluşacak şekilde) 5237 sayılı
TCK 89/1-2b-son, 22/3-2 maddelerine göre ceza davası açılmış ve şikayetten vazgeçme nedeniyle 27.12.2006 tarihinde kamu davasının düşürülmesine karar verilmiştir.
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Somut olayda, davacının dava dilekçesi ekinde sunmuş olduğu ve maluliyetini öğrendiğini belirttiği 02.06.2015 tarihli ...Devlet Hastanesi'nden
alınma özürlü sağlık kurulu raporuna göre davacının sol tibia kırığı, lenödem, periferik arter hastalığı nedeniyle %64 oranında sürekli vücut
fonksiyon kaybına uğradığı tespit edilmiştir. Mahkemece bilirkişi raporu
alınmadan davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir. Eksik inceleme ile hüküm kurulamaz.
Bu durumda mahkemece davacıya ait tüm tedavi evrakları ilgili yerlerden getirtildikten sonra tüm delillerle birlikte dosyanın ...Kurumuna gönderilerek, vücuttaki yaralanmanın ve sürekli işgöremezliğin trafik kazası
sonucu meydana gelip gelmediği, sakatlığın kalıcılığı, tıbbi tedaviye cevap
verip vermediği, tedavi durumuna göre "gelişen durumun" olup olmadığı,
varsa hangi tarihte sonlandığı ve davacının zararı tam olarak hangi tarihte
öğrendiği ve buna göre davanın zamanaşımı süresinde açılıp açılmadığı
tartışılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 01/11/2016 gününde oybirliğiyle karar
verildi.

MALULİYET TESPİTİ • ÖDENECEK FAİZ
ÖZET: Maluliyet tespiti, kaza tarihinde yürürlükte olan çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü
kaybı oranı tespit işlemleri yönetmeliğine göre
belirlenmelidir.
Sigortalı araç özel otomobil olup, ticari vasıta
değildir. Bu nedenle sigorta şirketinin ödeyeceği
faiz yasal faizdir.
Y 17 HD, E. 2014/14104, K. 2016/10998, T. 29.11.2016
Davacı vekili, 09.08.2012 günü davalı ... şirketine zorunlu mali mesuliyet sigortası ile sigortalı olup dava dışı sürücü idaresinde bulunan ... plakalı otomobil ile, davacının sevk ve idaresinde bulunan ...plakalı motorsikletin çarpışması sonucu davacının yaralandığını belirterek, 24.991-TL
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meslekte kazanma gücü kaybı tazminatı ve 2.019-TL geçici işgöremezlik
tazminatı olmak toplam 27.010-TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı ... şirketi vekili; poliçe limiti ile sınırlı olmak üzere ve sigortalının olaydaki kusuru dikkate alınarak sorumlu tutulabileceklerini, avans
faizi talebinin yersiz olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplam 27.010 -TL maddi tazminatın davalıdan tahsili ile
davacıya verilmesine, hükmedilen tazminata dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi uygulanmasına, karar verilmiş; hüküm, davalı vekilince
temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere,
delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin
aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazının reddi gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi
tazminat istemine ilişkindir.
“Cismani Zarar Halinde Lazım Gelen Zarar ve Ziyan” başlığı altında
düzenlenen TBK'nın 46. maddesinde, bedensel zarara uğranılması nedeni
ile talep edilebilecek zarar türleri belirtilmektedir.
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. Söz
Konusu belirlemenin ise ...Kurumu İhtisas Dairesi veya Üniversite Hastanelerinin ...Anabilim Dalı bölümleri gibi kuruluşların çalışma gücü kaybı
olduğu iddia edilen kişide bulunan şikayetler dikkate alınarak oluşturulacak uzman doktor heyetinden, haksız fiilin gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan ... Sağlık İşlemleri Tüzüğü veya Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümleri dikkate
alınarak yapılması gerekmektedir.
Somut olayda mahkemece; davacının kaza nedeniyle meydana gelen
işgücü kaybı hususunda ...Uzmanı bilirkişiden alınan rapor hükme esas
alınmış ve ayrıca rapor kaza tarihinde yürürlükte bulunmayan ... Sağlık
İşletmeleri Tüzüğüne göre düzenlenmiştir. Kaza, 09.08.2012 tarihinde
gerçekleşmiş olup maluliyet oranının tespiti açısından kaza tarihi itibari
ile Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri
Yönetmeliği yürürlüktedir.
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Bu durumda mahkemece davacının trafik kazası nedeniyle işgücü kaybı oranının kesin olarak belirlenmesi için ...Kurumu İhtisas Dairesi veya
Üniversite Hastanelerinin ...Anabilim Dalından, kaza tarihinde yürürlükte
bulunan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit
İşlemleri Yönetmeliği'ne göre rapor alınarak sonucuna göre karar vermek
gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması isabetli bulunmamıştır.
3-Olayın haksız fiilden kaynaklanmasına, davalı tarafa sigortalı aracın
hususi otomobil olmasına göre davalı şirketin yasal faizle sorumluluğuna
karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde avans faizine hükmedilmesi de doğru değildir.
SONUÇ
Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) ve (3) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz isteminin kabulü ile hükmün BOZULMASINA,
peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine
29/11/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İŞ GÜCÜ KAYBI VE DESTEK KAYBI • MADDİ TAZMİNAT
HESABI • ÇOCUK ÖLÜMÜ
ÖZET: İş gücü kaybı ve destek kaybından doğan
maddi tazminat davalarında:
a) Muhtemel ömrün PMF tablosuna göre belirleneceği
b) Teknik faizin değil 1/Kn kat sayısına göre her
yıl %10 arttırma ve iskonto yapılacağı
Yerleşik Yargıtay uygulamasıdır.
Vefat eden çocuğun ileride evleneceği ve çocuk
sahibi olacağı dönemler dikkate alınarak destek
payları belirlenmelidir.
Y 17 HD, E. 2014/14716, K. 2017/80, T. 16.1.2017
Taraflar arasındaki trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi
tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde
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davacılar vekili ve davalılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR
Davacılar vekili; davacılar Menderes ve ...'in oğlu, diğer davacıların
kardeşleri olan ...'in 29/11/2006 tarihinde gerçekleşen davalıların kusurundan kaynaklanan bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini, maddi
zararlarının tazmini ve manevi acılarının dindirilmesi açısından anne
ve babası için 20.000,00.-TL'şer destekten yoksun kalma tazminatının, 40.000,00.-TL'şer manevi tazminatın, kardeşlerinin her biri için
10.000,00.-TL'şer manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek
yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalılar vekili;kazanın meydana gelmesinde davalı sürücünün tali kusurlu olduğunu, müteveffanın asli kusurlu olduğunu, davalı şirkete kusur
atfedilemeyeceğini, talep edilen tazminat miktarının çok fahiş ve yüksek
olduğunu, verilecek karar sigorta şirketinin de hukukunu etkileyeceğinden sigorta şirketine davanın ihbarına karar verilmesini gerektiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile maddi tazminat talepleri yönünden davacı ... için belirlenen 1.509,67-TL destekten yoksun kalma
tazminatının haksız fiil tarihi olan 29/11/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan alınarak davacıya verilmesine, davacı ... için belirlenen 4.854,39-TL destekten yoksun kalma tazminatının
haksız fiil tarihi olan 29/11/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi
ile birlikte davalılardan alınarak davacıya verilmesine, davacıların nın fazlaya ilişkin talebinin reddine; manevi tazminat yönünden davacı ... için
13.750,00-TL ve davacı ... için 13.750,00-TL manevi tazminatın; davacı
..., ... ve ... için ayrı ayrı 7.500,00-TL'şer manevi tazminatın davalılardan
alınarak adı geçen davacılara verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine
karar verilmiş; hüküm davacılar vekili ve davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalılar vekilinin tüm ve davacı vekilinin aşağıdaki
bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.
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Davacı taraf, trafik kazası sonucu desteğin öldüğünü ileri sürerek destekten yoksun kalma tazminatı talep etmiş, buna göre de aktüer bilirkişi
tarafından hazırlanan 23.01.2014 bilirkişi raporunda CSO 1980 yaşam
tablosu dikkate alınarak davacıların ve ölen desteğin kaza tarihinden
sonraki muhtemel yaşam süresi belirlenmiş, işleyecek dönem için de %3
teknik faiz uygulanarak hesaplama yapılmış olup mahkemece bu rapor
hükme esas alınmıştır.
Yargıtay yerleşik uygulamalarına göre desteğin ve destek ihtiyacı olanların muhtemel yaşam süreleri belirlenirken Population Masculine Et –
Feminine (PMF) yaşam tablosu esas alınmalıdır. Ayrıca, destekten yoksun
kalma tazminatı hesaplanırken rapor tanzim tarihine kadar gerçekleşen
zararın bilinen veriler nazara alınarak ve iskontoya tabi tutulmadan somut olarak, rapor tanzim tarihinden sonraki zarar da bilinen son gelir
nazara alınıp 1/Kn katsayısına göre her yıl
%10 oranında artırılmak ve iskonto edilmek suretiyle hesaplanmalıdır
(YHGK., 28.06.1995 tarih, 1994/9-628 Esas, 1995/694 Karar).
Davacıların desteği olan ..., kaza tarihinde 14 yaşındadır. Hayatın olağan akışına göre ileride evleneceği ve en az iki çocuk sahibi olacağı kabul
edilerek, desteğin evleninceye kadar gelirinin yarısını kendi ihtiyaçları,
yarısını da anne ve babası için ayıracağı varsayılarak bu dönemde desteğe
iki anne ve babaya birer pay vermek suretiyle desteğin tüm gelirine oranlandığında evlenmeden önceki dönem içinde anne ve babaya bilirkişi raporunda olduğu gibi %25'er pay verilmesi gerektiği ancak desteğin ileride
evlenmesi ile birlikte desteğe iki, eşe iki, anne ve babaya birer pay vererek
yine desteğin tüm gelirinin oranlanarak anne ve babaya %16’şar pay ayrılması, desteğin bir çocuğunun olması durumunda iki pay desteğe, iki pay
eşe, bir pay çocuğa ve birer pay anne ve babaya ayrılmak suretiyle desteğin tüm gelirine oranlandığında anne ve baba için %14’er pay verilmesi,
daha sonra ikinci çocuğun doğacağı varsayılarak bu kez desteğe iki, eşe
iki, çocukların her birine birer ve anne ve babaya birer pay verilerek desteğin tüm gelirine oranlanarak anne ve babaya 12,5’er pay verilmesi, daha
sonra anne ve babadan yaşam tablosuna göre hangisi destekten çıkacaksa
kalan kişiye diğerinin payının ilave edilerek destek tazminatlarının varsayımsal hesabının yapılması gerekirken, davacılar aleyhine düşük destek
payına göre hesaplama yapan bilirkişi raporunun hükme esas alınması
doğru görülmemiştir.
Bu durumda mahkemece, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, Dairemizin yerleşik kriterlerine uygun olarak Population Masculine
Et – Feminine (PMF 1931) Tablosuna göre zarar hesaplanması için bilir-
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kişiden ek rapor alınması gerekirken tazminat esaslarına uygun olmayan
bilirkişi raporuna göre karar verilmesi doğru görülmemiştir.
3- Ayrıca dava dilekçesinde davacı vekili tarafından hükmedilecek
manevi tazminata olay tarihinden itibaren faizi ile birlikte karar verilmesi talep edilmiş olmasına rağmen mahkemece faiz talebi konusunda da
olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ
Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalılar vekilinin
tüm ve davacı vekilinin sair
temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) ve (3) numaralı bentlerde açıklanan
nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı
yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden
davacıya geri verilmesine, aşağıda dökümü yazılı 2.996,22 TL kalan onama harcının temyiz eden davalılardan alınmasına 16/01/2017 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

MALULİYETİN TESPİTİ • ÇELİŞKİLİ RAPORLAR
ÖZET: Kazada yaralanan kişinin maluliyeti hakkında çelişkili raporlar mevcut olup, bu çelişki
giderilmeden maluliyetin kesin olarak tespit edildiğinden söz edilemez.
Maluliyet; Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma
Gücü Kaybı Oranı Tespit İşleri Yönetmeliği’ne
göre tespit edilmelidir.
Y 17 HD, E. 2014/14653, K. 2017/186, T. 17.1.2017
Taraflar arasındaki hakem kararının yapılan yargılaması sonunda;
kararda yazılı nedenlerden dolayı talebin kabulüne dair verilen kararın
süresi içinde karşı taraf (davalı) vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine
dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR
Talep eden (davacı) vekili, karşı tarafa (davalı) zorunlu trafik sigortalı
aracın yol yapım çalışmasında çalışan yaya müvekkiline tam kusurlu olarak çarpması sonucu müvekkilinin %40 oranında kalıcı malul kaldığını,
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müvekkilinin aylık gelirinin kaza tarihi itibariyle 938,28 TL olduğunu beyanla, belirsiz alacak davası olarak şimdilik 15.500 TL maluliyet zararının temerrüt tarihinden işleyecek avans faizi ile davalıdan tahsilini talep
etmiş, bedel artırım dilekçesiyle talebini 127.042,94 TL‘ye yükseltmiştir.
Karşı taraf (davalı) vekili, talep edenin (davacı) maluliyeti bulunmadığını, bilirkişi raporlarının çeliştiğini, ATK’dan rapor aldırılması gerektiğini
beyanla talebin reddini savunmuştur.
Hakem heyetince 27/01/2014 tarihli, 2014/64 karar sayılı kararı ile,
toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, başvuru sahibinin 127.042,94 TL tazminat talebinin kabulüne, işbu tazminatın sigorta
şirketi tarafından ödenmesine, davalı ... şirketinin karar tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte tazminatı ödemesine karar verilmiş, karşı
taraf (davalı) vekilinin karara itirazı üzerine Hakem heyetince 20/03/2014
tarihli, 2014/İHK 170 karar sayılı kararı ile itirazın reddine karar verilmiş,... 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce 28/04/2014 tarihli, 2014/138 D.İş
Esas, 2014/138 D.İş Karar sayılı kararı ile Hakem kurulunca verilen karar taraflara tebliğ edilmiş bulunduğundan, HMK.nun 436/3 madde hükmü gereğince mahkemede saklanmasına, mahkeme değişik iş kaydının
kapatılmasına karar verilmiş, hakem kararı karşı taraf (davalı) vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, hakem kararının gerekçesinde,
dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı
bir yön bulunmamasına göre, karşı taraf (davalı) vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-İstek, trafik kazasından kaynaklanan yaralanma nedeniyle maddi
tazminat istemine ilişkindir.
Hakem Heyetince karara esas alınan ... Devlet Hastanesi tarafından
düzenlenen 03.12.2013 tarihli raporda (talep eden) davacının %40 sürekli beden gücü kaybının olduğu belirtilmiştir. Davacı (talep eden) tarafça
hakem heyetine başvurmadan önce alınan 19.06.2013 tarihli, ... . Üniversitesi Hastanesi tarafından düzenlenen raporda ise (talep eden) davacıda
maluliyet bulunmadığı belirtilmiştir. Mahkemece hükme esas alınan sonraki tarihli raporda çelişki giderilmemiştir. Bu halde mahkemece (talep
eden) davacının muayene edilerek, kaza tarihinde yürürlükte bulunan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşleri Yönetmeliği’ne uygun şekilde maluliyet oranının kesin ve net bir şekilde tespiti
için dosyanın ... Kurumu’na gönderilip kurumdan rapor alınarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, davacının maluliyeti net olarak
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belirlenmeden eksik inceleme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi doğru
görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle karşı taraf (davalı)
vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan
nedenlerle karşı taraf (davalı) vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hakem heyeti kararının BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde
temyiz eden davalıya geri verilmesine 17/01/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

DELİLLER TAMAMEN TOPLANMADAN VERİLECEK İHTİYATİ
TEDBİR KARARI
ÖZET: Davanın konusunu oluşturan şirket hisseleri nedeniyle davalılar arasındaki iş ortaklığı olduğu ileri sürülmüş ve bu hususta gerekli bir takım belgeler ibraz edilmiştir. Bu durumda ihtiyati
haciz isteminin kabulü için davanın, tüm şartlarının oluşmasını beklemek, davacının bu davadan
elde edeceği sonucu da engelleyebileceğinden
ihtiyati haciz isteminin kabulüne karar verilmesi
gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi doğru
değildir.
Y 17 HD, E. 2013/3965, K. 2013/5221, T. 11.4.2013
Davacı vekili davalı İ.T.F. müvekkiline olan borcu nedeniyle hakkında yapılan icra takibi sırasında borcuna yetecek hazci kabil malının bulunmadığını, ancak alacaklılardan mal kaçırmak amacı ile kendisine ait
şirket hisselerini diğer davalılara sattığını öne sürerek yapılan tasarrufun
iptali ile birlikte dava konusu hisseler üzerine ihtiyati tedbir konulmasını
talep etmiştir.
Mahkemece tensiple birlikte davalı konusunun yargılamayı gerektirmesi ve delillerin henüz toplanmamış olması nedeniyle tedbir talebinin
reddine karar verilmiş, verilen bu karar davacı vekili tarafından temyiz
edilmiştir.
Dava İKK'nin 277 ve devamı maddeleri uyarınca açılan tasarrufun iptali isteğine ilişkindir. Mahkemece istenilen ihtiyati tedbirin verilmesinin
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yargılamayı gerektirdiği gerekçesiyle davacının isteminin reddine karar verilmiş ise de verilen karar dosya içeriğine uygun düşmemektedir.
İİK'nin 281/2 maddesi uyarınca iptale tabi tasarruflar hakkında ihtiyati
haciz kararı verilebileceği ön görülmüştür. Bu nedenle dava dilekçesinde
her ne kadar ihtiyatitedbir talep edilmiş ise de hukuki nitelindirme hakime ait olduğundan talebin, ihtiyati haciz talebi olarak nitelendirilmesi
gerektiği açıktır.
Somut olayda, davanın konusunu oluşturan şirket hisseleri nedeniyle
davalılar arasındaki iş ortaklığı olduğu ileri sürülmüş ve bu hususta gerekli bir takım belgeler ibraz edilmiştir. Bu durumda ihtiyati haciz isteminin kabulü için davanın tüm şartlarının oluşmasını beklemek, davacının
bu davadan elde edeceği sonucu da engelleyebileceğinden ihtiyati haciz
isteminin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin
reddi doğru değildir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının
kabulü ile mahkemenin 30/10/2012 tarihli kararının BOZULMASINA,
peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine
11.4.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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DESTEKTEN YOKSUNLUK • YETİŞKİN KIZLARIN PAYI
ÖZET: Mahkemece desteğin 1970 doğumlu ve
evli kısı Serpil’in dosya kapsamındaki deliller
dikkate alındığında destek tazminatı alamayacağı yönünde yapılan tespit doğru ise de, özürlü
çocuklar Ramazan ve Kadir’in müteveffa babanın desteğine muhtaç olacakları açık olup, davacılar Ramazan ve Kadir’in davacı anne Ayşe ile
birlikte destekten yoksun kalma tazminatı alma
durumuna göre hesaplanan ve Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatlarına uygun bulunan 19.06.2012 tarihli ek aktüerya raporundaki tazminat miktarlarının
esas alınarak karar verilmesi gerekirken, davacılar Ramazan ve Kadir’in destekten yoksun kalma
tazminatı taleplerinin reddi doğru olmamıştır.
Y 17. HD, E. 2013/11965, K. 2014/16069, T. 17.11.2014
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda;
kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen
hükmün süresi içinde davacılar vekili ve davalı M.. Ç.. vekili tarafından
temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A RDavacılar vekili, müvekkillerinin eşi/babası olan yaya Ahmet'in
17/03/2010 tarihinde davalıların işleteni, sürücüsü ve trafik sigortacısı
olduğu aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini ileri sürerek, fazlaya
ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla her bir davacı için ayrı ayrı 500,00
TL maddi tazminatın davalılardan, davacı eş Ayşe için 5.000,00 TL, davacı 3 çocuk için ayrı ayrı 1.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihinden
itibaren yasal faiziyle birlikte davalılar Mehmet ve Hüseyin’den tahsilini
talep ve dava etmiş, ıslah dilekçesi ile maddi tazminat talebini eş Ayşe için
6.996,84 TL’ye, Ramazan için 1.720,75 TL’ye, Kadir için 1.720,75 TL’ye
yükseltmiştir.
Davalılar, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna dayanılarak, davacı eş Ayşe için 5.962,41 TL destekten yoksun kalma tazminatının davalılardan tahsiline, davacılar Ramazan, Kadir ve Serpil’in
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maddi tazminat taleplerinin reddine, eşi Ayşe için 5.000,00 TL, kızı Serpil için 1.000,00 TL manevi tazminatın davalı Mehmet'ten tahsiline karar
verilmiş; hüküm, davacılar vekili ve davalı M.. Ç.. vekili tarafından temyiz
edilmiştir.
1) Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve araç maliki davalı Hüseyin’in tamir
için aracı tamirhaneye bıraktığı sırada kazanın gerçekleşmesi nedeniyle
KTK’nun 104. maddesi gereğince sorumluluğu bulunmamasına göre davalı M.. Ç.. vekilinin tüm, davacılar vekilinin aşağıdaki bentler dışında
kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2) Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma ve
manevi tazminat istemine ilişkindir.
Dosya içeriğinden trafik kazası nedeniyle vefat edenin çocukları olan
davacı Ramazan’ın 1975 doğumlu, bekar ve özürlü olduğu, davacı Kadir’in 1983 doğumlu, bekar ve özürlü olduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece desteğin 1970 doğumlu ve evli kızı Serpil’in dosya kapsamındaki deliller dikkate alındığında destek tazminatı alamayacağı yönünde yapılan
tespit doğru ise de, özürlü çocuklar Ramazan ve Kadir’in müteveffa babanın desteğine muhtaç olacakları açık olup, davacılar Ramazan ve Kadir’in
davacı anne Ayşe ile birlikte destekten yoksun kalma tazminatı alma durumuna göre hesaplanan ve Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatlarına uygun bulunan 19.06.2012 tarihli ek aktüerya raporundaki tazminat miktarlarının
esas alınarak karar verilmesi gerekirken, davacılar Ramazan ve Kadir’in
destekten yoksun kalma tazminatı taleplerinin reddi doğru olmamıştır.
3)Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki
talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin
kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve
ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli de göz önünde
tutularak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır.
Zira, TMK.'nun 4. maddesinde, kanunun takdir hakkı verdiği hallerde
hakimin hak ve nesafete göre hükmedeceği öngörülmüştür.
Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alındığında, davacılar Ramazan
ve Kadir’in manevi tazminat taleplerinin elem ve üzüntü duyamayacak şekilde temyiz kudretinden mahrum olmaları nedeniyle manevi zararlarının
olmayacağı gerekçesiyle reddi yanlış olmuştur. Bu davacılar desteğin çocukları olup temyiz kudretleri olmasa dahi babalarının ölümü nedeniyle
acı ve elem duyacakları açıktır. Bu sebeplerle davacılar Ramazan ve Kadir
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için hakkaniyete uygun manevi tazminata hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı M.. Ç.. vekilinin
tüm, davacılar vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) nolu
bentte açıklanan nedenlerle hükmün davacılar yararına BOZULMASINA,
peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine,
aşağıda dökümü yazılı 660,34 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı M.. Ç..'den alınmasına 17.11.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

TRAFİK KAZASI • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
ÖZET: Eksik inceleme ile hüküm kurulamaz. Bu
durumda mahkemece desteğin en son çalıştığının bildirildiği ... (Dinlenme Tesisleri)’nden desteğin son maaş bordrosu, varsa ikramiye ve fazla
çalışma ücretleri olup olmadığı ve bunlara ilişkin
bordroların istenmesi, yine .... Müdürlüğü’nden
desteğin hizmet cetvellerinin istenerek desteğin
aylık gelir durumunun tam olarak belirlenmesinden sonra aynı bilirkişisinden ek rapor aldırılarak
sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinin
gözetilmemesi doğru görülmemiştir.
Y 17 HD, E. 2014/15419, K. 2016/12055, T. 08.11.2016
Davacılar vekili, davalıya zorunlu trafik sigortalı aracın müvekkillerinin oğullarının kullandığı motorsiklete asli kusurlu olarak çarpması sonucu desteğin vefat ettiğini, desteğin dinlenme tesislerinde bir lokantada
şef garson olarak çalışıp aylık 2.000 TL gelir elde ettiğini, birlikte yaşadığı anne ve babasına destek olduğunu, davalının davacı anneye 9.479
TL, davacı babaya 1.465 TL maddi tazminat ödediğini ancak ödemenin
yetersiz olduğunu beyanla fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla
davacıların her biri için ayrı ayrı 500,00’er TL maddi tazminatın temerrüt
tarihinden işleyecek faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep etmiş, bedel
artırım dilekçesiyle talebini davacı anne için 88.256,64 TL, davacı baba
için 73.168,09 TL’ye yükseltmiştir.
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Davalı vekili, husumet ve zamanaşımı itirazları olduğunu beyanla davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre,
davanın kısmen kabulüne, davacı anne ... için 88.256,64 TL, davacı baba
... için 73.168,09 TL olmak üzere toplam 161.424,73 TL destekten yoksun kalma tazminatının 08/06/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal
faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacılara verilmesine karar verilmiş;
hüküm davacılar vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davacılar vekilinin yerinde görülmeyen
tüm temyiz itirazlarının, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman
bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının ve maddi tazminata ilişkin
hesaplamanın (aşağıda belirtilen (3) no’lu bent dışında) hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde
görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.
1086 sayılı HUMK'un 388 ve 389. maddeleri ile 6100 sayılı HMK'nın
karşılık 297/1-2. maddeleri uyarınca, mahkeme kararında; hüküm sonucunun, taraflara yükletilen hak ve sorumlulukların şüphe ve tereddüt
uyandırmayacak şekilde ayrı ayrı ve açıkça gösterilmesi gerekir.
Bu hükümler yargıda açıklık ve netlik prensibinin gereği ve kamu düzeni ile ilgili olup, yasanın aradığı anlamda oluşturulacak kısa ve gerekçeli kararların hüküm fıkralarının açık, anlaşılır, çelişkisiz, uygulanabilir
olmasının gerekliliği kadar, kararın gerekçesinin de sonucu ile tam bir
uyum içinde, ifadeleri özenle seçilmiş ve kuşkuya yer vermeyecek açıklıkta olması zorunludur.
Yargıtay'ın hukuka uygunluk denetimi yapabilmesi için de ortada usulüne uygun şekilde oluşturulmuş bir hüküm bulunması gerektiği açıktır.
Mahkemece, gerekçe kısmında avans faizine hükmedildiği belirtilmesine rağmen, hüküm fıkrasında ve kısa kararda yasal faize hükmedilmiştir.
Hükmün gerekçesi ile karar uyumlu olmayıp, taraflar yönünden şüphe ve
tereddüt uyandıracak nitelikte olduğundan, bu yön yukarıda açıklanan
yasa maddelerine açık bir aykırılık oluşturduğundan (10.04.1992 gün,
1991/7 Esas-1992/4 Karar sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel
Kurulu kararında da belirtildiği üzere) hükmün bozulması gerekmiştir.
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3-Kabule göre de;
a)Bir insanın ölümü hukuki anlamda bir zarar olmamakla beraber,
bu yüzden yine de bazı zararlar meydana gelmiş olabilir. İşte BK'nın 45/
II. maddesinin (6098 sayılı TBK m. 53) öngörmüş olduğu hal, ölüm sonucu vukua gelen bir kısım zararların tazminini hükme bağlamaktadır. Bu
hükme göre, ölenin yardımından faydalananlar, bu yüzden yoksun kaldıkları faydayı, tazminat olarak, sorumludan isteyebilirler. Buna “destekten yoksun (muinden mahrum) kalma tazminatı” denir. Yasa metninden
de anlaşılacağı gibi destekten yoksun kalma tazminatının konusu, desteğin yitirilmesi nedeniyle yoksun kalınan zarardır. Buradaki amaç, destekten yoksun kalanların desteğin ölümünden önceki yaşamlarındaki sosyal
ve ekonomik durumlarının korunmasıdır. Olaydan sonraki dönemde de,
destek olmasa bile, onun zamanındaki gibi aynı şekilde yaşayabilmesi
için muhtaç olduğu paranın ödettirilmesidir. Yani haksız bir eylem sonucu desteğini yitiren kimse BK'nın 45/II. maddesine dayanarak uğradığı
zararın ödetilmesini isteyebilir.
Destekten yoksunluk zararının hesabında müteveffanın gelirinin belirlenmesi tazminatın doğru tespitinde önemli bir yer tutmaktadır.
Dava dilekçesinde desteğin dinlenme tesislerinde bir lokantada ...’lı şef
garson olarak çalışıp aylık 2.000 TL gelir elde ettiği iddia edilmiş, hükme
esas alınan hesap bilirkişi raporunda ...Sendikası’ndan gelen emsal ücrete ilişkin yazı cevabına göre desteğin geliri 2011 yılı Aralık ayı itibariyle
asgari ücretin 3,50 katı, 2013 yılı Aralık ayı itibariyle asgari ücretin 3,59
katı olarak kabul edilerek hesaplama yapılmıştır. Eksik inceleme ile hüküm kurulamaz. Bu durumda mahkemece desteğin en son çalıştığının
bildirildiği ...okantası (Dinlenme Tesisleri)’ndan desteğin son maaş bordrosu, varsa ikramiye ve fazla çalışma ücretleri olup olmadığı ve bunlara
ilişkin bordroların istenmesi, yine ... Müdürlüğü’nden desteğin hizmet
cetvellerinin istenerek desteğin aylık gelir durumunun tam olarak belirlenmesinden sonra aynı bilirkişisinden ek rapor aldırılarak sonucuna
göre hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi doğru görülmemiştir.
b)Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda kaza tarihinde
18 yaşında olan destek İbrahim’in 28 yaşında evleneceği kabul edilerek,
gelirinden davacılara ayrılacak payın evlenme ile azalacağı kabul edilmiştir. Murisin kaza tarihindeki yaşı, yüksek tahsil görmediği, lokantada çalıştığı, ....ilçesinde yaşadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde
muhtemel evlenme yaşının 28 olarak tespiti yüksek bulunmuştur. Aynı
zamanda Dairemizin yerleşmiş uygulamaları gereğince desteğin hayatın
olağan akışına göre ileride evleneceği ve en az iki çocuk sahibi olacağı ka-
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bul edilerek destek paylarının hesaplanması gerekirken, tek çocuğunun
olacağı öngörülerek davalı aleyhine fazla tazminata hükmedilmesi doğru
olmayıp belirtilen hususlarda bilirkişiden ek rapor alınarak sonucuna
göre karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi doğru değildir.
c)Dava tarihinde yürürlükte bulunan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 52. (818 sayılı BK 44.) maddesine göre zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili
olmuş yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hakim,
tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir.
Somut olayda davaya konu kaza tespit tutanağından davacıların desteğinin motorsikleti kasksız olarak kullandığı, sürücü belgesinin olmadığı
ve otopsi raporuna göre künt kafa travmasına bağlı olarak vefat ettiği anlaşılmıştır. Davalı tarafça yargılama aşamasında sürücü desteğin kaskı ve
ehliyeti olmadığından kusur indirimi yapılması talep edilmiş, mahkemece
bu husus tartışılmamıştır.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve trafik mevzuatı uyarınca sürücü ve yolcuların araçların kullanılması sırasında koruyucu tertibatları
kullanması zorunludur. Araçlarla gerek sürücü gerekse de yolcu olarak
seyir halinde iken zorunlu olan koruyucu ekipmanların kullanılmaması
zararın doğmasına veya artmasına sebebiyet veren etkenlerdendir. Özellikle de motorsiklet gibi bir araçla seyir halinde iken mevzuata göre sürücülerin takmak zorunda olduğu koruma başlığı (kask) hayati öneme
sahiptir. Bu nedenle desteğin kaza anında kasksız olduğunun anlaşılması
halinde müterafik kusuru bulunduğundan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 52. maddesi gereğince tazminattan indirim yapılıp yapılmaması
hususu değerlendirilmelidir.
Bu durumda mahkemece, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 52.
(818 sayılı BK 44.) maddesi gereğince sürücü desteğin kask takmaması
ve sürücü belgesi olmamasından dolayı müterafik kusurunun bulunup
bulunmadığı ve tazminattan indirim yapılıp yapılmaması hususları tartışılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken bu hususun değerlendirilmemiş olması doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.
d)6100 Sayılı HMK'nın 331/2. maddesinde "Görevsizlik, yetkisizlik
veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam
edilmesi halinde yargılama giderlerine o mahkemece hükmedileceği..."
düzenlenmiştir.
Dava başlangıçta 6100 Sayılı HMK döneminde ... 20. Asliye Hukuk
Mahkemesi’nde açılmış, davalı vekil marifetiyle temsil edilmiş olup mah-
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kemece öninceleme aşamasında 26.04.2013 tarihinde görevsizlik kararı
verilmesi üzerine yargılamanın devam ettiği ... 18. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde davalı lehine HMK 331/2. maddesi ve hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT 7/1. maddesi gereğince vekalet ücreti tayini gerekirken,
yazılı şekilde görevsizlik kararı nedeniyle vekalet ücretine hükmedilmemiş olması doğru görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin tüm,
davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) nolu bentlerde
açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı lehine BOZULMASINA, duruşmada vekille temsil olunmayan davalı yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, aşağıda dökümü yazılı 4,00 TL kalan harcın temyiz eden davacılardan alınmasına
ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine
08/11/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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TRAFİK KAZASI • SİGORTA ŞİRKETİ ÖDEMESİ
ÖZET: Ödeme tarihi verileri dikkate alınarak yapılacak hesaplama sonucu bulunacak tutar ile ödeme
miktarının karşılaştırılarak, ödemenin yeterli bulunup bulunmadığıdır. KTK 111. madde gereğince
verilen ibranamelerin geçerli olup olmadığı incelenmek suretiyle karar verilmesi gerekirken alınan
ibranameler değerlendirilmeksizin yazılı olduğu
şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Ayrıca, Dairemizin yerleşmiş kararları uyarınca kaideten; hatır taşımalarında % 20, sürücünün alkollü
olduğunu bilerek araca yolcu olarak binilmesi halinde de %20 indirim yapılmaktadır. Bu durumda,
mahkemece hangi nedenle hangi oranda indirim
yapıldığı belirtilmeksizin toplam %30 yanlış oranda indirim yapılması isabetli görülmemiştir.
Dava konusu kazada davacılardan ...’nin eşi ve
kızı, diğer davacıların annesi ve kardeşi vefat etmiştir; mahkemece, her bir ölüm olayı nedeni ile
davacılara ne miktarda tazminat istediği açıklattırılıp ayrı ayrı manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken bu yapılmaksızın yazılı olduğu şekilde karar
verilmesi doğru değildir. Bunun yanı sıra, manevi
tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber,
bu yöndeki talep hakkında hüküm kurulurken olay
sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa
giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların
sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın
meydana geliş şekli de göz önünde tutularak, hak
ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır. Zira, M.K.’nun 4. maddesinde, kanunun
takdir hakkı verdiği hallerde hakimin hak ve mesafete göre hükmedeceği öngörülmüştür.
Y 17 HD, E. 2014/10652, K. 2016/11067, T. 01.12.2016
Davacılar vekili, davalıya zorunlu trafik sigortalı aracın müvekkillerinin oğullarının kullandığı motorsiklete asli kusurlu olarak çarpması so-
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nucu desteğin vefat ettiğini, desteğin dinlenme tesislerinde bir lokantada
şef garson olarak çalışıp aylık 2.000 TL gelir elde ettiğini, birlikte yaşadığı anne ve babasına destek olduğunu, davalının davacı anneye 9.479
TL, davacı babaya 1.465 TL maddi tazminat ödediğini ancak ödemenin
yetersiz olduğunu beyanla fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla
davacıların her biri için ayrı ayrı 500,00’er TL maddi tazminatın temerrüt
tarihinden işleyecek faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep etmiş, bedel
artırım dilekçesiyle talebini davacı anne için 88.256,64 TL, davacı baba
için 73.168,09 TL’ye yükseltmiştir.
Davalı vekili, husumet ve zamanaşımı itirazları olduğunu beyanla davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre,
davanın kısmen kabulüne, davacı anne ... için 88.256,64 TL, davacı baba
... için 73.168,09 TL olmak üzere toplam 161.424,73 TL destekten yoksun kalma tazminatının 08/06/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal
faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacılara verilmesine karar verilmiş;
hüküm davacılar vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davacılar vekilinin yerinde görülmeyen
tüm temyiz itirazlarının, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman
bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının ve maddi tazminata ilişkin
hesaplamanın (aşağıda belirtilen (3) no’lu bent dışında) hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde
görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.
1086 sayılı HUMK'un 388 ve 389. maddeleri ile 6100 sayılı HMK'nın
karşılık 297/1-2. maddeleri uyarınca, mahkeme kararında; hüküm sonucunun, taraflara yükletilen hak ve sorumlulukların şüphe ve tereddüt
uyandırmayacak şekilde ayrı ayrı ve açıkça gösterilmesi gerekir.
Bu hükümler yargıda açıklık ve netlik prensibinin gereği ve kamu düzeni ile ilgili olup, yasanın aradığı anlamda oluşturulacak kısa ve gerekçeli kararların hüküm fıkralarının açık, anlaşılır, çelişkisiz, uygulanabilir
olmasının gerekliliği kadar, kararın gerekçesinin de sonucu ile tam bir
uyum içinde, ifadeleri özenle seçilmiş ve kuşkuya yer vermeyecek açıklıkta olması zorunludur.
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Yargıtay'ın hukuka uygunluk denetimi yapabilmesi için de ortada usulüne uygun şekilde oluşturulmuş bir hüküm bulunması gerektiği açıktır.
Mahkemece, gerekçe kısmında avans faizine hükmedildiği belirtilmesine rağmen, hüküm fıkrasında ve kısa kararda yasal faize hükmedilmiştir.
Hükmün gerekçesi ile karar uyumlu olmayıp, taraflar yönünden şüphe ve
tereddüt uyandıracak nitelikte olduğundan, bu yön yukarıda açıklanan
yasa maddelerine açık bir aykırılık oluşturduğundan (10.04.1992 gün,
1991/7 Esas-1992/4 Karar sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu kararında da belirtildiği üzere) hükmün bozulması gerekmiştir.
3-Kabule göre de;
a) Bir insanın ölümü hukuki anlamda bir zarar olmamakla beraber,
bu yüzden yine de bazı zararlar meydana gelmiş olabilir. İşte BK'nın 45/
II. maddesinin (6098 sayılı TBK m. 53) öngörmüş olduğu hal, ölüm sonucu vukua gelen bir kısım zararların tazminini hükme bağlamaktadır. Bu
hükme göre, ölenin yardımından faydalananlar, bu yüzden yoksun kaldıkları faydayı, tazminat olarak, sorumludan isteyebilirler. Buna “destekten yoksun (muinden mahrum) kalma tazminatı” denir. Yasa metninden
de anlaşılacağı gibi destekten yoksun kalma tazminatının konusu, desteğin yitirilmesi nedeniyle yoksun kalınan zarardır. Buradaki amaç, destekten yoksun kalanların desteğin ölümünden önceki yaşamlarındaki sosyal
ve ekonomik durumlarının korunmasıdır. Olaydan sonraki dönemde de,
destek olmasa bile, onun zamanındaki gibi aynı şekilde yaşayabilmesi
için muhtaç olduğu paranın ödettirilmesidir. Yani haksız bir eylem sonucu desteğini yitiren kimse BK'nın 45/II. maddesine dayanarak uğradığı
zararın ödetilmesini isteyebilir.
Destekten yoksunluk zararının hesabında müteveffanın gelirinin belirlenmesi tazminatın doğru tespitinde önemli bir yer tutmaktadır.
Dava dilekçesinde desteğin dinlenme tesislerinde bir lokantada ...’lı şef
garson olarak çalışıp aylık 2.000 TL gelir elde ettiği iddia edilmiş, hükme
esas alınan hesap bilirkişi raporunda ...Sendikası’ndan gelen emsal ücrete ilişkin yazı cevabına göre desteğin geliri 2011 yılı Aralık ayı itibariyle
asgari ücretin 3,50 katı, 2013 yılı Aralık ayı itibariyle asgari ücretin 3,59
katı olarak kabul edilerek hesaplama yapılmıştır. Eksik inceleme ile hüküm kurulamaz. Bu durumda mahkemece desteğin en son çalıştığının
bildirildiği ...okantası (Dinlenme Tesisleri)’ndan desteğin son maaş bordrosu, varsa ikramiye ve fazla çalışma ücretleri olup olmadığı ve bunlara
ilişkin bordroların istenmesi, yine ... Müdürlüğü’nden desteğin hizmet
cetvellerinin istenerek desteğin aylık gelir durumunun tam olarak belir-
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lenmesinden sonra aynı bilirkişisinden ek rapor aldırılarak sonucuna
göre hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi doğru görülmemiştir.
b)Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda kaza tarihinde
18 yaşında olan destek İbrahim’in 28 yaşında evleneceği kabul edilerek,
gelirinden davacılara ayrılacak payın evlenme ile azalacağı kabul edilmiştir. Murisin kaza tarihindeki yaşı, yüksek tahsil görmediği, lokantada çalıştığı, ....ilçesinde yaşadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde
muhtemel evlenme yaşının 28 olarak tespiti yüksek bulunmuştur. Aynı
zamanda Dairemizin yerleşmiş uygulamaları gereğince desteğin hayatın
olağan akışına göre ileride evleneceği ve en az iki çocuk sahibi olacağı kabul edilerek destek paylarının hesaplanması gerekirken, tek çocuğunun
olacağı öngörülerek davalı aleyhine fazla tazminata hükmedilmesi doğru
olmayıp belirtilen hususlarda bilirkişiden ek rapor alınarak sonucuna
göre karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi doğru değildir.
c)Dava tarihinde yürürlükte bulunan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 52. (818 sayılı BK 44.) maddesine göre zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili
olmuş yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hakim,
tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir.
Somut olayda davaya konu kaza tespit tutanağından davacıların desteğinin motorsikleti kasksız olarak kullandığı, sürücü belgesinin olmadığı
ve otopsi raporuna göre künt kafa travmasına bağlı olarak vefat ettiği anlaşılmıştır. Davalı tarafça yargılama aşamasında sürücü desteğin kaskı ve
ehliyeti olmadığından kusur indirimi yapılması talep edilmiş, mahkemece
bu husus tartışılmamıştır.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve trafik mevzuatı uyarınca sürücü ve yolcuların araçların kullanılması sırasında koruyucu tertibatları
kullanması zorunludur. Araçlarla gerek sürücü gerekse de yolcu olarak
seyir halinde iken zorunlu olan koruyucu ekipmanların kullanılmaması
zararın doğmasına veya artmasına sebebiyet veren etkenlerdendir. Özellikle de motorsiklet gibi bir araçla seyir halinde iken mevzuata göre sürücülerin takmak zorunda olduğu koruma başlığı (kask) hayati öneme
sahiptir. Bu nedenle desteğin kaza anında kasksız olduğunun anlaşılması
halinde müterafik kusuru bulunduğundan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 52. maddesi gereğince tazminattan indirim yapılıp yapılmaması
hususu değerlendirilmelidir.
Bu durumda mahkemece, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 52.
(818 sayılı BK 44.) maddesi gereğince sürücü desteğin kask takmaması
ve sürücü belgesi olmamasından dolayı müterafik kusurunun bulunup
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bulunmadığı ve tazminattan indirim yapılıp yapılmaması hususları tartışılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken bu hususun değerlendirilmemiş olması doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.
d)6100 Sayılı HMK'nın 331/2. maddesinde "Görevsizlik, yetkisizlik
veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam
edilmesi halinde yargılama giderlerine o mahkemece hükmedileceği..."
düzenlenmiştir.
Dava başlangıçta 6100 Sayılı HMK döneminde ... 20. Asliye Hukuk
Mahkemesi’nde açılmış, davalı vekil marifetiyle temsil edilmiş olup mahkemece öninceleme aşamasında 26.04.2013 tarihinde görevsizlik kararı
verilmesi üzerine yargılamanın devam ettiği ... 18. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde davalı lehine HMK 331/2. maddesi ve hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT 7/1. maddesi gereğince vekalet ücreti tayini gerekirken,
yazılı şekilde görevsizlik kararı nedeniyle vekalet ücretine hükmedilmemiş olması doğru görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin tüm,
davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) nolu bentlerde
açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı lehine BOZULMASINA, duruşmada vekille temsil olunmayan davalı yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, aşağıda dökümü yazılı 4,00 TL kalan harcın temyiz eden davacılardan alınmasına
ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine
08/11/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

TRAFİK KAZASI • GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK
ÖZET: Küçük İbrahim kaza tarihinde henüz 6
yaşında olup gelir getiren bir işte çalışması söz
konusu olmadığı, dolayısıyla tedavi müddeti boyunca mahrum kaldığı herhangi bir kazancı olmadığından, mahkemece geçici işgöremezlik
zararı bulunmadığının gözetilmemesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.
Y 17 HD, E. 2014/17502, K. 2017/1121, T. 17.2.2017
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda;
kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün
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süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR
Davacılar vekili, plakası tespit edilemeyen bir aracın müvekkillerinin
yaya küçük oğluna çarpması sonucu küçüğün yaralanıp sürekli malul kaldığını, davalının müvekkillerine bir miktar ödeme yaptığını ancak bunun
yetersiz olduğunu beyanla, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla
100 TL maddi tazminatın ihbar tarihinden işleyecek yasal faiziyle davalıdan tahsilini talep etmiş, bedel artırım dilekçesiyle talebini 15.186,72
TL’ye yükseltmiştir.
Davalı vekili, davacılara davadan önce 13.682 TL ödendiğini, ibraname gereği davanın konusuz kaldığını, aksi halde ödemenin güncellenip
mahsup edilmesi ve kusur ile zararın tespiti gerektiğini beyanla davanın
reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre,
davanın kabulü ile, 15.186,72 TL maluliyet nedeniyle maddi tazminatın
dava tarihi olan 20/06/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacılara verilmesine, fazlaya dair faiz isteminin
reddine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa
uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen maddi tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında (aşağıdaki (2) no’lu
bentte belirtilen husus dışında) bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar
vermek gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan işgöremezlik tazminatına ilişkindir.
Sorumluluğu doğuran olayın, zarar görenin vücut bütünlüğünü ihlal
etmesi hali 6098 sayılı TBK m. 54'te özel olarak hükme bağlanmıştır. Bu
hüküm gereğince, vücut bütünlüğünün ihlali halinde mağdurun malvarlığında meydana gelmesi muhtemel olan azalmanın ve dolayısıyla maddi
zararın türleri; tedavi giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ve ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar şeklinde düzenlenmiştir.
Somut olayda davacı küçük... yaralanıp sakat kaldığından bahisle
maddi tazminat isteminde bulunulmuştur. Davacı ... kaza tarihinde 6 ya-
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şında olup...%8.1 oranında daimi malul kaldığı, iş ve güçten kalma süresinin 45 gün olduğu tespit edilmiştir. Hesap bilirkişisi tarafından küçük
İbrahim için daimi maluliyet tazminatı yanında, kaza tarihinden itibaren
45 gün için geçici işgöremezlik tazminatı hesabı da yapılmış, mahkemece
bilirkişi raporu esas alınarak davacı ... bakımından davanın kabulü ile
toplam 15.186,72 TL maluliyet nedeniyle maddi tazminata hükmedilmiştir. Küçük İbrahim kaza tarihinde henüz 6 yaşında olup gelir getiren bir
işte çalışması söz konusu olmadığı, dolayısıyla tedavi müddeti boyunca
mahrum kaldığı herhangi bir kazancı olmadığından, mahkemece geçici
işgöremezlik zararı bulunmadığının gözetilmemesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.
3-Bozma neden ve şekline göre davalı vekilinin vekalet ücretiyle ilgili
temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair
temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (3)
nolu bentte açıklanan nedenlerle bozma neden ve şekline göre davalı vekilinin vekalet ücretiyle ilgili temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer
olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri
verilmesine 17.2.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

ZAMANAŞIMI • TRAFİK KAZASI • İŞ GÖREMEZLİK
ÖZET: Ceza zamanaşımının uygulanabilmesi için,
eylemin aynı zamanda bir suç oluşturması yeterli
olup, bunun dışında fail hakkında ceza davasının
açılması ya da mahkumiyet kararı verilmesi gibi
bir koşul aranmamaktadır.
Y 17 HD, E. 2014/19755, K. 2017/91, T. 16.1.2017
Taraflar arasındaki, trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda
yazılı nedenlerle, zamanaşımı nedeniyle davanın reddine ilişkin verilen
hüküm, davacılar vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya
incelendi, gereği düşünüldü:

Yargıtay Kararları
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KARAR
Davacılar vekili, davacıların oğlu olan ...'ye, dava dışı 3. kişi idaresindeki aracın çarpmasıyla oluşan kazada, davacıların çocuğunun bir gözünü
kaybedip sakat kaldığını, davacıların oğlunun malul kalmasına yol açan
aracın ZMSS poliçesi bulunmadığından, davalının zarardan sorumlu olduğunu belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, 1.000,00
TL. maluliyet tazminatının kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte
davalıdan tahsilini talep etmiş; 13.03.2014 tarihli ıslah dilekçesiyle taleplerini 30.312,45 TL'ye yükseltmiştir.
Davalı vekili, davalının ikameti nedeniyle davada İstanbul Mahkemeleri'nin yetkili olduğunu, 2 yıllık süre içinde açılmayan davanın zamanaşımına uğradığını, davalı hakkında ceza zamanaşımının uygulanamayacağını, kaza tarihindeki limitlerle sınırlı olarak ve kusur oranında zarardan
sorumlu tutulabileceklerini, olay tarihinden faiz isteminin yersiz olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere
göre; dava konusu olayın aynı zamanda suç teşkil ettiği, suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK'nun 102. maddesi gereği 5 yıllık
zamanaşımının geçerli olduğu, olay tarihinden itibaren bu 5 yıllık süre de
geçirildikten sonra dava açıldığı, davalının süresinde zamanaşımı def'ini
ileri sürdüğü gerekçesiyle, zamanaşımı nedeniyle davanın reddine karar
verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir.
2918 sayılı KTK'nun 109. maddesinde, haksız fiil niteliğindeki trafik
kazalarından doğan tazminat taleplerinin, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve her halde kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrayacağı; davanın cezayı gerektiren bir fiilden doğması ve ceza kanununun bu fiil için daha
uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş olması halinde, bu sürenin maddi
tazminat talepleri için de geçerli olacağı hüküm altına alınmıştır. Ceza
zamanaşımının uygulanabilmesi için, eylemin aynı zamanda bir suç oluşturması yeterli olup, bunun dışında fail hakkında ceza davasının açılması
ya da mahkumiyet kararı verilmesi gibi bir koşul aranmamaktadır.
Somut olayda, dava dışı sürücü idaresindeki aracın davacıların oğlu...'a çarpması neticesinde, davacıların oğlu yaralanmıştır. Meydana gelen trafik kazası nedeniyle, dava dışı sürücü hakkında TCK'nun 459/2.
maddesi gereği cezalandırılması istemiyle açılan davanın, şikayet yokluğu
nedeniyle düşürülmesine karar verildiği görülmektedir. Davacıların oğlunun yaralanmasına neden olan trafik kazası 12.05.2005 tarihinde meyda-
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na gelmiş olup dava 30.12.2011 tarihinde açılmıştır. Kaza tarihi itibariyle
yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK'nun 459/2 ve 102/4. maddeleri uyarınca, öngörülen ceza zamanaşımı süresi 5 yıldır.
Dava dilekçesinde, davacıların oğlu...'ın kazadaki yaralanması nedeniyle bir gözünü kaybettiği belirtilerek, çocuğun tedavi gördüğü sağlık
kuruluşları bildirilmiş ve mahkeme tarafından da ilgili yerlerden tedavi
belgeleri getirtilmiştir. Dosya kapsamındaki tedavi belgelerinin incelenmesinde; ... Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 29.01.2013 tarihli
cevabi yazısında, 30.05.2011-31.12.2012 arası dönemde birer aylık periyotlarda, gözdeki yara nedeniyle enfeksiyon ve göz kapağı arızasına ilişkin
muayenelerin yapıldığı bildirilmiştir. Yine, ...Göz Merkezi'nin 14.06.2013
tarihli cevabi yazısında; davacıların oğlu...'a 16.11.2006 tarihinde "göz
kapağı ptozis" teşhisi konulup ameliyat edildiği, 22.01.2007 tarihli muayenede ise, tedavinin başarılı olmaması nedeniyle yeniden "frontal askı"
denenmesine karar verildiği hususlarının bildirildiği görülmektedir.
Zamanaşımı süresinin işlemeye başlaması için, zarar gören tarafından
failin yanında zararın da öğrenilmesi gerekir. Bedensel zararlarda, uğranılan zararın tespit edilebilmesi için, meydana gelen yaralanmanın niteliği
de nazara alınarak öncelikle zarar nedeniyle gerekli tedavi sürecinin bitmiş olması gerekir. Zira, tedavi devam ederken zarar gören kişinin sürekli ve geçici işgöremezlik durumu tam olarak tespit edilemez. Daha açık
bir ifade ile tedavi devam ederken kişinin yaralanma nedeniyle maluliyeti
olup olmadığı ve varsa oranının ne olduğu tam olarak tespit edilemez.
Somut olayda da, davacıların oğlunun yaralanmasına ilişkin olan ve
özellikle yukarıda belirtilen tedavi belgelerinin içeriğinden, çocuğun tedavisinin uzunca bir periyota yayıldığı ve davanın açıldığı tarihte dahi muayene ve kontrollerinin sürdüğü görülmektedir. Bu durumda mahkemece,
yaralanmanın niteliği de dikkate alınarak, çocuğa ait tüm tedavi evrakları
eklenerek, gerekirse ... Kurumu veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden
bilirkişi raporu alınmak suretiyle, tedavi sürecinin ne zamana kadar devam ettiği ve hangi tarihte bittiği, zararın (maluliyetin) ne zaman öğrenildiği ya da öğrenilmesi gerektiği tespit edilerek, bu tarihten itibaren zamanaşımı süresinin dolup dolmadığının belirlenmesi ve oluşacak sonuca
göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm tesisi doğru
görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının
kabulü ile hükmün BOZULMASINA; peşin alınan harcın istek halinde
temyiz eden davacılara geri verilmesine 16.1.2017 gününde oybirliğiyle
karar verildi.

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
İŞ KAZASINDA YARALANMA • KONTROL MUAYENE KAYDI
ÖZET: İş kazasından doğan tazminat davasında kazaya uğrayan sigortalı işçinin maluliyet
durumu kesinleşmemiş olup, kontrol muayene
kaydının devam edip etmediği ve maluliyetin kesinleşip kesinleşmediği tespit edildikten sonra
tazminata hükmedilmelidir.
Y 21 HD, E. 2015/2995, K. 2015/8075, T. 14.4.2015
Dava, sigortalının iş kazası nedeniyle maddi ve manevi zararlarının
giderilmesi istemine ilişkindir.
Mahkemece, 54.733,00 TL maddi ve 20.000,00 TL manevi tazminatın
kaza tarihi olan 13.10.2008 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile
davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan zararın ödetilmesine ilişkin davalarda (tazminat davaları) öncelikle haksız zenginleşmeyi
ve mükerrer ödemeyi önlemek için Kurum tarafından sigortalıya veya hak
sahiplerine bağlanan gelirin peşin sermaye değerinin tazminattan düşülmesi gerektiği Yargıtay’ın oturmuş ve yerleşmiş görüşlerindendir.5510
sayılı Yasa’nın 13. maddesinde iş kazasının 4 ncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi ile 5 nci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde iş
kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile doğrudan ya da taahhütlü posta ile
bildirilmesinin zorunlu olduğu, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki
yerlerde meydana gelmesi halinde iş kazasının öğrenildiği tarihten başlayacağı, Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında
bir karara varılabilmesi için gerektiğinde, Kurumun denetim ve kontrol
ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık İş Müfettişleri vasıtasıyla soruşturma yapılabileceği bildirilmiştir.
Öte yandan, davanın yasal dayanağı 5510 sayılı Yasa'nın 95. maddesidir. Anılan maddeye göre "Bu Kanun gereğince, yurt dışında tedavi için
yapılacak sevklere, çalışma gücü kaybı, geçici iş göremezlik ödeneklerinin
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verilmesine ilişkin raporlar ile iş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü veya çalışma gücü kaybına esas teşkil edecek sağlık
kurulu raporlarının usûl ve esaslarını, bu raporları vermeye yetkili sağlık
hizmeti sunucularının sahip olması gereken kriterleri belirlemeye,
usûlüne uygun olmayan sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgeleri düzenleyen sağlık hizmet sunucusuna iade edecek belirlenen bilgileri
içerecek şekilde yeniden düzenlenmesini istemeye Kurum yetkilidir. Usûlüne uygun sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgeler ile gerekli diğer belgelerin incelenmesiyle; yurt dışında tedavi için yapılacak sevklere,
vazife malullük derecesini, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu tespit
edilen meslekte kazanma gücünün kaybına veya meslekte kazanma gücünün kaybı derecelerine ilişkin usûlüne uygun düzenlenmiş sağlık kurulu
raporları ve diğer belgelere istinaden Kurumca verilen karara ilgililerin
itirazı halinde, durum Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara
bağlanır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı
ile Kurumun birlikte çıkaracağı yönetmelikle düzenlenir.
Bu yasal düzenleme gereğince düzenlenen Çalışma Gücü ve Meslekte
Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşleri Yönetmeliğinin Geçici 1. maddesinde; bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çalışma gücü kaybı, iş kazası, meslek hastalığı, vazife malullüğü, harp malullüğü sonucu
meslekte kazanma gücü kaybı ile erken yaşlanma durumlarının tespiti talebinde bulunan sigortalılar ve hak sahipleri için, yürürlükten kaldırılan
ilgili sosyal güvenlik mevzuatının 5510 sayılı Yasaya aykırı olmayan hükümlerinin uygulanacağı, 5. maddesinde sigortalı ve hak sahiplerinin çalışma gücü oranlarının a) Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri,
b) Devlet Üniversitesi, c) Türk Silahli Kuvvetlerine bağlı asker hastaneleri,
ç) sigortalıların ikamet ettikleri illerde (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen
hastanelerin bulunmaması durumunda Sağlık Bakanlığı tam teşekküllü
hastanelerin yetkili olduğu, bildirilmiş, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 56. maddesinde ise Kurum Sağlık Kurulunca verilen karara karşı
yapılan itirazların Yüksek Sağlık Kulunca inceleneceği bildirilmiştir.
Kural olarak Yüksek Sağlık Kurulunca verilen karar Sosyal Güvenlik
Kurumunu bağlayıcı nitelikte ise de, diğer ilgililer yönünden bir bağlayıcılığı olmadığından Yüksek Sağlık Kurulu Kararına itiraz edilmesi halinde
inceleme Adli Tıp Kurumu aracılığıyla yaptırılmalıdır. Yargıtay İçtihadı
Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 28.06.1976 günlü, 1976/6-4 sayılı
Kararı da bu yöndedir.
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Adli Tıp 3. İhtisas Kurulundan alınacak rapor ile Yüksek Sağlık Kurulu Kararı arasında sürekli iş göremezlik oranına yönelik görüş ayrılığı
bulunduğu takdirde çelişkinin giderilmesi için dosyanın Adli Tıp Genel
Kuruluna gönderilerek çıkacak sonuca göre karar verilmesi gerekir.
Somut olayda, Maluliyet Daire Başkanlığı'nın 05.01.2012 tarihli raporunda davacının sürekli iş göremezlik oranının % 22.2 olduğunun
ve 18.11.2013 tarihinde kontrol muayenesinin gerektiğinin belirtildiği,
kontrol muyenesi sonucunun araştırılmak üzere Dairemizin 18.02.2014
tarihli geri çevirme kararından sonra Kurumun 21.01.2015 tarihli yazı
cevabında davacının sürekli iş göremezlik oranının % 22.2 olduğunun ve
15.12.2017 tarihinde kontrol muayenesinin gerektiğinin belirtildiği anlaşılmaktadır.
Yapılacak iş; davacı sigortalının sürekli iş göremezlik oranındaki kontrol muayene kaydının devam edip etmediğinin, sürekli iş göremezlik oranının kesinleşip kesinleşmediğinin yukarıda belirtilen yöntem ve usuller
doğrultusunda araştırılarak, sürekli iş göremezlik oranının kesinleşmesinden sonra tazminat istemleri hakkında bir karar verilmesinden ibarettir.
Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin eksik araştırma sonucu yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup,
bozma nedenidir.
O halde, tarafların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ:
Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle sair yönleri incelenmeksizin BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde taraflara iadesine,
14/04/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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MALULİYET TESPİTİ • KONTROL MUAYENE KAYDI
ÖZET: İş kazasında yaralanmada konrol ve muayene kaydının kesin sonucu belirlenip, maluliyet kesin olarak tespit edildikten sonra tazminata
hükmedilmelidir.
Y 21 HD, E. 2015/21532, K. 2016/4551, T. 17.3.2016
Dava, iş kazası sonucu sürekli iş göremezliğe uğrayan sigortalı ve yakınlarının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.
Mahkemece, maddi ve manevi tazminat taleplerinin kısmen kabulüne
karar verilmiştir.
Sigortalıya bağlanacak gelir ve hükmedilecek tazminatın miktarını
doğrudan etkilemesi nedeniyle, işçide oluşan meslekte kazanma gücü
kaybı oranının hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeksizin kesin olarak saptanması gerekir.
Somut olayda, davacıda mevcut meslekte kazanma gücü kaybı oranının 01.12.2013 tarihinde kontrol edileceği dosya içerisinde mevcut Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Sürekli İşgöremezlik Derecesi Tespit Formundan anlaşılmaktadır. 01.12.2013 tarihinde davacının kontrol
muayenesinin yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise bu muayene sonucunda
meslekte kazanma gücü kaybı oranının değişip değişmediği ve kesinleşip
kesinleşmediği araştırılmadan sonuca gidilmesi hatalı olmuştur. Davacının geçirdiği kaza sonunda oluşan maluliyetinin kesinleşmediği, bu halde,
kontrol kaydı var iken saptanan orana göre tazminat hesabının yapılamayacağı açıktır. Gerçekten sigortalıya bağlanacak gelir ve hükmedilecek
tazminat tutarlarını doğrudan etkileyeceğinden iş göremezlik oranının kesin olarak saptaması, bunun için de kontrol kaydı sonucunun beklenmesi
gerektiği ortadadır.
Yapılacak iş, davacının geçirdiği iş kazasına ilişkin belirlenen % 75 iş
göremezlik oranına ait kontrol kaydı sonucunun araştırılmasından sonra kesinleşen iş göremezlik oranının belirlenmesi, buraca tespit olunan
meslekte kazanma gücü kaybı oranına somut ve açık bir itiraz olması
durumunda ise önce SS Yüksek Sağlık Kurulu ve giderek sırayla Adli
Tıp Kurumu ilgili ihtisas dairesi ile Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan
aldırılacak raporlar ile sigortalıda oluşan meslekte kazanma gücü kaybı
oranının kesin olarak belirlenmesinden sonra dosyadaki diğer bilgi ve
belgelerin bir arada değerlendirilmesiyle sonucuna göre karar vermekten
ibarettir.
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O halde, davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ
Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 17/03/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İŞ KAZASI • SIFIR MALULİYET • İSTİRAHATLİ DEVRE
•
MADDİ ZARAR
ÖZET: İş kazası sonucunda maluliyet oranı %10
olarak belirlenen işçinin raporlu olduğu ve hiç
çalışamadığı dönemin zararı %100 maluliyet esasına göre hesaplamalıdır.
Y 21 HD, E. 2016/1128, K. 2016/6159, T. 7.4.2016
Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
KARAR
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici
nedenlere göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddine,
2- Dava, 12.12.2006 tarihinde meydana gelen iş kazası sonucu bedensel zarara uğrayan sigortalının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi
istemine ilişkindir.
Mahkemece, davacının maluliyet oranının % 0 olarak tespit edildiği gerekçesiyle maddi tazminat isteminin reddine, manevi tazminatın kısmen
kabulüne karar verilmiştir.
818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 46/1 ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 54.maddesine göre bedensel zarara uğrayan kişi tamamen veya
kısmen çalışamamasından kaynaklanan zararını isteyebilir. Sigortalının
bedensel zarar sonucu işgücü kaybı geçici veya sürekli olabilir.
Geçici iş göremezlik nedeniyle sigortalının uğradığı gerçek zarar; iş
kazası veya meslek hastalığı sonucu işinde geçici olarak çalışamayan sigortalının iyileşinceye kadar çalışamamasından doğan kazanç kaybıdır.
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Bu zarar, sigortalının raporlu olduğu dönemde % 100 işgücü kaybına
uğradığı kabul edilerek, bu dönemde işverenden alması gereken ücret tutarı belirlenip, bu tutardan davalı işverenin kusuruna isabet eden tutar
bulunup bundan Kurumun ödediği geçici işgöremezlik ödeneğinin indirilmesiyle bulunan miktardır.
Yapılacak iş, davaya konu iş kazası nedeniyle davacının iyileşme süresini kapsayan geçici iş göremezlik dönemi tespit edilerek bu dönemde
% 100 oranında iş göremez durumda olduğunu değerlendirerek, bu dönemde çalışamaması nedeniyle yoksun kaldığı ücreti kadar bir zararının
olduğunun kabulüne göre maddi zararını bilirkişiye hesaplattırmak, hesaplanan bu zararından Kurumca sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik
ödeneği varsa bu ödeneğin rücuya tabi kısmını düşmek ve çıkacak sonuca
göre karar vermekten ibarettir.
Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın yazılı
şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ
Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 07/04/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İŞ KAZASINDA YARALANMA • MADDİ TAZMİNAT
•
İSTİRAHATLİ DEVRE
ÖZET: İş kazasında yaralanan sigortalının hiç çalışamadığı tedavi gördüğü sürede %100 işgücü
kaybına uğradığı kabul edilerek maddi tazminat
hesabı yapılmalı ve Kurumun işçiye ödediği iş
göremezlik ödeneğinin rücuya tabi olan bölümü
hesaplanan maddi tazminattan düşülmelidir.
Y 21 HD, E. 2016/15170, K. 2016/15525, T. 26.12.2016
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici nedenlere göre, davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin ise aşağıdaki bendin
kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine,
1-Dava, iş kazası sonucu sigortalının sürekli iş göremezliğe uğraması
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nedeniyle maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.
Mahkemece, 69.008,17 TL maddi tazminat ile 11.000 TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 09.06.2007 tarihinden itibaren işleyecek faiziyle
birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.
818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 46/1 ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 54.maddesine göre bedensel zarara uğrayan kişi tamamen veya
kısmen çalışamamasından kaynaklanan zararını isteyebilir. Sigortalının
bedensel zarar sonucu işgücü kaybı geçici veya sürekli olabilir.
Geçici iş göremezlik nedeniyle sigortalının uğradığı gerçek zarar; iş
kazası veya meslek hastalığı sonucu işinde geçici olarak çalışamayan sigortalının iyileşinceye kadar çalışamamasından doğan kazanç kaybıdır.
Bu zarar, sigortalının raporlu olduğu dönemde % 100 işgücü kaybına
uğradığı kabul edilerek, bu dönemde işverenden alması gereken ücret tutarı belirlenip, bu tutardan davalı işverenin kusuruna isabet eden tutar
bulunup bundan Kurumun ödediği geçiciişgöremezlik ödeneğinin indirilmesiyle bulunan miktardır.
Davacının meydana gelen iş kazası sonucu %9 oranında meslekte kazanma gücü kaybı oluştuğu, Kurum tarafından 09.06.2007 – 23.12.2007
tarihleri arasında davacıya geçiciiş göremezlik ödeneği ödendiği anlaşılmaktadır. Hükme esas 03.04.2015 tarihli hesap bilirkişi raporunda her
ne kadar geçici iş göremezlik dönemi ve sürekli iş göremezlikdöneminin
tamamı için davacının %9 oranındaki maluliyet oranı esas alınarak hesap
yapılmış ise de; yukarıda yapılan açıklamalarda belirtildiği üzere geçici iş
göremezliksüresince sigortalının %100 oranında iş gücü kaybına uğradığı
kabul edilerek hesap yapılması gerektiğinden, hükme esas hesabın hatalı
olduğu anlaşılmaktadır.
Mahkemece yapılacak iş, davacının geçici iş göremezlik dönemi için
% 100 oranında işgöremez durumda olduğu değerlendirilerek, sürekli iş
göremezlik dönemi için ise maluliyet oranı üzerinden maddi zararını bilirkişiye hesaplattırmak, hesaplanan bu zararından Kurumca sigortalıya
ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin rücuya tabi kısmını düşmek ve
çıkacak sonuca göre maddi tazminat ile ilgili bir kara vermekten ibarettir.
Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın yazılı
şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
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SONUÇ:
Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz edenlerden davacıya iadesine, aşağıda yazılı
temyiz harcının temyiz edenlerden davalıya yükletilmesine, 26/12/2016
gününde oybirliğiyle karar verildi.

SAĞLIK YARDIMLARI
•
İŞ KAZASI • SİGORTA KOLUNDA SORUMLULUK
ÖZET: Bir iş kazası nedeniyle, sigortalının başvuracağı mercii kendisini bu yönden güvenceye alan, Kurum ve onların sağlık kuruluşlarıdır.
İşveren, bu tür zararlandırıcı olayların meydana
gelmesi durumlarında; artık sigortalısına karşı
muhatap olmaktan çıkar, kurum doğrudan devreye girer. Esasen işveren de belirtilen sigorta kolu
nedeniyle Yasanın belirlediği orandan prim ödemek ve ayrıca koşulları varsa, Kurumun yaptığı
harcamaları kuruma geri vermekle sorumlu tutulmuştur. Bu nedenle, gerek sigortalı ve gerekse
işveren, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kolundan birbirlerine karşı değil, doğrudan Kuruma
karşı sorumludurlar.
Y 21. HD, E. 2015/18909, K. 2016/15528, T. 26.12.2016
Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici
nedenlere, temyiz kapsam ve nedenlerine göre davalı vekilinin aşağıdaki
bentlerin kapsamı dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddine,
2-Dava 15.06.2009 tarihinde meydana gelen iş kazası sonucu % 30,2
oranında sürekli iş göremezliğe uğrayan davacının maddi ve manevi zararları ile tedavi giderlerinin karşılanması istemine ilişkindir.
Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelere göre, iş kazası nedeniyle davalı
işveren şirketin %80, davacı işçinin %20 oranında kusurlu olduğı, sürekli iş göremezlik oranının S.G.K’nun 23.02.2012 tarihli ve Yüksek Sağlık
Kurulunun 12.04.2013 tarihli raporlarına göre %12,2 olarak tespit edil-
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diği, itirazlar üzerine ...İhtisas Kurulundan alınan 27.06.2014 tarihli ve ...
Genel Kurulundan alınan 05.02.2015 tarihli raporlarda %30,2 olarak tespit edildiği, Mahkemece %30,2 maluliyet oranı dikkate alınarak yapılan
hesaptan, S.G.K. tarafından %12,2 sürekli iş göremezlik oranı üzerinden
hesap edilen ilk peşin sermaye değerinin rücuya kabil kısmı tenzil edilerek yapılan hesap dikkate alınarak karar verildiği anlaşılmıştır.
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli işgöremezlikte maddi
zarar sigortalının zararlandırıcı sigorta olayından önce ve sonraki durumu arasında oluşan farktan ibarettir. Başka bir anlatımla zararlandırıcı sigorta olayı meydana gelmeden önce malvarlığı hangi durumda ise o
durumla zararlandırıcı sigorta olayı olduktan sonraki durum arasında
ortaya çıkan fark iş kazası veya meslek hastalığı sonucu maddi tazminat
isteminin temelini oluşturur.
Tazminatın saptanmasında ise; zarar ve tazminata doğrudan etkili
olan işçinin net geliri, bakiye ömrü, iş görebilirlik çağı, iş görmezlik ve
karşılık kusur oranları, Sosyal Sigortalar tarafından bağlanan peşin sermaye değeri gibi tüm verilerin hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek şekilde öncelikle belirlenmesi gerektiği tartışmasızdır.
Davanın bu yönüyle yasal dayanağını, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe
giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununu oluşturmaktadır. Kanunun 55.
maddesinde, “ Destekten yoksun kalma zararları ile bedensel zararlar,
bu Kanun hükümlerine ve sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplanır.
Kısmen veya tamamen rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri ile ifa
amacını taşımayan ödemeler, bu tür zararların belirlenmesinde gözetilemez; zarar veya tazminattan indirilemez.” hükmüne yer verilmiştir.
Adalet Komisyonu'nun 55. madde gerekçesine göre; “sosyal güvenlik
ödemelerinin, denkleştirme (indirim) işlevi görebilmesi, onun sorumluluğu doğuran olaya sebebiyet verenlere rücu edilebilmesine bağlıdır. Bu
kural gereği, rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri; teknik arıza,
tam kaçınılmazlık hallerindeki ödemeler, bu tazminatlardan indirilemez.
Bağlanan gelirlerin, işçinin kusuru ve kaçınılmazlık gibi nedenlerle rücu
edilemeyen kısmı da indirilemez. Bir kısmı rücu edilemeyen miktar dahi
denkleştirilemeyeceği gibi, zarar görenin kusuruna (müterafik kusura)
yansıyan sosyal güvenlik ödemeleri, tahsis tarihinden sonra meydana gelen sosyal güvenlik ödemelerindeki artışlar, kısmi kaçınılmazlık ve teknik
arıza halindeki ödemeler ve benzerleri rücu edilemediğinden bu miktarlar
dahi denkleştirilemez.”
Öte yandan, 6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Kanunun 2. maddesine göre “Türk Borçlar Kanunu'nun kamu düzenine
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ve genel ahlaka ilişkin kuralları, gerçekleştirildikleri tarihe bakılmaksızın
bütün fiil ve işlemlere uygulanır” Dairemizin ve giderek Yargıtay'ın yerleşmiş görüşleri, Kurumca bağlanan gelirlerin peşin sermaye değerinin ve
geçici iş göremezlik ödeneklerinin hesaplanan zarardan indirilmesi, Kurumun rücu hakkının korunması ve mükerrer ödemeyi önleme ilkesine
dayandığından, kamu düzenine ilişkin olarak kabul edilmiştir. Kaldı ki,
6098 sayılı Kanunun 55. maddesi de emredici bir hükme yer verdiğinden
gerçekleştiği tarihe bakılmaksızın tüm fiil ve işlemlere uygulanmalıdır.
Yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda, 5510 sayılı Kanunun
95.maddesindeki prosedüre göre davacının maluliyet oranın %30,2 olarak kesinleşmesine karşın; kurumca %12,2 maluliyet oranı üzerinden
bildirilen ilk peşin sermaye değerli gelirin rücuya kabil kısmının tazminat alacağından tenzil edilmek suretiyle T.B.K’nun 55.maddesine aykırı
olacak şekilde yapılan hesabın hükme esas alınması usul ve yasaya aykırı
olup bozma nedenidir.
3- Aynı zamanda iş kazası nedeniyle davacı tarafça yapılan tedavi giderinden işverenin sorumluluğunun belirlenmesinde hataya düşüldüğü
görülmektedir.
Gerçekten sarf tarihinde yürürlükte bulunan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası; iş kazası nedeniyle işverenin
sigortalısına karşı, işe Kurumca el koyuncaya kadar sağlık yardımlarını
yapma ve vizite kağıdı düzenleme dışında bir yükümlülüğünü hükme bağlamamıştır. Aksine, iş kazasının oluşumundan itibaren her türlü sağlık
yardımları ile Kurumun sorumlu olduğunu kabul etmiştir. Sözü edilen
Yasanın iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kolunun getiriliş amaç ve
nedeni; sigortalıların belirtilen türde bir zararla karşılaşmaları halinde,
onları doğrudan koruma altına alma ve kendilerine yardım yapacak Kuruluşu belirlemektir. Bu duruma göre, bir iş kazası nedeniyle, sigortalının
başvuracağı mercii kendisini bu yönden güvenceye alan, Kurum ve onların sağlık kuruluşlarıdır. İşveren, bu tür zararlandırıcı olayların meydana
gelmesi durumlarında; artık sigortalısına karşı muhatap olmaktan çıkar,
kurum doğrudan devreye girer. Esasen işveren de belirtilen sigorta kolu
nedeniyle Yasanın belirlediği orandan prim ödemek ve ayrıca koşulları
varsa, Kurumun yaptığı harcamaları kuruma geri vermekle sorumlu tutulmuştur. Bu nedenle, gerek sigortalı ve gerekse işveren, iş kazası ve
meslek hastalığı sigorta kolundan birbirlerine karşı değil, doğrudan Kuruma karşı sorumludurlar.
Belirtilen nedenlerle, davalı işverenin tedavi giderlerinden sorumlu tutulması, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
Bu açıklamalar doğrultusunda mahkemece yapılacak iş, davacının
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%30,2 oranındaki maluliyet oranı üzerinden Kuruma müracaat ederek
iş kazası sigorta kolundan gelir bağlanması için önel vermek, Kurumca
istemin kabul edilmemesi halinde açılacak davanın sonucunu bekleyerek
bağlanan gelirin ilk peşin sermaye değerinin rücuya kabil kısmını tazminat alacağından tenzil ederek yapılacak hesabı hükme esas almak ve
tedavi gideri isteminden kurumun sorumlu olduğu dikkate alınarak bir
karar vermekten ibarettir.
O halde, davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ
Hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 26.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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İŞ KAZASI • TAZMİNAT DAVASI
•
BİRLİKTE SORUMLULUK
ÖZET: Davacının dava dilekçesinde müteselsilen sözcüğünü kullanmak suretiyle tahsil isteği bulunmamakla beraber; dava dilekçesindeki sözlerden ve ileri sürülen olaylardan ve
bunların yorumundan, davacının dolaylı bir
biçimde müteselsilen bir ödetme isteği bulunduğu anlaşıldığı takdirde, yukarıda belirtilen
kuralın uygulanmasında yasal bir sakınca yoktur. Dairemizin ve giderek Yargıtay’ın yerleşmiş görüşleri de bu doğrultudadır. (Yargıtay
HGK 15.05.1996 gün 1996/21-140E–1996/342K,
1996/21-104E-1996341K, sayılı kararları) Kuşku
yoktur ki, yapılacak yorumlarda temel hüküm
BK. nun 18. maddesidir. Bu genel yorum kuralı,
dava sırasındaki bir beyanın, ya da dava ve cevap dilekçeleri ile tarafların yine dava sırasındaki yazılı bildirimlerinin yorumunda da uygulanır.
Çünkü gerek dava dilekçeleri, gerekse tarafların
dava sırasındaki sözlü ve yazılı diğer bildirimleri,
kural olarak, birer hukuksal işlemdir ve her hukuk işlemi gibi BK. nun 18 (TBK’nun 19) ve MK.
nun 2. maddeleri gereğince bildirimde bulunanın
kullandığı sözlere bakılmayarak, afakî iyi niyet
kurallarınca kullanılan sözlerden veya yazılardan
ne gibi bir anlam çıkarılması gerektiği belli edilerek yorumlanmalı ve bu yorum sonucuna göre
işlem yapılmalıdır.
Y 21 HD, E. 2013/17943, K. 2014/5846, T. 25.03.2014
Davacı, iş kazası sonucu malüliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar
vermiştir.
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Hükmün davacı ile davalılardan Ş..A.ş Bölge Müdürlüğü vekillerince
temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan
ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
KARAR
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici
nedenlere, temyizin kapsamına ve temyiz nedenlerine göre, temyiz eden
davalı Şekerbank AŞ ile davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki
diğer temyiz itirazlarının reddine,
2-Dava 13.11.2003 tarihinde iş kazası sonucu %64 oranında sürekli iş
göremezlik nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
Mahkemece; Davalılardan G.. Elektrik Dağıtım AŞ ile B..A..T..Tekstil
Tur. Mak. San Tic Ltd Şti’ne yönelik davanın kusuru bulunmadığından
reddine, Davacının dava acırken müteselsil sorumluluğa dayanmadığından bahisle davalı Ş.. AŞ’nin %20 kendi %5 çalışanın kusuru toplam %25
kusura karşılık gelen zarardan sorumlu olacağının kabulü ile maddi ve
manevi tazminat isteminin kısmen kabulüne karar v erilmiş ve bu karar
süresinde davacı ile davalılardan Ş..AŞ vekillerince temyiz edilmiştir.
Davacının iş kazası sonucu % 64 oranında sürekli iş göremezliğe uğradığı olayda davacının kusurun bulunmadığı, davalı Ş..AŞ’nin %20, banka
çalışanı güvenlik görevlisinin %5 ve kimliği belirlenemeyen soygun olayı
faillerinin % 75 oranında kusurlu olduğu dosya içeriğinden anlaşılmaktadır.
Gerek mülga B.K'nun 47 ve gerekse yürürlükteki 6098 sayılı T.B.K’nun
56. maddesinde hakimin bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene
uygun bir miktar paranın manevi zarar adı ile ödenmesine karar verebileceği öngörülmüştür. Hakimin olayın özelliklerini göz önünde tutarak
manevi zarar adı ile zarar görene verilmesine karar vereceği para tutarı
adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu
olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna
ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde, bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar,
mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak
için gerekli olan kadar olmalıdır. 26.06.1966 günlü ve 7/7 sayılı Yargıtay
İçtihadı Birleştirme Kararı’nın gerekçesinde takdir olunacak manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir.
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Bunlar her olaya göre değişebileceğinden hakim bu konuda takdir hakkını kullanırken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere
göre isabetli bir biçimde göstermelidir.
Hakimin bu takdir hakkını kullanırken, ülkenin ekonomik koşulları
tarafların sosyal ve ekonomik durumları paranın satın alma gücü, tarafların kusur durumu olayın ağırlığı davacının sürekli iş göremezlik oranı,
işçinin yaşı, olay tarihi gibi özellikleri göz önünde tutması, hükmedilecek
tutarın manevi tatmin duygusu yanında caydırıcılık uyandıran oranda olması gerektiği de söz götürmez.
Bu ilkeler gözetildiğinde davacı yararına hüküm altına alınan
60.000,00-TL manevi tazminatın fazla olduğu açıkça belli olmaktadır.
Mahkemece hüküm altına alınan tazminatların davalılardan müteselsil sorumluluk esasına göre tahsili gerektiğinin göz ardı edilmesi de
hatalıdır. Uyuşmazlık davacıların, dava açarken müteselsil sorumluluğa
dayanıp dayanmadıkları noktasında toplanmaktadır. Birden çok kimsenin birlikte neden oldukları zarardan sorumluluklarını düzenleyen BK.
nun 50. maddesi, ya da birden çok kimsenin değişik nedenlerle meydana getirdikleri aynı zarardan sorumluluklarını düzenleyen BK. nun 51.
maddesi uyarınca (TBK’nun 61. Maddesi) ve aynı Yasanın 142. (TBK’nun
163.) maddesi hükmüne dayanarak davacı, zararının tümünü müteselsil
sorumlulardan biri aleyhine açacağı bir dava ile isteyebileceği gibi, sorumluların hepsi aleyhine açacağı bir dava ile de talep edebilir. Ancak,
aynı Yasanın 141. (TBK 163) maddesi gereğince teselsül, ister yasadan,
ister sözleşmeden doğmuş olsun, bu kuraldan yararlanma hakkı sadece
zarara uğrayanın, daha geniş bir deyim ile alacaklınındır. Zarara uğrayan (alacaklı), bu hakkını kullanmadıkça, yani müteselsilen tahsil isteğinde bulunmadıkça, mahkeme re'sen onun yararına teselsül kuralını uygulayamaz. Çünkü, hakim istek ile bağlı olup, istek dışı karar veremez.
HUMK’un 74. (HMK 26) maddesi buna engeldir.
Ana kural bu olmakla ve davacının dava dilekçesinde müteselsilen
sözcüğünü kullanmak suretiyle tahsil isteği bulunmamakla beraber;
dava dilekçesindeki sözlerden ve ileri sürülen olaylardan ve bunların
yorumundan, davacının dolaylı bir biçimde müteselsilen bir ödetme isteği bulunduğu anlaşıldığı takdirde, yukarıda belirtilen kuralın uygulanmasında yasal bir sakınca yoktur. Dairemizin ve giderek Yargıtay’ın
yerleşmiş görüşleri de bu doğrultudadır. (Yargıtay HGK 15.05.1996 gün
1996/21-140E–1996/342K, 1996/21-104E-1996341K, sayılı kararları)
Kuşku yoktur ki, yapılacak yorumlarda temel hüküm BK. nun 18. maddesidir. Bu genel yorum kuralı, dava sırasındaki bir beyanın, ya da dava ve
cevap dilekçeleri ile tarafların yine dava sırasındaki yazılı bildirimlerinin
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yorumunda da uygulanır. Çünkü gerek dava dilekçeleri, gerekse tarafların dava sırasındaki sözlü ve yazılı diğer bildirimleri, kural olarak, birer
hukuksal işlemdir ve her hukuk işlemi gibi BK. nun 18 (TBK’nun 19) ve
MK. nun 2. maddeleri gereğince bildirimde bulunanın kullandığı sözlere
bakılmayarak, afakî iyi niyet kurallarınca kullanılan sözlerden veya yazılardan ne gibi bir anlam çıkarılması gerektiği belli edilerek yorumlanmalı
ve bu yorum sonucuna göre işlem yapılmalıdır.
Temyiz incelemesine konu olan bu davada, davacılar tarafından düzenlenen 11.11.2004 günlü dava dilekçesinde, gerçekten açık bir şekilde
müteselsilen sözcüğü kullanılmak suretiyle tahsil isteği mevcut değildir.
Dava dilekçesinde iş kazasında hiçbir kusuru bulunmadığını açıkça vurgulamış ve üstelik davalılara belli oranda bir kusur atfetmek suretiyle
iddiasını da sınırlamamış ve sonuçta (fazlaya ait talep haklarını saklı tutmak suretiyle) zararının tümünü davalılardan istemiştir artık burada, davacıların davalılardan gerçekleşecek kusur oranında bir talepte bulunduğunu ileri sürmek mümkün değildir. Davacıların kendilerinin tamamen
kusursuz olduğundan söz ederek zararlı sonucu meydana getiren müteselsil borçlular aleyhine açtığı bir davada zararının tümünü talep etmesi,
örtülü olarak değil, aksine mülga BK. nun 142. maddesinde öngörülen
teselsül kuralına açık bir şekilde dayandığının belirgin bir kanıtıdır; bu
gibi durumlarda, müteselsilen sözcüğünün dava dilekçesinde kullanılmamış olması sonuca etkili değildir. Öte yandan davacı, bir itirazla karşılaşmaksızın, gerek dava dilekçesinin eki açıklaması ile dosyaya sunduğu
05.03.2005 tarihli dilekçesinde ve gerekse ıslah dilekçesinde hüküm altına alınacak tazminatlar bakımından müteselsil sorumluluğa dayandığını
açıkça vurgulamıştır. Hal böyle olunca davada teselsül kuralına dayanıldığı gözetilerek, dava dışı üçüncü kişinin kusuruna düşen zarardan da
davalı bankanın zararın ortaya çıkmasındaki müşterek kusuru nedeniyle
sorumlu olduğunun kabulü gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması
usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
Mahkemece bu maddi ve hukuki olgulara aykırı biçimde yazılı şekilde
karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde, tarafların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ
Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz eden davacı ile davalılardan Şekerbank A.Ş Bölge Müdürlüğü'ne iadesine 25.03.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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HİZMET TESPİTİ DAVASI
•
ALACAK DAVASININ HİZMET TESPİTİ DAVASINA ETKİSİ
ÖZET: Davacının talep ettiği döneme yönelik kesinleşmiş alacak davası bulunsa da, alacak davaları, hizmet tespiti davası yönünden kesin delil
olmayıp kuvvetli delil olarak değerlendirilmekte,
davata taraf sıfatı bulunmayan Sosyal Güvenlik
Kurumu yönünden bağlayıcı olmamaktadır. Öte
yandan dinlenilen davacı tanıkları davacının çalışmasını doğrulamakta ise de, davalı ve bordro
tanıklarının ise çalışmayı doğrulamadığı, böylelikle Mahkemece talep edilen dönemde tanık beyanları arasındaki çelişki gedirilmeden sonuca
gidildiği anlaşılmaktadır.
Y 21 HD, E. 2015/22018, K. 2016/13041, T. 25.10.2016
Davacı, davalılardan işverene ait işyerinde 01.05.2003-08.08.2006 tarihleri arasında geçen çalışmalarının tespitine karar verilmesini istemiştir.
Dava, davacının davalıya ait işyerinde 01/05/2003-08/08/2006 tarihleri
arasında geçen ve davalı Kuruma bildirilmeyen çalışmalarının tespiti istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulü ile davacının davalı işyerinde 01/05/200308/08/2006 tarihleri arasında kesintisiz ve asgari ücret ile çalıştığının tespitine karar verilmiştir.
Davanın yasal dayanağını oluşturan 506 sayılı Yasa'nın 79. ve 5510
sayılı Yasa'nın 86/8. maddeleri gereği bu tip hizmet tespiti davaları için
özel bir ispat yöntemi öngörmemiş ise de davanın niteliği kamu düzenini
ilgilendirdiği ve bu nedenle özel bir duyarlılık ve özenle yürütülmesi gerektiği Yargıtay'ın ve giderek Dairemizin yerleşmiş içtihadı gereğidir. Bu
tür davalarda öncelikle davacının çalışmasına ilişkin belgelerin işveren
tarafından verilip verilmediği yöntemince araştırılmalıdır.Yönetmelikle tespit edilen belgeleri işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları
Kurumca tespit edilmeyen sigortalılar, çalışmalarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içerisinde mahkemeye başvurarak

Yargıtay Kararları

525

alacakları ilam ile ispatlayabilirlerse bu çalışmaların Kurumca dikkate
alınacağı belirtilmiştir. Bu koşul oluşmuşsa işyerinin gerçekten var olup
olmadığı, kanun kapsamında veya kapsama alınacak nitelikte bulunup
bulunmadığı eksiksiz bir şekilde belirlenmeli, daha sonra çalışma olgusunun varlığı özel bir duyarlılıkla araştırılmalıdır. Çalışma olusu her türlü
delille ispat edilebilirse de çalışmanın konusu, niteliği, başlangıç ve bitiş
tarihleri hususlarında tanık sözleri değerlendirilmeli, dinlenen tanıkların
davacı ile aynı dönemlerde işyerinde çalışmış ve işverenin resmi kayıtlara
geçmiş bordro tanıkları yada komşu işverenlerin aynı nitelikte işi yapan
ve bordrolarına resmi kayıtlarına geçmiş çalışanlardan seçilmesine özen
gösterilmelidir. Bu tanıkların ifadeleri ile çalışma olgusu hiçbir kuşku ve
duraksamaya yer vermeyecek şekilde belirlenmelidir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 16.9.1999 gün 1999/21-510-527, 30.6.1999 gün 1999/21549-555- 3.11.2004 gün 2004/21- 480-579 sayılı kararları da bu doğrultudadır.
Dosyadaki kayıt ve belgelerden, davacının 08/08/2006-22/10/2008 tarihleri arasında geçen çalışmasının davalıya ait 1099609 sicil sayılı işyerinden bildirildiği, 1099609 sicil sayılı işyerinin 01/05/2003 tarihinde
Kanun kapsamına alındığı, Yargıtay aşamalarından geçerek kesinleşen ...
13. İş Mahkemesi'nin 2008/661 E. 2010/604 K. sayılı kararı ile davacının
davalı işyerinde 5 yıl 4 ay 26 gün çalıştığına ilişkin bilirkişi raporu esas
alınarak verilen işçilik alacaklarının davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin kararın Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanlığının 2010/49360
E. 2013/8717 K. sayılı ilamı ile onandığı, davacı, davalı ve bordro tanıklarının dinlenildiği anlaşılmaktadır.
Somut olayda, davacının talep ettiği döneme yönelik kesinleşmiş alacak davası bulunsa da, alacak davaları, hizmet tespiti davası yönünden
kesin delil olmayıp kuvvetli delil olarak değerlendirilmekte, davada taraf
sıfatı bulunmayan ... Kurumu yönünden bağlayıcı olmamaktadır.Öte yandan dinlenilen davacı tanıkları davacının açlışmasını doğrulamakta ise
de, davalı ve bordro tanıklarının ise çalışmayı doğrulamadığı, böylelikle
Mahkemece talep edilen dönemde tanık beyanları arasındaki çelişki giderilmeden sonuca gidildiği anlaşılmaktadır.
Yapılacak iş, ihtilaflı döneme ilişkin dönem bordrolarında kayıtlı ,
daha önce dinlenmemiş olan bordro tanıklarını resen saptayarak davacının çalışma süresi yönünde beyanlarını almak, ... Kurumu, zabıta, aracılığı ve muhtarlık marifetiyle işyerine o tarihte komşu olan diğer işyerlerinde uyuşmazlık konusu dönemde çalıştığı tespit edilen kayıtlı komşu işyeri
çalışanları; yoksa işyeri sahipleri araştırılıp tespit edilerek çalışmanın ni-
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teliği ile gerçek bir çalışma olup olmadığı yönünde yöntemince beyanlarını almak ve gerçek çalışma olgusunu somut ve inandırıcı bilgilere dayalı
şekilde ortaya koyduktan sonra sonucuna göre karar vermekten ibarettir.
Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın
eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve
yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde, davalıların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ
Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz eden davalılardan ...ye iadesine 25/10/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ BAĞ-KUR ÜYELİĞİ
ÖZET: Davacı limited şirket ortağı olup, 24. madde kapsamında sigortalıdır. Ticaret sicili kayıtlarına göre şirket halen faal olup davacının ortaklığı
da devam etmektedir. Zira şirket ortakları yönünden Bağ-Kur kapsamında sigortalı sayılabilmek
için limited şirket ortağı olmak yeterli olup şirketin vergi kaydının sona ermesinin bir önemi
bulunmamaktadır. Dolayısıyla davacının ortaklığı
devam ettiği sürece ve şirketin ticaret sicilinden
terkinine kadar olan dönem yönünden davacı
Bağ-Kur kapsamında sigortalı olacağından davacının 30/04/2005 tarihinde Bağ-Kur sigortalılığının sona erdiğinin tespiti yönündeki karar hatalı
olmuştur.
Y 21 HD, E. 2015/13389, K. 2016/3787, T. 08.03.2016
Davacı, 30/04/2005 tarihinde bağ-kur sigortalılığının sona erdiğinin
tespitine karar verilmesini istemiştir.
Dava, davacının 30/04/2005 tarihinde Bağ-Kur sigortalılığının sona erdiğinin tespiti istemine ilişkindir.
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Mahkemece, davanın kabulü ile hükümde yazılı şekilde karar verilmiş
ise de bu sonuca eksik araştırma ve inceleme ile gidilmiştir.
Dosyadaki kayıt ve belgelerden;ortağı olduğu, 02.08.1999 da faaliyete başladığı; ancak faaliyet göstermemesi nedeniyle 30.04.2005 tarihinde
vergiden res'en terk işleminin yapıldığı, şirketin ticaret odasındaki kaydının 01.04.2008 itibariyle silindiği, de 08.05.2000 tarihinde faaliyete
başladığı ve 30.04.2005 tarihinde vergiden terk işleminin yapıldığı, bu
şirketin ticaret odasındaki sicil kaydının faal olarak devam ettiği, davacının 23.03.1987 tarhinde başlayan Bağ-Kur sigortalılık kaydının 5510 sayılı Yasa'nın geçici 17. maddesi ile 30.11.1997 tarihinde durdurulduğu ve
01.05.2008 tarihinden itibaren devam eden Bağ-Kur sigortalılık kaydının
bulunduğu anlaşılmaktadır.
1479 sayılı Yasanın 24. maddesinde, limited şirket ortaklarının bu
kanun kapsamında sigortalı sayılacağı, yine aynı yasanın sigortalılığın
bitimini düzenleyen 25/1-c maddesinde şirketlerle ilgisi kalmayanların,
çalışmalarına son verdikleri veya ilgilerinin kesildiği tarihten, 25/1-e bendinde ise, iflasına karar verilmiş olan tasfiye halindeki şirket ortaklarının,
mahkemece tasfiyesine karar verildiği tarihten bir gün önce sigortalılığın
sona ereceği düzenlenmiştir.
Ayrıca 01/10/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Yasanın sigortalı olmayı düzenleyen 4/b-3 maddesinde limited şirketin tüm ortaklarının sigortalı sayılacağı, yine aynı yasanın sigortalılığın bitimini düzenleyen
9. maddesinde, limited şirket ortaklarından hisselerinin tamamını devreden sigortalıların hisse devrinin yapılmasına ortaklar kurulunca karar
verildiği tarihten itibaren,....iflas veya tasfiye durumu ile münfesih duruma düşen şirketler için ortağın talep etmesi halinde, mahkeme kararı ile
iflasın, tasfiyenin açılmasına, ortaklar kurulu kararı ile tasfiyenin başlamasına veya şirketin münfesih duruma düşmesine karar verildiği, ortakların talepte bulunmaması halinde, mahkemece iflasın kapatılmasına
karar verildiği, tasfiyesi sonuçlanan şirketlerin ortaklıklarının ise tasfiye
kurulu kararının ticaret sicili memurluğunca tescil edildiği tarihten itibaren sigortalılığın sona ereceği düzenlenmiştir.
Somut olayda, davacı limited şirket ortağı olup, 24. madde kapsamında
sigortalıdır. Ticaret sicili kayıtlarına göre şirket halen faal olup davacının
ortaklığı da devam etmektedir. Zira şirket ortakları yönünden Bağ-Kur
kapsamında sigortalı sayılabilmek için limited şirket ortağı olmak yeterli
olup şirketin vergi kaydının sona ermesinin bir önemi bulunmamaktadır.
Dolayısıyla davacının ortaklığı devam ettiği sürece ve şirketin ticaret sicilinden terkinine kadar olan dönem yönünden davacı Bağ-Kur kapsamın-
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da sigortalı olacağından davacının 30/04/2005 tarihinde Bağ-Kur sigortalılığının sona erdiğinin tespiti yönündeki karar hatalı olmuştur.
Ancak dava konusu olayda davacının Bağ-Kur sigortalılığı geçici 17.
madde ile 30.11.1997 tarihinde durduğundan iptale ilişkin hukuki yarar
da yoktur.
Yukarıda izah edilen nedenlerle davacının 30/04/2005 tarihinde BağKur sigortalılığının iptal olunamaması ve hukuki yarar yokluğu nedeniyle
davanın reddi yerine yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı
olup bozma nedenidir.
O halde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları
kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ
Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 08/03/2016
gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
BELİRSİZ ALACAK DAVASI • KISMİ DAVA
ÖZET: Belirsiz alacak davasının türü kısmi ıslah
ile değil tam ıslah ile türü değiştirilen kısmi dava
olarak belirlenebilir.
Y 22 HD, E. 2015/10805, K. 2016/17961, T. 16.06.2016
DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla mesai, genel
tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Davacı isteminin özeti:
Davacı vekili, davanın belirsiz alacak davası olduğunu belirterek, müvekkilinin davalıya ait hastane işyerinde 16.03.2005-25.02.2013 tarihleri
arası çalıştığını, iş sözleşmesini emeklilik nedeniyle feshettiğini beyanla
kıdem tazminatı, yıllık ücretli izin, fazla mesai ve genel tatil alacaklarını
istemiştir.
Davalı cevabının özeti:
Davalı Sağlık Bakanlığı vekili, davacı ile davalı idare arasında iş akdi
ya da sözleşme olmadığından idareye husumet yöneltilemeyeceğini beyanla davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
Mahkeme kararının özeti:
Mahkemece, toplanan deliller ve alınan bilirkişi raporuna göre yazılı
gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz: Karar süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Gerekçe:
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 319. maddesi uyarınca,
basit yargılama usulü uygulanan davalarda iddianın ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi genişletilmesi yasağı vardır ve (karşı tarafın
açık muvafakati bulunmadıkça) her iki taraf da, davanın belli bir aşamasından sonra, yaptıkları usul işlemlerini, kural olarak, değiştiremezler.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 176 ve devamı maddelerinde düzenlenen "ıslah" kurumu, bu yasağın istisnalarından biridir (m.
141,2)
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Bilindiği üzere, ıslah, taraflardan birinin usule ilişkin bir işlemini, bir
defaya mahsus olmak üzere kısmen veya tamamen düzeltmesine imkan
tanıyan ve karşı tarafın onayını gerektirmeyen bir yoldur.
Öğretide ise ıslah, yukarıdaki tanıma benzer, taraflardan birinin yapmış olduğu usul işleminin tamamen veya kısmen düzeltilmesi olarak tanımlanmıştır. (KURU, Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü, Cilt:IV, İstanbul 2001, s. 3965; ALANGOYA/YILDIRIM/DEREN YILDIRIM, Medeni Usul
Hukuku Esasları, İstanbul 2009, s.266; PEKCANITEZ/ATALAY/ÖZEKES,
Medeni Usul Hukuku, Ankara 2009, s.361; ÜSTÜNDAĞ, Medeni Yargılama Hukuku, Cilt: I-II, İstanbul 1997, s.549; BİLGEN, Mahmut, Hukuk
Yargılamasında Islah, Ankara 2010, s.1'de aktarılan tanımlar ve yazarlar;
YILMAZ, Ejder, Medeni Yargılama Hukukunda Islah, Ankara 2010, s.4950'de aktarılan tanımlar ve yazarlar).
Dava tamamen ıslah edilebilir. Davayı tamamen ıslah edebilecek olan
davacıdır.Tamamen ıslahta davacı, davasını baştan (dava dilekçesinden)
itibaren ıslah eder ve yeni bir dava dilekçesi verir. Davacı, davasını tamamen ıslah ederek talep sonucunu değiştirebilir. Mesela davacı tamamen
ıslah yolu ile tazminat davasını tescil davası olarak değiştirebilir, ecrimisil (alacak) davasını müdahalenin (el atmanın) önlenmesi davası olarak
değiştirebilir, tapu iptali davasını veraset ilamının (mirasçılık belgesinin)
iptali davası olarak değiştirebilir.
Buna karşılık, talep sonucunun veya dava sebebinin genişletilmesi
veya kısmen değiştirilmesi için başvurulan ıslah tamamen ıslah değil kısmi ıslahtır.(KURU, Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü, Cilt:IV, İstanbul
2001, s. 3965)
Somut olayda, dava belirsiz alacak davası olarak açılmıştır. Davacı
yargılamanın devamı sırasında, talep ettiği alacak miktarlarını arttırmak
suretiyle davasını kısmen ıslah etmiştir. Ayrıca anılan kısmi ıslah dilekçesi ile dava türünü de kısmi dava olarak değiştirmiştir. Mahkemece ıslah
dilekçesine itibarla dava, kısmi dava olarak kabul edilmiştir. Hal böyle
iken davacının kısmi ıslah yolu ile dava türünü ve dolayısıyla talep sonucunu değiştiremeyeceği bunu ancak davasını tamamen ıslah ederek yapabileceği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı
gerektirmiştir.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16.06.2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.

YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ
İTİRAZIN İPTALİ • AYNI ALACAĞA İKİ TAKİP
ÖZET: Aynı alacakla ilgili itiraza uğrayan takip
yapılmadan önce takip yapılıp; itiraz üzerine her
hangibir işlem yapılmadığına göre davacı tarafça
yeniden takip yapılması mümkün değildir.*
Y 23 HD, E. 2016/7199, K. 2016/5394, T. 14.12.2016
Davacı vekili, davalıların intikalen hak sahibi olacakları taşınmaz üzerinde, arsa payı karşılığı inşaat yapılmak üzere, müvekkili şirket ile harici
yapım sözleşmesi düzenlendiğini, sözleşmenin yerine getirleceği inancı ile
yapılan masrafın iadesi için başlatılan takibe davalıların itiraz ettiklerini
ileri sürerek, itirazın iptali ile %20 oranında icra inkâr tazminatına karar
verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılar davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; yapılan
sözleşmenin geçerli olmadığı, dava dışı ..... ödeme yapılmasına ilişkin davalıların talimatlarının bulunmadığı, davalılar ..... hakkındaki davaların
zamanaşımına uğradığı gerekçeleriyle davanın reddine karar verilmişti.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
İİK'nın 68. maddesinin son cümlesi “Bu süre içerisinde itirazın kaldırılması istenilmediği takdirde yeniden ilâmsız takip yapılamaz.“ hükmünü içermekte olup, bu hüküm kıyasen İİK'nın 67. maddesi içinde uygulanır. Somut olayda aynı alacakla ilgili itiraza uğrayan takip yapılmadan
önce takip yapılıp; itiraz üzerine her hangibir işlem yapılmadığına göre
davacı tarafça yeniden takip yapılması mümkün değildir. Bu durumda,
mahkemece, davanın bu gerekçeyle reddi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış ise de, sonucu itibariyle doğru olan kararın, HUMK'un 438/son maddesi uyarınca gerekçesi değiştirilmek suretiyle
onanması gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle hükmün gerekçesi değiştirilerek ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.12.2016
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
*

Gönderen Av. Necati Ceylan

YARGITAY CEZA GENEL KURULU
TİCARETİ TERK SUÇU
ÖZET: Ticareti terk suçunda; ticari şirket yetkilileri ... ve ... yerine tüzel kişi olan ticari şirketler
hakkında hüküm kurulması ve ticari şirket temsilcisi olan sanıkların ticareti terk suçunun faili olabileceği gözetilmeden, eksik araştırmaya dayalı
olarak beraat kararı verilemez.
Y CGK HD, E. 2014/835, K. 2016/52, T.09.02.2016
Ticareti usulüne aykırı olarak terk etmek suçundan sanıkların beraatine ilişkin, ... İcra Ceza Mahkemesince verilen ... gün ve ... sayılı hükmün
şikâyetçi vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay ... Ceza Dairesince ... gün ve ...-... sayı ile;
"1- Şikâyetçi vekilinin 07.06.2011 tarihli şikayet dilekçesine eklediği
belgelerden ... Tasarım ve Reklamcılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. temsilcisinin ...; ... Kırtasiye Büro Malz. Matbaa İnş. Tur. Gıda ve Hayvancılık İth
İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. temsilcisinin de ... olduğunun belirli olmasına
karşın, yargılamaya devamla bu sanıklar yönünden esastan bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde tüzel kişilik hakkında hüküm kurulması,
2- Ayrıntıları, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 14.02.2012 tarih ve
2011/505, 509 ve 513 Esas sayılı kararlarında da açıklandığı üzere,
İİK'nin 337/a maddesinde düzenlenen 'ticareti usulüne aykırı terk etmek'
suçunun ticaret şirketleri müdür ve yetkililerince de işlenmesinin mümkün olduğu cihetle; ticaret şirketi yetkilisi olan sanıklara isnat edilen suçun oluşabilmesi için tacirin fiili olarak ticareti terk etmesi, bu durumu
onbeş günlük süre içerisinde kayıtlı olduğu ticaret siciline bildirmemesi,
bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini içeren bir mal
beyannamesi vermemesinin gerekmesi nedeniyle, borçlu şirketin ticareti
terk edip etmediği yönünde zabıta araştırması yaptırılarak ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğünden mükellefiyetlerinin devam edip etmediğinin tespitinden sonra hukuki durumunun takdir edilmesi gerekirken,
eksik inceleme ile yazılı şekilde beraat kararı verilmesi" isabetsizliklerinden bozulmasına karar verilmiştir.

533

Yargıtay Kararları
... İcra Ceza Mahkemesi ise ... gün ve ... sayı ile;

"...Ceza hukuku açısından fail, eylemi gerçekleştiren kimsedir. Bu kimsenin cezalandırılabilmesi onun eylemi gerçekleştirmesi koşuluna bağlıdır. Basit bu kabul, bizi konumuz açısından failin yargılanması gereken
kişi veya başkası olup olmadığı şeklindeki arayışa sevk eder.
Bunu belirleyecek olan 44. madde içeriğidir. 44. madde 337/a'daki
eylemin failinin belirlenmesi açısından merkezi bir rol üstlenir. Buraya
değin anlatılan temeller referans alındığında, somut olayda mal beyanı
ödevinden kaçınan ya da kabaca ticareti terk ettiği iddia edilen kimse
tüzel kişidir.
Tüzel kişiliğin, mal beyanında bulunma ödevinden yoksun olması ya
da 44. madde çerçevesinde kendisine atfedilecek bir sorumluluktan yoksun olması, onun temsilci, yönetici veya ortaklarının mal bildiriminde bulunmalarını önlemektedir. Dolayısıyla 44. madde kapsamı dışında kalan
özü itibarıyla tasfiye ve infisah hükümlerine tabi bir kimsenin yönetici
veya sorumlularının, 44. maddenin buyruklarını yerine getirmediklerini
dolayısıyla 337/a madde uygulamasında fail olarak addedilmelerine imkan bulunmamaktadır.
Dolayısıyla burada sanığın kanunen sorumlu olmadığından ötürü bir
edimi yerine getirmediğinden bahisle 337/a maddesine istinaden cezalandırılması olanaksızdır." gerekçesiyle direnerek önceki hükümde olduğu
gibi sanığın beraatine karar vermiştir.
Bu hükmün de şikâyetçi vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ... gün ve ... sayılı "bozma" istekli tebliğnamesiyle Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
CEZA GENEL KURULU KARARI
Sanıkların ticareti usulüne aykırı olarak terk etmek suçundan beraatlerine karar verilen olayda, Özel Daire ile yerel mahkeme arasında oluşan
ve Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlıklar;
1- Ticareti terk suçundan verilen dava dilekçesinde sanık olarak sadece şirketlerin gösterilmesi ve dilekçede yer almayan şirket müdürleri
ve yetkili temsilcilerinin ise dilekçeye eklenen belgelere göre tespit edilebilmesi durumunda, müdürler ve şirket temsilcileri hakkında hüküm
kurulmasının mümkün bulunup bulunmadığı,
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2- Şikâyete konu şirketlerin fiilen ticareti terk edip etmediği hususunda zabıta araştırması yaptırılmadan ve vergi mükellefliğinin devam edip
etmediği de belirlenmeden hüküm kurulmasının isabetli olup olmadığı,
Noktalarında toplanmaktadır.
İncelenen dosya kapsamından;
Dosyada onaysız örneği bulunan icra dosyasına göre, 07.04.2008 tarihinde şikâyetçi ... Hizmetleri A.Ş. tarafından, dava dilekçesinde sanık olarak gösterilen şirketler hakkında 4.000 Lirası ödeme nedeniyle mahsup
edilen 8.275 Lira bedelli bir çek dolayısıyla kambiyo senetlerine dayalı
haciz yoluyla icra takibine başlanıldığı,
Ödeme emirlerinin direnmeye konu şirketlerin ticaret sicilinde yer
alan adreslerine 09.04.2008 ve 14.04.2008 tarihlerinde tebliğ edildiği,
Söz konusu şirketler ve yetkilileri tarafından herhangi bir şekilde mal
beyanında bulunulmaması üzerine, şikayetçi vekilinin talebiyle talimat
gönderilen icra müdürlükleri tarafından 12.05.2011 ve 13.05.2011 tarihlerinde haciz işlemi için şirket adreslerine gidildiğinde şirketlerin taşındığının tespit edildiği,
Şikâyetçi vekilinin 07.06.2011 tarihli dava dilekçesinde sanık olarak
sadece şirketlerin gösterildiği, bu şirketlerin müdür veya temsilcilerinin
isim ve kimlik bilgilerine dilekçede yer verilmediği, ancak dilekçede sanıkların hapis cezası ile cezalandırılmalarının istenildiği, dilekçe ekinde
ibraz edilen ticaret sicilleri ve belgelere göre, ...'nın ... Tasarım ve Reklamcılık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'nin 245.000 Liralık toplam
sermayesinin 235.200 Liralık, ...'nun ... Kırtasiye Büro Malzemeleri Matbaa İnşaat Turizm Gıda ve Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi'nin 50.000 Liralık, toplam sermayesinin 49.500 Liralık
bölümlerine sahip ortakları olup, aynı zamanda "müdür" sıfatıyla da şirketi temsile yetkili oldukları, dava dilekçesinde “sanıkların ticareti terk
etmesine rağmen durumu Ticaret Siciline bildirmediği gibi mal beyanında
da bulunmadığı” iddiası ile ticareti terk suçundan dava açıldığı,
Yerel mahkemece yapılan tensipte, “5237 sayılı TCK'nun 20 ve 60.
maddeleri ile İcra İflas Kanununun 345. maddelerinin tüzel kişiliğin sorumluluğunu kaldırmakla tüzel kişiyi suç tarihinde temsile yetkili kişi
ya da kişilerin tanınmasına yarayacak kimlik bilgilerinin tespiti ile dayanaklarıyla birlikte mahkememize sunulması, bu ödeve riayet edilmemesi
halinde, yargılanacak öznenin belirsizliğinden ötürü TTK'nın 20. maddesi
hükmü de gözetilerek mevcut bilgiler referans alınarak karar ittihazına”
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şeklinde bir karar alındığı, bu karar uyarınca ticaret sicili memurluğuna
yazılan yazı üzerine, memurluk tarafından 22.03.2004 ve 22.08.2005 tarihli ticaret sicili gazetesi örnekleri ile şirket müdürleri olan ... ve ...'nun
nüfus ve ikamet bilgilerinin mahkemeye gönderildiği,
Söz konusu şirketin ticareti fiilen terk edip etmediği hususunda bir
araştırma yaptırılmadığı ve ilgili vergi dairesinden de vergi mükellefliğinin
devam edip etmediğinin sorulmadığı,
Anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlık konularının sırasıyla ele alınmasında fayda bulunmaktadır:
1- Ticareti terk suçundan verilen dava dilekçesinde sanık olarak sadece şirketin gösterilmesi ve dilekçede gösterilmeyen şirket müdürü ve
yetkili temsilcisinin ise dilekçeye eklenen belgelere göre tespit edilebilmesi durumunda, şirket müdürü ve yetkili temsilcisi hakkında hüküm
kurulmasının mümkün olup olmadığı;
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, bu kanun kapsamında çıkan hukuksal sorunların en kısa ve basit bir şekilde çözümlenmesi yöntemini benimsemiş ve buna bağlı olarak da, kanunda düzenlenen suçlara ilişkin
346 ila 354. maddeleri arasında farklı bir yargılama usulü öngörmüştür.
Kanun koyucu 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile 1 Haziran
2005 tarihinde yürürlüğe giren 5358 ve 06.03.2007 tarihinde yürürlüğe
giren 5582 sayılı Kanunlarla İİK'nin çeşitli maddelerinde değişiklik yapmasına karşın, bu özel yargılama usulünü bazı küçük değişiklikler dışında aynen korumuştur.
5237 sayılı TCK’da, cürüm-kabahat ayrımı ve buna bağlı olarak da
yaptırım sisteminde yer alan ağır-hafif hapis ayrımına son verilmesi üzerine, kanunda kabahat olarak öngörülen bir kısım eylemler 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile idari yaptırımı gerektiren eylemler olarak düzenlenmiş, bir kısım eylemler ise suç haline getirilmiştir. Bu sistem ve
yaptırım değişikliğinin zorunlu sonucu olarak, özel yasalardaki yaptırım
sisteminin de 5237 sayılı Kanuna uyarlanması amacıyla 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe konulan 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve
Uygulama Şekli Hakkındaki Kanunun 7. maddesi ile kanunlarda, yaptırımı hafif hapis ve hafif para cezası olarak öngörülen eylemler ve buna bağlı
olarak, İcra ve İflas Kanununda, yaptırımı hafif hapis olarak öngörülen
eylemler idari para cezası gerektiren kabahatlere dönüştürülmüştür.
Ancak, bu genel uyarlama hükmünün yetersiz olduğunu gören kanun
koyucu, 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5358 sayılı Kanun ile İcra
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ve İflas Kanunu'nun 16. bab kapsamındaki fiilleri ikili bir ayrıma tabi
tutarak, bir kısım eylemleri suç olarak, diğer bir kısım eylemleri ise, kabahat olarak düzenlemiştir. Bazı suçların re’sen takibi öngörülmüşken,
bazı suçların ise takibi şikayet şartına bağlanmış, bu husus da suç tanımının yer aldığı maddelerde, “bu suçlar alacaklının şikayeti üzerine takip
olunur”, “alacaklının şikayeti üzerine”, “ilgilinin şikayeti üzerine”, “zarar
gören alacaklının şikayeti üzerine” ibareleriyle açıkça belirtilmiştir.
İcra ve İflas Kanununun 337/a maddesinde; “44 üncü maddeye göre
mal beyanında bulunmayan veya beyanında mevcudu eksik gösteren veya
aktifinde yer almış malı veya yerine kaim olan değerini haciz veya iflas sırasında göstermeyen veya beyanından sonra bu malları üzerinde tasarruf
eden borçlu, bundan zarar gören alacaklının şikayeti üzerine, üç aydan
bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Birinci fıkradaki fiillerin işlenmesinden alacaklının zarar görmediğini
ispat eden borçluya ceza verilmez.
Borçlunun, iflası halinde, birinci fıkradaki durum ayrıca taksiratlı iflas
hali sayılır" şeklinde düzenlenmiş bulunan “ticareti terk” suçu da kovuşturması şikâyete tâbi olup dava açma yöntemi, İİK'nin 349. maddesinde;
“Şikâyet dilekçe ile veya şifahi beyanla yapılır. Dilekçeyi veya dava beyanını alan icra mahkemesi duruşma için hemen bir gün tayin edip şikâyetçinin imzasını alır ve maznuna celpname gönderir. Şahit gösterilmişse
o da celbolunur.
İki taraf tayin olunan gün ve saatte icra mahkemesinin huzuruna gelmeğe veya vekil göndermeğe mecburdurlar.
İcabında merci, tarafların bizzat hazır bulunmasını emredebilir.
Maznun başka yerde ikamet ediyorsa istinabe yoluyla sorguya çekilir.
Maznun, şikâyeti alan veya istinabe edilen icra mahkemesinin huzuruna gelmez veya müdafi göndermezse yahut bizzat bulunmasına lüzum
görülürse zabıta marifetiyle getirilir. Bu suretle de bulundurulamazsa
muhakeme gıyabında görülür.
Şikâyetçi muayyen zamanda gelmez ve vekil de göndermezse şikâyet
hakkı düşer.
Gelmeyen şahitlere yapılacak muamele ile borçlunun gıyabında verilen
karara karşı eski hale getirme talebi hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanununda yazılı hükümler tatbik olunur” şeklinde açıkça gösterilmiştir.
Şikâyet, aynı kanunun 346 ve 347. maddeleri uyarınca yetkili kılınan
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icra ceza mahkemesine “fiilin öğrenildiği tarihten itibaren üç ay ve her
halde fiilin işlendiği tarihten itibaren bir yıl” içinde yapılmalıdır.
Görüldüğü gibi, kanun koyucu bu suça ilişkin olarak, 5271 sayılı CMK
sisteminden farklı bir yöntem benimsediğinden, CMK hükümleri değil,
İİK hükümleri uygulanmalıdır. Nitekim bu husus Ceza Genel Kurulunun
13.02.2007 gün ve 16-28 ile 22.06.2010 gün ve 114-154 sayılı kararlarında da vurgulanmıştır.
Dava açan belge olması nedeniyle şikayetçi tarafından icra ceza mahkemesine verilecek olan şikâyet dilekçesinin, şüpheli veya şüphelilerin
isimleri ve şikâyet konusu olaya ilişkin bilgileri taşıması zorunlu olmakla
birlikte, bu dava dilekçesinin 5271 sayılı CMK’nun 170. maddesinde belirtilen iddianamenin bütün şekil şartlarını içermesi zorunluluğu da bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, 2004 sayılı İİK'nin 345. maddesinde; "Bu kanunda yazılı suçlar, hükmi bir şahsın idare veya muamelelerini ifa sırasında işlenmiş ise ceza o hükmi şahsın müdürlerinden, mümessil veya vekillerinden, tasfiye memurlarından, idare meclisi reis ve azasından veya murakıp
ve müfettişlerinden fiili yapmış olan hakkında hükmolunur" düzenlemesi
yer almaktadır.
Bu açıklamalar ışığında uyuşmazlık konusu değerlendirildiğinde;
Şikayetçi vekili tarafından, yerel mahkemeye sunulan 07.06.2011 tarihli şikâyet dilekçesinde şüphelilerin ismi yerine şirket isimleri yazılmış,
dilekçenin içeriğinde şüphelilerin hapis cezası ile cezalandırılması talep
edilmiş, bununla da yetinilmeyerek sanıkların şirketlerin ortağı olduklarını, aynı zamanda "müdür" sıfatıyla şirketleri temsile yetkili olduklarını
gösteren ticaret sicil gazetelerinin internet çıktısı dilekçeye eklenmiştir.
Ayrıca yerel mahkemece verilen tensip kararı uyarınca, istenilmesi üzerine ticaret sicili memurluğu tarafından sanıkların münferiden şirketi temsile yetkili olduğunu gösteren 22.03.2004 ve 22.08.2005 tarihli ticaret
sicili gazetesi örnekleri ile ... ve ...'nun nüfus ve ikamet bilgileri dosyaya
gönderilmiştir.
Bu durum karşısında, şikâyet dilekçesi eklerinden sanıkların kimliği
hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde anlaşıldığından, dilekçede sanıkların isminin bulunmadığını söylemek mümkün değildir. Dilekçede sanıkların isminin yazılmaması bir eksiklik ise de, yukarıda açıklanan şekilde
dilekçenin içeriği, dilekçe ekindeki belgeler ve tensip kararı ile bu eksiklik
giderilmiştir.
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Bu nedenle, hükmün anılan ticari şirket temsilcileri hakkında kurulması gerekirken, gerekçeli karar başlığında ticari şirket ismine yer verilerek hükmün ticari şirketler hakkında kurulmasında isabet bulunmamaktadır.
Bu itibarla, sanık olarak ticari şirketler hakkında hüküm kurulmasına
ilişkin yerel mahkeme direnme hükmünün bu yönden bozulmasına karar
verilmelidir.
2- Şirketin fiilen ticareti terk edip etmediği hususunda zabıta araştırması yaptırılmadan ve vergi mükellefliğinin devam edip etmediği de belirlenmeden hüküm kurulmasının isabetli olup olmadığı;
İİK'nin "Ticareti Terk Edenler" başlıklı 44. maddesi;
"Ticareti terk eden bir tacir onbeş gün içinde keyfiyeti kayıtlı bulunduğu ticaret siciline bildirmeye ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının
isim ve adreslerini gösteren bir mal beyanında bulunmaya mecburdur.
Keyfiyet ticaret sicili memurluğunca ticaret sicili ilanlarının yayınlandığı
gazetede ve alacaklıların bulunduğu yerlerde de mutat ve münasip vasıtalarla ilan olunur. İlan masraflarını ödemeyen tacir beyanda bulunmamış
sayılır.
Bu ilan tarihinden itibaren bir sene içinde, ticareti terk eden tacir hakkında iflas yolu ile takip yapılabilir.
Ticareti terk eden tacir, mal beyanının tevdii tarihinden itibaren iki ay
müddetle haczi kabil malları üzerinde tasarruf edemez.
Üçüncü şahısların zilyetlik ve tapu sicili hükümlerine dayanarak iyi
niyetle elde ettiği haklar saklıdır. Ancak karı ve koca ile usul ve füru, neseben veya sıhren ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) hısımlar, evlat edinenle evlatlık arasındaki iktisaplarda iyi niyet iddiasında bulunulamaz.
Mal beyanını alan merci, keyfiyeti tapu veya gemi sicil daireleri ile Türk
Patent Enstitüsüne bildirir. Bu bildiri üzerine sicile, temlik hakkının iki
ay süre ile tahdit edilmiş bulunduğu şerhi verilir. Keyfiyet ayrıca Türkiye
Bankalar Birliğine de bildirilir.
Bozulmaya maruz veya muhafazası külfetli olan veya tayin edilen kanuni müddet içinde değerinin düşmesi kuvvetle muhtemel bulunan mallar hakkında, tacirin talebi üzerine, mahkemece icra memuru marifetiyle
ve bu kanun hükümleri dairesinde bu malların satılmasına ve bedelinin
9'uncu maddede yazılı bir bankaya depo edilmesine karar verilebilir" şeklinde olup, belirtilen yükümlülüklere aykırı davranmak, aynı kanunun
337/a maddesinde "ticareti terk edenlerin cezası" başlığı altında;
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"44'üncü maddeye göre mal beyanında bulunmayan veya beyanında
mevcudunu eksik gösteren veya aktifinde yer almış malı veya yerine kaim
olan değerini haciz veya iflas sırasında göstermeyen veya beyanından sonra bu malları üzerinde tasarruf eden borçlu, bundan zarar gören alacaklının şikâyeti üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Birinci fıkradaki fiillerin işlenmesinden alacaklının zarar görmediğini
ispat eden borçluya ceza verilmez.
Borçlunun iflası halinde, birinci fıkradaki durum ayrıca taksiratlı iflas
hali sayılır" biçiminde yaptırıma bağlanmıştır.
İİK'nin 44. maddesinde ticareti terk eden tacir açısından muhatapların
kanuni haklarını korumaya yönelik bir takım yükümlülükler getirilmiş,
yükümlülüklere aykırı hareket etmenin yaptırımı da aynı kanunun 337/a
maddesinde gösterilmiştir.
06.06.1965 tarihinde yürürlüğe giren 538 sayılı Kanunun 22. maddesiyle değiştirilen İİK'nin 44. maddesinin gerekçesinde de; "Ticareti terk
etmek suretiyle alacaklıların takibinden kurtulmak isteyen kimselerle
mücadele etmek, kaçınılması imkânsız bir zaruret halini almıştır. Bilhassa son senelerde ticareti terk eden kötü niyetli borçluların işyerlerini
terk ettikleri ve ellerindeki malları başkalarına devrederek alacaklılarını
zarara uğrattıkları sık sık görülen hakikatlerdendir. Ticareti terk ederek
alacaklıların takibinden kurtulmak isteyen kimselerle tesirli bir şekilde
mücadeleyi temin için İcra ve İflas Kanunu sistemi içinde madde tadil
edilmiş ve ayrıca bu maddeye muhalefet 337/a maddesiyle cezalandırılmıştır" denilmektedir.
Takibi şikâyete bağlı olan seçimlik hareketli bu suçun oluşabilmesi
için;
1- İİK'nın 44. maddesine göre mal beyanında bulunulmaması,
2- Mal beyanında mevcudun eksik gösterilmiş olması,
3- Aktifte yer alan mal veya onun yerine kaim olan değerin, haciz veya
iflas sırasında gösterilmemesi,
4- Mal beyanından sonra, beyan edilen bu mallar üzerinde tasarruf
edilmesi,
Gereklidir.
Kanun maddesinde gösterilen bu seçimlik hareketlerin herhangi birisinin işlenmesiyle, diğer şartların da gerçekleşmesi halinde ticareti terk
suçu oluşacaktır.
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44. maddeye uygun bir biçimde mal beyanında bulunulduğundan söz
edebilmek için, borçlunun ticareti bıraktıktan sonra onbeş gün içinde durumu ticaret siciline bildirmesi, bütün aktif ve pasifleri ile alacaklıların
isim ve adreslerini içerecek şekilde mal beyanında bulunması gerekir. Ayrıca suçun oluşabilmesi için borçlunun fiilinden dolayı alacaklının zarar
görmesi de gerekmektedir. 337/a maddesinin ikinci fıkrasındaki; "birinci
fıkradaki fiillerin işlenmesinden alacaklının zarar görmediğini ispat eden
borçluya ceza verilmez" hükmü uyarınca, alacaklının zarar görmediğini
ispat etme zorunluluğu borçluya aittir.
Bunun yanında ticareti terk eden borçlunun ayrıca tacir sıfatı taşıması gerekmektedir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 12. maddesinde
gerçek kişi tacir; "bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa kendi adına işleten
kişi" olarak tanımlandıktan sonra, aynı kanunun 16. maddesinde; "ticaret şirketleriyle, amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar,
dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine
göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel idaresi,
belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve
kuruluşlar da tacir sayılırlar" denilmiş, 124. maddesinde ticaret şirketleri; "kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri" olarak
sayılmıştır.
Bu aşamada ticareti terk kavramı üzerinde durulmasında fayda bulunmaktadır. Öğreti ve uygulamada; "ticari işletmeyi kendi adına işletmekten
vazgeçmek veya ticari işletmeyi kapatmak ya da dağıtmak" olarak tanımlanan ticareti terk fiilinin, mevzuatta belirlenen hukuki yönteme uygun
olarak ticari faaliyetin sonlandırılması şeklinde ortaya çıkması mümkün
olduğu gibi, ticari işletme hukuki olarak varlığını devam ettirmekle birlikte, fiili olarak sona erdirilmesi şeklinde gerçekleşmesi de imkân dâhilindedir.
Sanıkların temsile yetkili olduğu şirketlerin limited şirket olması nedeniyle, anılan ticari şirketlere ilişkin kanuni hükümlerin de incelenmesi
gerekmektedir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 573. maddesinde;
(1) Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından
bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye
esas sermaye paylarının toplamından oluşur.
(2) Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler.
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(3) Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç
ve konu için kurulabilir." aynı kanunun 623. maddesinde ise;
"(1) Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya
birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir.
En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.
(2) Şirketin müdürlerinden biri bir tüzel kişi olduğu takdirde, bu kişi
bu görevi tüzel kişi adına yerine getirecek bir gerçek kişiyi belirler.
(3) Müdürler, kanunla veya şirket sözleşmesi ile genel kurula bırakılmamış bulunan yönetime ilişkin tüm konularda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidirler" düzenlemelerine yer verilmiştir.
Limited şirketlerin tüzel kişiliğinin sona ermesi ise TTK'nın 636 ve
637. maddelerinde açıklanarak aynı kanunun 643. maddesindeki yollama nedeniyle de anonim şirketin tasfiyesine ilişkin kuralların limited şirketler hakkında da uygulanacağı belirtilmiştir.
İcra İflas Kanununda düzenlenen suçların tüzel kişilerin faaliyetleri sırasında işlenmesi halinde kimlerin sorumlu olacağı, "hükmi şahısların muamelelerinde kimlerin ceza göreceği" başlıklı 345. maddesinde;
"bu kanunda yazılı suçlar, hükmi bir şahsın idare veya muamelelerini
ifa sırasında işlenmiş ise ceza o hükmi şahsın müdürlerinden, mümessil
ve vekillerinden, tasfiye memurlarından, idare meclisi reis ve azasından
veya murakıp ve müfettişlerinden fiili yapmış olan hakkında hükmolunur" şeklinde hüküm altına alınmış olup, limited şirket müdürlerinin ve
yetkili temsilcilerinin de bu kapsamda olduğu açıktır.
Nitekim Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 14.02.2012 gün ve 513-29,
27.05.2014 gün ve 100-278, 23.09.2014 gün ve 99-398, 09.12.2014 gün
ve 301-551, 24.02.2015 gün ve 502-10 sayılı kararları da bu doğrultudadır.
Bu açıklamalar ışığında uyuşmazlık konusu değerlendirildiğinde;
Ticareti usulüne aykırı olarak terk etmek suçunun oluşabilmesi için,
gerçek kişi tacir ya da ticaret şirketi müdür veya yetkili temsilcilerinin
fiili olarak ticareti terk etmesi ve bu durumu onbeş gün içerisinde kayıtlı
bulundukları ticaret sicili memurluğuna bildirmemesinin gerekmesi karşısında; sanıkların ortağı ve yetkili temsilcisi oldukları limited şirketlerin
ticareti gerçekten terk edip etmedikleri yönünde zabıta araştırması yaptırılıp, vergi mükellefliklerinin devam edip etmediği de belirlenerek, sonu-
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cuna göre sanıkların hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik araştırmaya dayalı olarak beraat hükmü kurulması yerinde değildir.
Bu itibarla, yerel mahkeme direnme hükmünde bu uyuşmazlık yönünden de isabet bulunmamaktadır.
Sonuç olarak, yerel mahkeme direnme hükmünün her iki uyuşmazlık
yönünden de bozulmasına karar verilmelidir.
SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle;
1- ... İcra Ceza Mahkemesinin ... gün ve ... sayılı direnme hükmünün,
dava dilekçesi içeriğinden ve ekindeki belgelerden hakkında dava açıldığı
anlaşılan ticari şirket yetkilileri ... ve ... yerine tüzel kişi olan ticari şirketler hakkında hüküm kurulması ve ticari şirket temsilcisi olan sanıkların
ticareti terk suçunun faili olabileceği gözetilmeden, eksik araştırmaya dayalı olarak beraat kararı verilmesi nedenleriyle BOZULMASINA,
2- Dosyanın, mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 09.02.2016 tarihinde yapılan müzakerede oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ
YIKILAN BİNA • TAKSİRLE ÖLDÜRME
ÖZET: Sanığa yükletilecek kusurlar açısından illiyet bağının 17 Ağustos 1999 depremi ile kesildiği, sanığın binayı yapıp teslim ettiği ve 20 yıl
boyunca bina ile ilgisinin olmadığı, binada oturanların tüm uyarılara rağmen binayı güçlendirmeden oturmaya devam etmeleri ve çatı katına
beton atarak fazla yük bindirmeleri hususları
dikkate alındığında; binanın çökmesi şeklinde
gerçekleşen netice ile teknik uygulama sorumlusu olan sanığın hareketleri arasında nedensellik (illiyet) bağının mevcut olmadığı ve ayrıca
meydana gelen neticenin objektif olarak sanığa
yüklenebilir olmadığı gözetilmeden beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi
kanuna aykırıdır.
Y 12 CD, E. 2013/8258, K. 2014/4319, T. 20.02.2014
Taksirle öldürme suçundan sanıkların mahkumiyetine ilişkin hüküm,
sanık Z.. A.. müdafii ve sanık A.. A.. müdafii tarafından temyiz edilmekle,
dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Sanık Z.. A.. müdafiinin duruşmalı inceleme isteminin hükmedilen cezanın on yıl hapis cezasından aşağı olması nedeniyle 5320 sayılı Kanun'un
8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 318.
ve 5271 sayılı CMK'nın 299. maddesi gereğince talebin reddine karar verilerek yapılan incelemede;
1- Sanık A.. A..’ın mahkumiyetine ilişkin hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
UYAP'tan 22.01.2014 tarihinde alınan nüfus kayıt örneğine göre; sanığın hükümden sonra 22/02/2013 tarihinde öldüğü anlaşıldığından hükmün, 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan
1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince BOZULMASINA,
2- Sanık Z.. A..’ın mahkumiyetine ilişkin hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;
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Olay tarihinde, Zeytinburnu ilçesi modabağ sokaktaki, 6 katlı çöken
bina için 16.05.1986 tarihinde müteahhit A.. A.. ile Teknik Uygulama Sorumlusu olan sanık Z.. A.. adına yapı ruhsat izni verildiği ve 1987 yılından
itibaren oturulmaya başlanıldığı, sözkonusu binanın 2. derece deprem
bölgesine göre projelendirildiği ve yürürlükte olan 1975 tarihli deprem yönetmeliği kapsamı içinde yapıldığı, sanığın çizdiği projede dükkan olarak
belirlenen bölümde bilgisi dahilinde olmadan fırın yapıldığı, herhangi bir
ısı yalıtım sistemi yapılmaksızın, 1989 yılından 1999 yılına kadar binanın
bodrum ve zemin katının ekmek fırını olarak işletildiği, 17 Ağustos 1999
depreminden sonra 21.08.1999 tarihinde Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapılan tespitlerde hasarlı görülerek mühürlendiği ve tahliye edildiği,
ancak bir ay sonra Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünce hasarsız binalar arasında gösterilmesi üzerine tekrar oturulmaya başlanıldığı, İstanbul
Belediye Başkanlığı'nın 23.11.1999 tarihli "apartman sakinlerine" başlıklı
resmi yazısı ile oturanların binayı güçlendirmesi ve bunun yasa gereği olduğu, aksi takdirde oturmalarının riskli olacağının apartman sakinlerine
bildirildiği, 1999 depreminden sonra maliklerin Belediye Başkanlığının
uyarı yazısına rağmen anılan binada oturmaya devam ettikleri ve ayrıca
kat maliklerince teras kata 20 cm kalınlığında beton atıldığı, kömürlük ve
çatı yapıldığı böylece hasarlı binaya yeni bir yük yükledikleri ve binanın
21.02.2007 tarihinde bu aşamalardan sonra çöktüğü, çökme sonucu 3
kişinin ölümü ve 21 kişinin yaralandığı olayda; Binanın olay tarihinde
çökmesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 28.02.2007
tarihli yazısında, üniversite öğretim üyeleri tarafından binanın deprem
performans puanı tespitinin yaptırıldığı ve binanın 37 puanla riskli binalar sınıfına dahil edildiği, soruşturma aşamasında alınan bilirkişi kurulu
teknik raporunda her ne kadar binanın 1975 deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılmadığı, beton basınç mukavemetinin düşük olduğu ve
yönetmeliğe aykırı birçok hususun tespit edildiği hususlarına değinilmiş
ise de; sözkonusu binanın büyük deprem sonrası hasarlı olarak ayakta
kaldığı, hasarlı binalar sınıfına dahil edildiği, binada güçlendirme yapılmasının zaruri olduğu ve belirtilen hususun apartman sakinlerine bildirilmesi karşısında; 21.02.2007 tarihinde binanın çökmesi olayında,
binanın yapım aşamasında sanığa yükletilecek kusurlar açısından illiyet
bağının 17 Ağustos 1999 depremi ile kesildiği, sanığın binayı yapıp teslim
ettiği ve 20 yıl boyunca bina ile ilgisinin olmadığı, binada oturanların tüm
uyarılara rağmen binayı güçlendirmeden oturmaya devam etmeleri ve çatı
katına beton atarak fazla yük bindirmeleri hususları dikkate alındığında;
binanın çökmesi şeklinde gerçekleşen netice ile teknik uygulama sorumlusu olan sanığın hareketleri arasında nedensellik (illiyet) bağının mevcut
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olmadığı ve ayrıca meydana gelen neticenin objektif olarak sanığa yüklenebilir olmadığı gözetilmeden beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine
karar verilmesi,
Kanuna aykırı olup, sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un
321. maddesi gereğince sanık A.. A.. hakkında oybirliğiyle, sanık Z.. A..
hakkında ise oyçokluğu ile BOZULMASINA, 20.02.2014 tarihinde karar
verildi.
KARŞI OY YAZISI:
Sözkonusu binanın bulunduğu yer, İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi olup, 2. Derece deprem bölgesidir. Proje ve inşaat sorumlusu olan sanık, 1987 yılında iskan izni verilen binayı,
o tarihte yürürlükte bulunan 1975 tarihli deprem yönetmeliğine uygun olarak projelendirmiştir. Ancak; soruşturma aşamasında teknik bilirkişi kurulunun, çöken binadan kolon,
kiriş ve karot örnekleri alarak yaptığı incelemede; binanın, projeye rağmen beton basınç
mukavemetinin deprem yönetmeliğine göre B 160 vasfında olması gerekirken, 48-132 kğ/
cm2 ile son derece düşük olduğu, kolon kiriş ve etriye aralıklarının biribirine bağlanmadığı,
binanın geometrik merkezi ile ağırlık merkezinin farklı olduğu, düşey-yatay yük hesaplarının yönetmeliğe aykırı olarak yapıldığı, döşeme kalınlığının yürürlükteki deprem yönetmeliğine göre 15 cm olması gerekirken 12 cm olduğu, bağlantı kirişlerinin etriye aralıklarının
20 cm.'yi geçmemesi gerekirken, çöken binada 25-35 cm olarak tespit edildiği hususlarına
değinerek; binanın yapı sahibi ve teknik proje sorumlusu olan sanıkların birinci derecede
kusurlu oldukları yönündeki rapor ile kovuşturma aşamasında alınan 16.06.2010 tarihli
bilirkişi kurulu raporunda da aynı tespitlerin yapılarak sanık Z.. A..'ın 2/8 oranında kusurlu olduğu yönündeki raporlarının dosya kapsamına uygun olduğu anlaşılmakla;Binanın
yapım aşamasında sanık tarafından gerçekleştirilen tüm bu olumsuzluklara rağmen, 1999
depreminde hasarlı olarak ayakta kalmasında, ikinci derece deprem bölgesi kuşağında yer
almasının etken olduğu, depremden sonra oturanlar tarafından binanın teras katına 20 cm.
kalınlığında beton şap atılmasının ve binanın zemin katına 1989 yılında fırın yapılmasının,
sağlam yapılmış bir binada çökme nedeni olamayacağı, sanık tarafından malzemelerin yeterli kullanılması ve 1975 deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılması halinde, Zeytinburnu ilçesinde 1999 depreminde hiç hasar görmeden ayakta kalan diğer eski binalardan biri
olabilecek iken; sanığa 1999 depremi ve depremden sonra bina sakinleri tarafından binaya
eklenen yüklerin, sanığın binanın yapım aşamasındaki eylemi ile olay arasındaki illiyet bağını kestiğinden bahisle kusur izafe edilmemesine ve 3 kişinin öldüğü 21 kişinin yaralandığı
olayda, beraat kararı verilmesine ilişkin sayın çoğunluk görüşüne muhalifim.

(Muhalif Üye)
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YARGITAY 23. CEZA DAİRESİ
TELEFONLA DOLANDIRICILIK
ÖZET: Telefonla dolandırıcılık suçu işleyen sanığın somut olaydaki suçu sabittir.
Y 23 CD, E. 2015/9370 K. 2016/8920, T. 19.10.2016
Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Katılan ...'yi cep telefonu ile arayan ve kendisini polis memuru olarak
tanıtan bir şahsın katılanın telefon hattından internete girilerek T.C kimlik numarası ile...'a yasadışı terör örgütüne para transferi yapıldığını söyleyip bu hileli hareketleriyle aldatarak hataya düşürdüğü vermiş olduğu
banka hesabına katılanın toplam 14.000 TL para yatırmasını sağladığı,
bu suretle haksız kazanç sağlayan sanığın dolandırıcılık suçunu işlediği
iddia olunan olayda;
Bankanın cevabi yazısına göre, katılanca paranın sanık adına olan hesaba yatırıldığı ve paranın bankanın İstanbul ... Şubesinden bizzat hesap
sahibi sanık tarafından çekildiğinin bildirilmesi, sanığın aşamalarda, söz
konusu hesabına yatırılan paranın iş yerinde çalışan açık kimlik ve adresini bilmediği ... isimli şahıs adına geldiği, parayı çekip bu şahsa verdiğini
savunması karşısında, iş yeri sahibinin işe aldığı ve yanında çalışan bir
şahsın açık kimlik bilgilerini ve adresini bilmediği olgusu ile savunmada
belirttiği hususların hayatın olağan akışıyla uyumlu olmaması ve sanığın
tevil yollu ikrarı karşısında, sanığın dolandırıcılık suçundan mahkumiyeti yerine oluşa ve dosya kapsamına uygun olmayan yetersiz gerekçeyle
yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun'un
6723 sayılı Kanun'un 33. maddesi ile değişik 8/1. maddesi gereğince uygulaması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 19/10/2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Türkiye Barolar
Birliği Disiplin
Kurulu Kararı

Türkiye Barolar Birliği Disiplin
Kurulu Kararı
E:2015/188, K:2015/367, T:09.05.2015
Avukatlık Kanunu m. 11, 12f, 34, 134
TBB Meslek Kuralları m.3, 4
LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLÜĞÜ
AVUKATLIKLA BAĞDAŞMAZ
İtirazın süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü;
Şikâyetli avukat hakkında “M.Ş’nin 06.03.2012 günlü Ortaklar Kurulu
Kararı ile şirket müdürlüğüne A. isimli şahsın atanmasına karar verilmiş
ise de, bu tarihe kadar şirket müdürlüğü görevini şikâyetli avukatın üstlenmiş olduğu hususu ikrarı ile de sabit olmakla; 1136 sayılı Avukatlık
Yasası’nın 11, 12/f, 34 ve 134 maddeleri ile TBB Meslek Kuralları 3, 4.
maddelere aykırı davrandığı iddiası ile açılan disiplin kovuşturması sonucu eylem sabit görülerek disiplin cezası tayin edilmiştir.
Şikâyetli avukatın önceki savunmaları ve 09.02.2015 kayıt tarihli itirazında özetle; Şirket kuruluşunda müdür olarak gösterildiğini, bundan
haberi olmadığını, Şikâyet üzerine öğrendiğini ve derhal şirket müdürlüğünden ayrıldığını, şirketi ilzam edecek hiçbir faaliyetinin olmadığını,
bilgisi dışında gerçekleşen durum gereği disiplin cezası tayinini yasa ve
hakkaniyete aykırı olduğunu bildirerek cezanın itirazen kaldırılmasını talep ettiği görülmektedir.
İncelenen dosya kapsamından; Şikâyetli avukatın 29.11.2011 tarihli
… Ticaret Odası bilgi bankası verilerine göre M.Ş. münferiden temsile
yetkili müdür olduğu,
Şirketin 06.03.2012 günlü Ortaklar Kurulu Kararı ile şirket müdürlüğüne A. isimli şahsın atanmasına karar verildiği,
Şikâyetli avukatın 11.06.2013 tarihli … Ticaret Odası bilgi bankası
verilerine göre M.Ş. münferiden temsile yetkili müdür olduğu,
Şikâyetli avukatın disiplin sicil özetinde 27.04.2009 gün ve 2008/D.418
Esas, 2009/178 Karar sayılı kararla uyarma cezası ile cezalandırıldığı, kararın 02.07.2009 tarihinde kesinleştiği görülmektedir.
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Avukatlık Yasası’nın 11. maddesi, “Aylık, ücret, gündelik veya kesenek
gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet ve görev, sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflık veya mesleğin onuru ile bağdaşması mümkün
olmayan her türlü iş avukatlıkla birleşemez.” düzenlemesini taşımaktadır.
Aynı yasanın 12/f maddesi, “anonim, limited, kooperatif şirketlerin
ortaklığı, yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği, denetçiliği ve komandit şirketlerde komanditer ortaklık 11. maddenin hükmü dışında tutulmuştur.
Bu şirketlerdeki ortaklığın ortak özelliği, “sermayesi belirli ve paylara
bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu ve ortakların sorumluluğunun sadece taahhüt ettikleri esas sermaye payları ile
sınırlı” olmalarıdır ( Eski T.T.Y. m. 269, 503/ TTY m. 329, 573). Komandit şirketlerde komandite ortağın ve kolektif şirketlerde ortakların mesuliyeti, alacaklılarına karşı tahdit edilmemiş ortaklıklardır. ( Eski T.T.Y.
153, 243/TTY m. 211, 304 ) Görüldüğü üzere yasa koyucu, ortak yönleri
taahhüt edilmiş sermaye ile sınırlı olan sermaye ortaklıklarını avukatlıkla
birleşebilen işlerden kabul etmiş, her türlü borçlarından dolayı alacaklılarına karşı sınırsız sorumlu, iflasa tabi olan kolektif ve komandit şirketlerdeki komandite ortaklığı yasaklamıştır.
Bu iki hüküm karşısında, avukatların limited şirket ortağı olmasında
yasak bulunmadığı açıktır.
Ancak; Limited şirketlerle ilgili olarak, (Eski TTY m.540) TTY’nın 540.
maddesine göre, “Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan
bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.”
Türk Ticaret Yasası’nın 623. maddesine göre (Eski TTY m.541), ortak
olmayan kişilerin de limited şirket müdürü olmaları mümkün bulunmaktadır. Avukatların ortak olmaksızın limited şirket müdürü olarak görevlendirilmeleri halinde Avukatlık Yasası’nın 11. maddesindeki avukatlık
mesleği dışında ücretli bir iş yapma yasağına gireceği için bunun mümkün olmayacağı açıktır.
Limited şirket ortağı ve müdürü olan avukatlar açısından konunun
değerlendirilmesi halinde;
Yerleşik Yargıtay kararlarında da belirtildiği gibi, limited şirket, müdürleri aracılığı ile temsil edilirler ve müdürler anonim şirketteki “ida-
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re meclisi” niteliğindedir. (Yargıtay TD, 12.03.1971 T.2366/1932). Zaten
Türk Ticaret Kanunu’nun 629. maddesi (Eski TTY m. 542), “Müdürlerin
temsil yetkilerinin kapsamına, yetkinin sınırlandırılmasına, imzaya yetkili olanların belirlenmesine, imza şekli ile bunların tescil ve ilanına bu Kanunun anonim şirketlere ilişkin ilgili hükümleri kıyas yolu ile uygulanır”.
hükmü ile limited şirket müdürleri ile anonim şirket idare meclisinin hukuki nitelik olarak eşdeğer olduğunu kabul etmektedir.
Türk Ticaret Yasası’nın 644. maddesinin (Eski TTY m.556) yollaması
ile TTY’nın 451, 549, 550, 551, 553 (Eski TTY m. 309, 336, 341) maddeleri gereği ortaklığı zarara sokan ortak müdürlerinin sorumluluğu payı
ile sınırlı olmayıp, bu nedenle oluşan zararlardan şirkete ve şirket alacaklılarına karşı şahsen de sorumludurlar. ( Yargıtay, T.D. 19.01.1970 T.
E.5348 K. 208, T.D. 16.11.1970 T. E.2235, K.4464, 11. H.D. 25.11.1980
T. E. 4746, K.5479 kararları)
Şirket Müdürünün; 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü
Hakkındaki Kanunun mükerrer 35. maddesi uyarınca, şirket vergi borçlarından şahsi mal varlıkları ile sorumluluğu,
3167 Sayılı Çekle Ödemenin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Yasa’nın 16/2. maddesinin, “bu suçun, organ veya
temsilcisi tarafından tüzelkişi yararına işlenmesi halinde özel hukuk tüzel kişisi hakkında da birinci fıkra uyarınca para cezasına hükmolunur.”
hükmü uyarınca da karşılıksız çek keşide eden hesap sahipleri yanında
yetkili temsilci sıfatıyla hapis cezası ile cezalandırılması,
İcra İflas Yasası 333/a maddesindeki, “…ticaret şirketlerinde hukuken
veya fiilen yönetim yetkisine sahip olanlar.” tanımından dolayı alacaklıların uğradıkları zarardan her an ceza tehdidi altında bulunduğu kuşku
götürmez bir gerçektir.”
Bir avukatın, mesleğini icra ederken kendi adına ve bizzat göstereceği
bir faaliyet olarak ticaret yapması mümkün bulunmadığı açık iken, bu
yasağı delmek için örneğin eşi, kardeşi veya yakınları ile görünürde hakim
paylı bir limited şirket kurup, onun müdürü olarak şirketin bütün ticari
işlemlerini yürütür biçimde, ticaretin içinde yer almasına onay vermek,
yasanın koyduğu yasağın amacının değerlendirme dışında tutulmasına
sebep olacaktır.
Avukatlık Yasası’nda baskın hüküm ticaret yapılmasının mümkün olmadığı, istisna olarak da 12. maddede yazılı hallerde bu kısıtlı yasağın
uygulanmamasıdır.
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Medeni Yasa’nın 2. maddesi, “Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını
hukuk düzeni korumaz.” hükmünü taşımaktadır. Bir genel hukuk prensibi olan “hakkın suiistimalinin önlenmesi” kuralı karşısında, Avukatlık
Yasası’nın 11. maddesindeki ticaret yapma kuralının, “kanuna karşı hile”
yoluyla bertaraf edilmesine yol açacak girişimlere sebep olmamak gerekmektedir.
Bu durumda, yukarıda belirtildiği gibi, yasanın istisna hükmünde
benzeri diğer şirketlerin nitelikleri de gözetilerek avukatların sembolik
ve temsili biçimde limited şirket müdürlüklerini Avukatlık Yasası’nın 12/f
maddesi kapsamı içinde saymak, ancak avukatın, Yasanın 11. maddesindeki genel ticaret yapma yasağını ortadan kaldırmak amacı ile Medeni
Kanun’un 2. maddesine aykırı olarak, hem avukatlık hem ticaret yapabilmeyi sağlamak şeklindeki az sayıda ortak ile kurulmuş ve avukatın müdür sıfatıyla şirketin tüm ticari işlemlerin içinde ve başında yer aldığı durumları 11. maddedeki yasak kapsamında kabul etmek gerekmektedir.
Dosya kapsamına göre Şikâyetli avukatın şikâyetten sonra dahi şirket
müdürlüğünün devam ettiği tartışmasızdır.
Bu nedenlerle Baro Disiplin Kurulu’nca şikâyetli avukatın eyleminin
disiplin suçu olduğuna ve Avukatlık Yasası’nın 11, 12/f, 34, 134 maddelerine ve TBB Meslek Kurallarının 3, 4. maddelerine aykırı olduğuna ilişkin
hukuksal değerlendirme yerinde ise de; Sicil durumu da gözetilerek Avukatlık Yasası 136/1. maddesine aykırı olarak uyarma cezası tayini yerinde
görülmemiş ve aleyhe itiraz olmadığından itirazın reddi ile kararın onanması gerekmiştir.
Sonuç olarak Şikâyetli avukat B.’nun itirazının reddi ile;
1-… Barosu Disiplin Kurulu’nun “Uyarma Cezası Verilmesine” ilişkin
13.10.2014 gün ve 2013/D.225 Esas, 2014/790 Karar sayılı kararının
aleyhe itiraz olmadığından ONANMASINA,
2- Kurulumuz kararının tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içinde
Ankara İdare Mahkemesi’nde dava yolu açık olmak üzere,

T.C.
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ
HUKUK BÖLÜMÜ
ÖZET: PTT Genel Müdürlüğünce davacının
parasına
bloke
konulmaması
nedeniyle
uğranıldığı ileri sürülen zararın tazmini istemiyle
açılan davanın, ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hakkında.*
E: 2016/476, K:2016/616, T: 26.12.2016
O L A Y : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilini arayan
şahısların kendilerini polis olarak tanıtması ve para istemesi neticesinde
davacının bankadan çektiği 52.990,00 TL’yi Fevzi Demirli adına 8770087
posta çeki hesabına aktardığını; sonrasında dolandırıldığını anlayıp polise başvurduğunu; ayrıca Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve PTT
Genel Müdürlüğüne paranın tamamına bloke konulması için dilekçe verdiğini; paranın 30.000,00 TL’sinin dolandırıcılık sonucu elde edilmesi
üzerine müvekkiline iade edildiğini ancak bakiye 21.990,00 TL’nın elden
teslim edilen yazılara rağmen davalı kurumun sorumsuzluğu neticesinde dolandırıcılar tarafından çekildiğini; davalı kurumun gerekli dikkat
ve özeni göstermediğini müvekkilini ciddi şekilde mağdur ettiğini ileri sürerek, 21.990,00 TL tutarındaki zararın işleyecek yasal faizi ile birlikte
davalı kurumdan tahsili istemiyle adli yargı yerinde dava açmıştır.
KÜÇÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ: 24.10.2014
gün ve E:2012/632, K:2014/379 sayı ile, davanın, davalı çalışanlarının
gerekli özen ve dikkati göstermediklerinden, hesaba tedbir konulmasına rağmen 21.990,00TL’nin çekilmesine ve bu sebeple davacının zarara
uğraması hukuksal nedenine dayandırıldığı; posta gönderilerinin doğru
ve güvenli bir şekilde ve zamanında adrese tesliminin ve bu kapsamdaki işlemlerin denetlenmesinin, PTT Genel Müdürlüğünün kamu hizmeti
kapsamındaki görevleri arasında olduğu; bu görevin hiç veya gereği gibi
yerine getirilmemesinin hizmet kusuru niteliğinde olduğu; İdarenin işlem
yada eylemi nedeniyle doğan zararlardan dolayı İdari Yargılama Usulü
Yasası’nın 2/1-b maddesi gereğince idareye karşı, idari yargı yerinde tam
yargı davası açılması gerektiği, görev sorunu hiç ileri sürülmese dahi,
*

Gönderen: Av. Candaş GÜROL
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kendiliğinden dikkate alınacağından HMK 114 ve 115.maddeleri uyarınca
yargı yolu bakımından mahkemelerinin görevsizliğine, dava dilekçesinin
yargı yolu bakımından reddine karar vermiş, bu karar kesinleşmiştir.
Davacı vekili bu kez aynı istem ile idari yargı yerinde dava açmıştır.
İSTANBUL 5. İDARE MAHKEMESİ: 27.4.2016 gün ve E:2015/419,
K:2016/785 sayı ile, her ne kadar idarenin hizmet kusuru savına dayanılarak uğranılan zararın tazmini istenilmekteyse de, mevzuat hükümlerinden PTT Genel Müdürlüğü’nün 9.5.2013 tarih ve 6475 sayılı Posta
Hizmetleri Kanunu ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi unvanını
alarak özel hukuk hükümlerine tabi bir kuruluş haline büründüğü, uyuşmazlığın da esasen, “para yatırma ve bloke koyma” işlemleri bakımından
davacı ile PTT Anonim Şirketi arasında husule gelen özel hukuka tabi
bir akdin yerine getirilmesinde PTT A.Ş.’nin kusurlu olduğu iddiasından
kaynaklandığı sonucuna varıldığı, olayda bir idari işlem ya da eylemden
bahsetmeye olanak bulunmadığı, taraflar arasındaki uyuşmazlığın özel
hukuk hükümleri kapsamında adli yargı merciilerinde görülecek işlerden
olduğu; davacının, 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi›nin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca olumsuz görev uyuşmazlığı
çıkarabileceğinin açık olduğu gerekçesiyle, davanın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 15/1-a. maddesi hükmü uyarınca görev yönünden
reddine karar vermiş, bu karar kesinleşmiştir.
Davacı vekili adli ve idari yargı yerlerince verilmiş olan görevsizlik kararları nedeniyle oluştuğu önesürülen görev uyuşmazlığının giderilmesi
istemiyle başvuruda bulunmuştur.
İNCELEME VE GEREKÇE :
Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü’nün, Nuri NECİPOĞLU’nun
Başkanlığında, Üyeler: Ali ÇOLAK, Yusuf Ziyaattin CENİK, Alaittin Ali
ÖĞÜŞ, Süleyman Hilmi AYDIN, Mehmet AKBULUT ve Yüksel DOĞAN’ın
katılımlarıyla yapılan 26.12.2016 günlü toplantısında:
l-İLK İNCELEME: Dosya üzerinde 2247 sayılı Yasa’nın 27. maddesi
uyarınca yapılan incelemeye göre; adli ve idari yargı yerleri arasında 2247
sayılı Yasa’nın 14. maddesinde öngörülen biçimde olumsuz görev uyuşmazlığı doğduğu, adli ve idari yargı dosyalarının 15. maddede belirtilen
yönteme uygun olarak davacı vekilinin istemi üzerine son görevsizlik kararını veren mahkemece Uyuşmazlık Mahkemesine gönderildiği ve usule
ilişkin işlemlerde herhangi bir noksanlık bulunmadığı anlaşıldığından görev uyuşmazlığının esasının incelenmesine oy birliği ile karar verildi.
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II-ESASIN İNCELENMESİ: Raportör-Hakim Gülşen AKAR PEHLİVAN’ın, davanın çözümünde adli yargının görevli olduğu yolundaki raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim ÇİFTÇİ ile Danıştay Savcısı Yakup BAL’ın davada adli yargının görevli olduğu yolundaki sözlü açıklamaları da dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Dava, 03/04/2012 günü davacıyı telefonla arayarak kendisini polis memuru olarak tanıtan şahısların hile ile kendisinden para istemeleri üzerine bankadan çektiği 52.990,00-TL’yi Fevzi Demirli adına kayıtlı posta
çeki hesabına yatıran davacının, dolandırıldığını farkederek 05/04/2012
günü PTT Genel Müdürlüğü’ne verdiği dilekçe ile hesaptaki paraya bloke
konulmasını istemesine rağmen hesaptaki paranın dolandırıcılar tarafından Şanlıurfa şubesinden çekilmesi nedeniyle uğradığını ileri sürdüğü
maddi zararın tazmini istemiyle açılmıştır.
17.07.1953 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6145
sayılı Kanun ile “Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi” kurulmuş; 1924 tarih ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun
10.6.1994 tarih ve 4000 sayılı Kanun’la değiştirilen 1. maddesi ile, posta ve
telgraf tesis ve işletmesine ilişkin hizmetler Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü’nce (P.İ), telekomünikasyon hizmetleri ise Türk Telekomünikasyon
A.Ş. tarafından yürütülecek şekilde yeniden yapılandırılmış; 27.1.2000
tarih ve 4502 sayılı Kanun ile de “Türkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf
Teşkilatı Genel Müdürlüğü” adını almış olup, 22.2.2000 tarih ve 23972
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ana Statü’nün “Hukuki Bünye” başlıklı
3. maddesinin 1 numaralı bendinde, bu Ana Statü ile teşkil olunan Türkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’nün, tüzel
kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı
bir Kamu İktisadi Kuruluşu olduğu belirtilmiş ve aynı maddenin 2 numaralı bendinde de, 233 sayılı KHK ve bu Ana Statü hükümleri saklı kalmak
üzere özel hukuk hükümlerine tabi bulunduğuna işaret edilmiştir.
Buna göre, Posta ve Telgraf Teşkilatı, tekel kapsamında kamu hizmeti
yürüten, tüzel kişiliğe sahip bir kamu kuruluşu ise de, 233 sayılı Kamu
İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Ana
Statü ile, özerk bir tarzda ve ekonomik gereklere uygun olarak kârlılık ve
verimlilik ilkeleri doğrultusunda yönetilmesi amacıyla, iktisadi faaliyetleri
bakımından özel hukuk hükümlerine tabi kılındığı açıktır.
Bu durumda, posta hizmetini yürüten Kuruluş ile bu hizmetten yararlananlar arasındaki hukuki ilişkinin, Kuruluşun günlük iktisadi faaliyet-
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lerinden doğan bir özel hukuk ilişkisi niteliğini taşıdığında kuşkuya yer
yoktur.
Öte yandan, 2.3.1950 tarih ve 5584 sayılı Posta Kanununun yerini alan
9.5.2013 tarih ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ile Posta ve Telgraf
Teşkilatı Anonim Şirketi kurulmuş olup, Kanun’un ‘’ Kuruluş ‘’ başlıklı
21.maddesinde; ‘’ (1) Bu Kanun ile kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri
hariç olmak üzere 6102 sayılı Kanun ve özel hukuk hükümlerine tabi
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi unvanı altında bir anonim şirket
kurulmuştur.
(2) PTT’nin sermayesinin tamamı Hazineye aittir. Hazine Müsteşarlığının mülkiyet hakkı ile kâr payı hakkı saklı kalmak üzere ve kamunun pay
sahipliğinden kaynaklanan bütün mali hakları Hazine Müsteşarlığında
kalmak kaydıyla Hazine Müsteşarlığının PTT’deki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Bakanlık tarafından
kullanılır. Bu hak ve yetkilerin kullanımına ilişkin her türlü mali ve hukuki sorumluluk Bakanlığa aittir.
(3) PTT, bu Kanun ve 6102 sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan
hükümlerine göre Kalkınma Bakanlığının görüşü ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın uygun görüşü alınarak hazırlanan esas sözleşmesinin Genel Kurul tarafından onaylanmasını müteakip yapılacak tescil
ve ilan ile faaliyete geçer. Esas sözleşmede yapılacak değişikliklerde Kalkınma Bakanlığının görüşü ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın uygun görüşü aranır. 6102 sayılı Kanunun ayni ve nakdî sermayesinin
vaz’ına müteallik hükümleri ile 414 üncü madde hükmü PTT hakkında
uygulanmaz.
(4) 16/7/1965 tarihli ve 697 sayılı Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne Suretle Yürütüleceğine Dair Kanun
ile millî güvenlik ve kamu düzeni gerekleri ve sıkıyönetim ve seferberlik
hâllerinde posta hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin özel kanunların hükümleri saklıdır.
(5) (Ek:10/9/2014-6552/139 md.) T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi işyerleri hakkında; 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri
Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin9
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 3 üncü maddesi ve 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 81 inci maddesi hükümleri uygulanmaz. ‘’ hükümleri,
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Faaliyet Konuları ve Nitelikleri ‘’ başlıklı 22.maddesinde; (1) PTT; yurt
içinde ve yurt dışında her türlü taşımacılık hizmetlerini de içerecek şekilde posta, koli, kargo ve lojistik hizmetleri, pul basımı ve satımı, denetlemeye ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 19/10/2005 tarihli ve 5411
sayılı Bankacılık Kanununa tabi olmaksızın, anılan Kanun kapsamında
belirtilen faaliyet konuları ile ilgili olarak bankalarla yapacağı sözleşmeler
doğrultusunda bankalara destek hizmeti, parasal posta hizmeti, ödeme
hizmeti sunma, adres bilgi kayıt sistemi ve elektronik sertifika hizmet
sağlayıcılığı, elektronik ortam dâhil her türlü tebligat ve telgraf hizmetine
ilişkin faaliyetler ile esas sözleşmesinde belirlenen diğer faaliyetleri yürütür.
(2) PTT, 2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile
Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun hükümlerine tabidir.
(3) PTT’nin teşkilatı, sermaye miktarı, hisseleri, hesapları ve kârın dağıtımına ilişkin esaslar esas sözleşmesinde gösterilir.
(4) PTT’nin yurt içinde ve yurt dışında şirket kurma veya kurulu bulunan şirketlere ortak olmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu
tarafından belirlenir.
(5) PTT, uluslararası birlik ve kuruluşların çalışmalarında, işletmeci
olarak posta sektörünü temsil etmeye ve protokol yapmaya yetkilidir. ‘’
hükümleri yer almakta olup,
‘’ Sorumluluk, Başvuru Hakkı ve Zamanaşımı ‘’ başlıklı 29.maddesinde de; ‘’ (1) Hizmet akdiyle görev yapan işçiler hariç diğer PTT çalışanları
ve acenteleri, PTT’nin paralarına ve para hükmündeki evrak ve senetlerine ve diğer mevcutlarına karşı işledikleri suçlar ile bilanço, tutanak,
rapor ve benzeri her türlü belge ve defterleri üzerinde işledikleri suçlar
ve ifa ettikleri görevlerinden doğan suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi
cezalandırılır.
(2) PTT hizmetleri ile ilgili olarak herhangi bir talepte bulunmak ve
PTT’nin sorumlu olduğu hâllerde dava etme hakkı o hizmetten yararlanana aittir.
(3) PTT hizmetleri ile ilgili olarak talepte bulunma ve dava açma hakkı
faaliyet konusu işlemin tesisi tarihinden itibaren bir yılın sonunda zamanaşımına uğrar. Bu süre, PTT’ye başvuru ile kesilir ve yapılan inceleme
ve araştırmaların sonucunun ilgililere bildirildiği tarihte kesildiği yerden
yeniden başlar. Bu süre yeni bir başvuru ile tekrar kesilmez.
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(4) PTT anlaşmazlık konusu olmayan posta hizmetine ait evrakı iki
yıl saklamak zorundadır. Ancak mahkemeye, icra dairesine ve kanunla
yetkili kılınmış mercilere başvurulduğunun tebliğ edilmesi hâlinde, anlaşmazlık konusu evrak ihtilaf sonuçlanıncaya kadar saklanır.
(5) Mahkemeye, icraya ve kanunla yetkili kılınmış mercilere başvurulması hâlinde zamanaşımı süresi hariç genel hükümler uygulanır.‘’ hükümleri yer almaktadır. Benzer düzenlemeler, olay tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 5584 sayılı Posta Kanununun 46 – 55 inci maddelerinde
de yer almaktadır.
Belirtilen yasal düzenlemeler karşısında, olayda bir idari işlem ya da
eylemden doğmuş bir zarar söz konusu olmayıp, davalı idare vasıtasıyla
para havalesi gönderen kişinin uğradığı zarardan dolayı davalı kuruluşun
tazmin yükümlülüğünün saptanmasına ilişkin bulunan davanın, özel hukuk hükümlerine göre görüm ve çözümünde adli yargı yeri görevli bulunmaktadır.
Açıklanan nedenlerle davanın görüm ve çözümünde adli yargının görevli olduğu dolayısıyla, Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesince
verilen 24.10.2014 gün ve E:2012/632, K:2014/379 sayılı görevsizlik kararının kaldırılması gerekmiştir.
SONUÇ: Davanın çözümünde ADLİ YARGININ görevli olduğuna, Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 24.10.2014 gün ve
E:2012/632, K:2014/379 sayılı GÖREVSİZLİK KARARININ KALDIRILMASINA, 26.12.2016 gününde OY BİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar
verildi.

YARARLI BİLGİLER
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Yararlı Bilgiler

YARGITAY'A GÖRE KiRA ARTIŞLARINDA UYGULANACAK ORANLAR
AYLAR

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ocak

11.11

5.33

5.22

9.59

5.50

4,96

Şubat

10.96

4.72

6.11

8.79

5.61

5,87

Mart

10.79

4.23

6.95

8.03

5.64

6,89

Nisan

10.72

3.74

7.89

7.36

5.47

8,01

Mayıs

10.57

3.27

8.66

6.98

5.19

Haziran

10.24

3.18

9.03

6.74

4.91

Temmuz

9.88

3.23

9.26

6.43

4.77

Ağustos

9.33

3.39

9.55

6.14

4,51

Eylül

8.60

3.58

9.84

5.92

4.07

Ekim

7.80

3.93

10.11

5.58

3.83

Kasım

6.98

4.10

10.32

5.33

3.93

Aralık

6.09

4.48

10.25

5.28

4.30
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Yıllara Göre Üfe / Tüfe Endekslerinde
Bir Önceki Aya Göre Artış Oranı
AYLAR

ÜFE

TÜFE

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Ocak

0.18 3.32 0.33 0.55 3,98 1.65 1.98 1.10 1.82 2,46

Şubat

0.13 1.38 1.20 -0.20

Mart

0.81 0.74 1.05 0.40 1,04 0.66 1.13 1.19 - 0.04 1,02

Nisan

-0.51 0.09 1.43 0.52 0,76 0.42 1.34 1.63 0.78 1,31

Mayıs

1.00 -0.52 1.11 1.48

1,26 0.30 0.43 0.71 - 0.02 0,81

0.15 0.40 0.56 0.58

Haziran 1.46

0.06 0.25 0.41

0.76 0.31 -0.51 0.47

Temmuz 0.99

0.73 -0.32 0.21

0.31 0.45 0.09 1.16

Ağustos 0.04

0.42 0.98 0.08

-0.10 0.09 0.40 -0,29

Eylül

0.88 0.85 1.53 0.29

0.77 0.14 0.89 0.18

Ekim

0.69 0.92 -0.20 0.84

1.80 1.90 1.55 1.44

Kasım

0.62 -0.97 -1.42 2.00

0.01 0.18 0.67 0.52

Aralık

1.11 -0.76 -0.33 2.98

0.46 -0.44 0.21 1.64
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Yıllara Göre Üfe / Tüfe Endekslerinde
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre Artış Oranı
AYLAR

ÜFE

TÜFE

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Ocak

1.88 3.32 0.33 0.55 3,98 1.65 1.98 1.10 1.82 2,46

Şubat

0.31 4.75 1.53 0.34 5,29 1.95 2.41 1.82 1.80 3,29

Mart

0.50 5.52 2.60 0.75 6,38 2.63 3.57 3.03 1.75 4,34

Nisan

-0.01 5.61 4.06 1.27 7,19 3.06 4.96 4.71 2.55 5,71

Mayıs

0.99 5.06 5.22 2.77

3.21 5.38 5.30 3.15

Haziran 2.46

5.12 5.49 3.19

4.00 5.70 4.76 3.63

Temmuz 3.48

5.89 5.15 3.41

4.32 6.18 4.85 4.84

Ağustos 3.52

6.33 6.19 3.49

4.21 6.28 5.27 4,53

Eylül

4.43 7.24 7.81 3.79

5.01 6.43 6.21 4.72

Ekim

5.15 8.22 7.59 4.66

6.90 8.45 7.86 6.23

Kasım

5.80 7.18 6.06 6.76

6.91 8.65 8.58 6.78

Aralık

6.97 6.36 5.71 9.94

7.40 8.17 8.81 8.53
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Yıllara Göre Üfe/Tüfe Endekslerinde Bir Önceki Yılın
Aynı Ayına Göre Artış Hızı
AYLAR

ÜFE

TÜFE

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Ocak

1.88 10.72 3.28 5.94 13,69 7.31 7.75 7.24 9.58 9,22

Şubat

1.84 12.40 3.10 4.47 15,36 7.63 7.89 7.55 8.78 10,13

Mart

2.30 12.31 3.41 3.80 16,09 7.29 8.39 7.61 7.46 11,29

Nisan

1.70 12.98 4.80 2.87 16,37 6.13 9.38 7.91 6.57 11,87

Mayıs

2.17 11.28 6.52 3.25

6.51 9.66 8.09 6.58

Haziran

5.23 9.75 6.73 3.41

8.30 9.16 7.20 7.64

Temmuz

6.61 9.46 5.62 3.96

8.88 9.32 6.81 8.79

Ağustos

6.38 9.88 6.21 3,03

8.17 9.54 7.14 8,05

Eylül

6.23 9.84 6.92 1.78

7.88 8.86 7.95 7.28

Ekim

6.77 10.10 5.74 2.84

7.71 8.96 7.58 7.16

Kasım

5.67 8.36 5.25 6.41

7.32 9.15 8.10 7.00

Aralık

6.97 6.36 5.71 9.94

7.40 8.17 8.81 8.53
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Yıllara Göre Üfe/Tüfe Endekslerinde
12 Aylık Ortalamalara Göre Artış Hızı
AYLAR

ÜFE

TÜFE

2013 2014 2105 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Ocak

5.33 5.22 9.59 5.50 4,96 8.62 7.53 8.80 7.87 7,76

Şubat

4.72 6.11 8.79 5.61 5,87 8.33 7.60 8.77 7.97 7,88

Mart

4.23 6.95 8.03 5.64 6,89 8.08 7.70 8.70 7.96 8,21

Nisan

3.74 7.89 7.36 5.47 8,01 7.66 7.97 8.57 7.84 8,66

Mayıs

3.27 8.66 6.98 5.19

7.51 8.23 8.45 7.71

Haziran

3.18 9.03 6.74 4.91

7.47 8.31 8.28 7.74

Temmuz

3.23 9.26 6.43 4.77

7.47 8.35 8.07 7.91

Ağustos

3.39 9.55 6.14 4,51

7.42 8.46 7.88 7,98

Eylül

3.58 9.84 5.92 4.07

7.32 8.54 7.80 7.92

Ekim

3.93 10.11 5.58 3.83

7.32 8.65 7.69 7.89

Kasım

4.10 10.32 5.33 3.93

7.39 8.80 7.61 7.79

Aralık

4.48 10.25 5.28 4.30

7.49 8.85 7.67 7.78

YİTİRDİKLERİMİZ
NAKİLLER / AYRILMALAR

Yitirdiklerimiz / Nakiller / Ayrılmalar
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Baromuzun 8238 sicil sayısında kayıtlı
Av. SONER BABALIK
29/03/2017 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1946 yılında Lapseki'de doğmuş, 1970 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 9157 sicil sayısında kayıtlı
Av. ERTAN CİLLOV
01/04/2017 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1944 yılında Denizli'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 19980 sicil sayısında kayıtlı
Av. AYŞE TİJEN TÜREGÜN
02/03/2017 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1960 yılında İstanbul'da doğmuş, 1993 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun
olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1995 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
MerhumeyeTanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 6160 sicil sayısında kayıtlı
Av. EYÜP YÖRÜKOĞLU
26/03/2017 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1939 yılında Akpınar'da doğmuş,
1967 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1968 yılında
Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 4957 sicil sayısında kayıtlı
Av. ALİ ARAPOĞLU
06/04/2017 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1936 yılında Sofya'da doğmuş, 1959 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun
olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1962 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.Merhuma
Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza
başsağlığı dileriz.

Baromuzun 31108 sicil sayısında kayıtlı
Av. ÜNAL ATTİLA
07/03/2017 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1940 yılında Kahta'da doğmuş, 1968 yılında
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş,
hakimlikten emekliye ayrılıp 2004 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 18804 sicil sayısında kayıtlı
Av. HASAN ERGÜN
08/03/2017 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1947 yılında Ulupelit'de doğmuş, 1982 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun
olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1992 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 11724 sicil sayısında kayıtlı
Av. ESİN ERGİNÖZ
01/03/2017 tarihinde vefat etmiştir.
Merhume 1941 yılında Hekimhan'da doğmuş, 1979
yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun
olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1980 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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2004, 2006-2008 ve 2008 - 2010 tarihleri arasında
Türkiye Barolar Birliği Delegeliği görevlerinde bulunan
Baromuzun 10325 sicil sayısında kayıtlı
Av. NEVZAT KEMAL GÖKÇAY
11/03/2017 tarihinde vefat etmiştir. Merhum 1929 yılında
İnegöl'de doğmuş, 1962 yılında Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, stajını Konya
Barosu'nda yaparak, 1965 yılında Konya Barosu'na,
976 yılında da Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
Baromuzun 5795 sicil sayısında kayıtlı
Av. TURHAN GÜRZEL
23/03/2017 tarihinde vefat etmiştir.
Merhume 1942 yılında Beşiktaş'ta doğmuş,
1965 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun olmuş, stajını Baromuzda yaparak,
1967 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 9645 sicil sayısında kayıtlı
Av. FATMA AYRILMAZ
05/04/2017 tarihinde vefat etmiştir.
Merhume 1943 yılında İzmir'de doğmuş,
1973 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun olmuş, stajını Baromuzda yaparak,
1967 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 4697 sicil sayısında kayıtlı
Av. ALTAN AYANOĞLU
08/04/2017 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1933 yılında Kayseri'de doğmuş,
1959 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun olmuş, stajını Baromuzda yaparak,
1961 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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1992-1994, 1994-1996, 2010-2012 ve 2012-2014
yılları arasında arasında Türkiye Barolar Birliği Delegeliği
görevlerinde bulunan
Baromuzun 9177 sicil sayısında kayıtlı
Av. AHMET RÜSTEM SANAY
10/04/2017 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1950 yılında İstanbul'da doğmuş, 1968 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 4476 sicil sayısında kayıtlı
Av. ATİLLA ERTAN
22/02/2017 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1931 yılında Silifke'de doğmuş, 1958 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun
olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1959 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 7507 sicil sayısında kayıtlı
Av. MUSA ÇAKIR
12/04/2017 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1935 yılında Çalkebir'de doğmuş, 1971 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun
olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1972 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

573

Yitirdiklerimiz / Nakiller / Ayrılmalar

NAKİLLER
Sıra No

Sicil No

Adı

Soyadı

Hareket Tarihi

3/2/2017

Nakil Baro

1

56161

HAKAN

GÜRLEK

2

28020

DENİZ

POLAT SKIDMORE 3/2/2017

AKSARAY BAROSU
MUĞLA BAROSU

3

49870

HÜSEYİN

TUĞLACI

3/2/2017

ISPARTA BAROSU

4

51143

ÇAĞRI

ÜLKER

3/2/2017

BURSA BAROSU

5

48376

BANU

TEBER ÖZDEMİR

3/2/2017

TOKAT BAROSU

6

17734

LEVENT

BALKAN

3/2/2017

BALIKESİR BAROSU

7

43215

ÖZLEM

SARI

3/2/2017

KARABÜK BAROSU

8

46621

ALİ SAMET

ÖZKURT

3/2/2017

SAKARYA BAROSU

9

54573

MEHMET Ş.

AVCI

3/2/2017

ANKARA BAROSU

10

43129

PELİN BUKET

OLÇAY

3/9/2017

TOKAT BAROSU

11

32249

YASEMİN

BAŞYAYLA

3/9/2017

KÜTAHYA BAROSU

12

46676

UĞUR OSMAN

ZİNCİR

3/9/2017

ANKARA BAROSU

13

51407

HAZAL

YILMAZ

3/9/2017

TEKİRDAĞ BAROSU

14

49358

DEVRAN

TURAN

3/9/2017

IĞDIR BAROSU

15

50211

DUYGU

AVŞAR

3/9/2017

MERSİN BAROSU

16

17223

CENGİZ

YILDIZ

3/9/2017

MERSİN BAROSU

17

55357

MUHTEREM M. CANMEMİŞ

3/9/2017

GÜMÜŞHANE BAROSU

18

56563

MUSTAFA

ÖZER

3/9/2017

KAYSERİ BAROSU

19

49239

NUSEYBE

ACI

3/9/2017

MALATYA BAROSU

20

36504

MEHMET

ŞENER

3/9/2017

GİRESUN BAROSU

21

46555

EMRE

OKKALI

3/9/2017

MANİSA BAROSU

22

51167

BENAZİR

SAGIR

3/16/2017

DİYARBAKIR BAROSU

23

56490

EMİNE ELİF

ALBAY

3/16/2017

İZMİR BAROSU

24

55571

HAZAL

ÖZBEY

3/16/2017

DİYARBAKIR BAROSU

25

54240

SEDEN

NURAL

3/16/2017

BURSA BAROSU

26

52247

UYGAR

BAYRAK

3/16/2017

İZMİR BAROSU

27

46779

HAZAL

CEREN

3/16/2017

İZMİR BAROSU

28

30711

VOLKAN

GÜLTEKİN

3/16/2017

İZMİR BAROSU

29

56411

ŞÜKRÜ

KANTAR

3/16/2017

ÇORUM BAROSU

30

52221

MERVE

GÖZENER

3/23/2017

TOKAT BAROSU

31

54350

ÜMİT

KARAŞAL

3/23/2017

KARS BAROSU

32

49135

TUĞÇE

CİHAN

3/23/2017

ANTALYA BAROSU

33

52407

EZHAN DOĞAN PAKEL

3/23/2017

ANTALYA BAROSU

34

48884

BURAK

GÜNDOĞDU

3/23/2017

KOCAELİ BAROSU

35

48124

HASAN

CAN

3/23/2017

KARS BAROSU

36

56275

MERVE

AKAR

3/23/2017

AYDIN BAROSU

37

50199

MEHMET

YILMAZER

3/23/2017

ANKARA BAROSU

38

55728

MUSTAFA

AKÇAKUŞ

3/30/2017

ANTALYA BAROSU

39

52861

TUĞÇE

GÜLŞEN

3/30/2017

KASTAMONU BAROSU

40

46548

BURCU

AKDEMİR

3/30/2017

İZMİR BAROSU

41

50499

SEÇİL

KAYNAK

3/30/2017

DENİZLİ BAROSU

42

30054

YAKUP

ATEŞ

3/30/2017

TEKİRDAĞ BAROSU

43

47726

EZGİ DENİZ

ÇALIŞAL

3/30/2017

ÇANAKKALE BAROSU
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44

42708

JANBEK

KARAERKEK

4/6/2017

MUĞLA BAROSU

45

54455

FATMA

CANBAZ

4/6/2017

ŞANLIURFA BAROSU

46

52794

ÖNDER KEMAL TOSUNER

4/6/2017

BALIKESİR BAROSU

47

51009

DANYAL

İLKILIÇ

4/6/2017

ANKARA BAROSU

48

50673

PINAR

V.ERTEM

4/6/2017

ANKARA BAROSU

49

46129

YAVUZ SELİM

GÜNAY

4/6/2017

ANKARA BAROSU

50

36718

EZGİ

ÖZDEMİR

4/6/2017

MUĞLA BAROSU

51

41253

OĞUL

GÜNAL

4/6/2017

MUĞLA BAROSU

52

33478

ŞULE ŞİLAN

IŞIK

4/6/2017

MUĞLA BAROSU

53

48507

ALİ ZİYA

KAHVECİ

4/13/2017

ANTALYA BAROSU

54

47000

TUĞÇE GİZEM

YALINKILIÇ

4/13/2017

TEKİRDAĞ BAROSU

55

55724

MERVE

ŞEVİK

4/13/2017

EDİRNE BAROSU

56

53627

BEHİYENUR

ÇETİNKAYA

4/13/2017

TEKİRDAĞ BAROSU

57

42169

HALİL

DEMİR

4/13/2017

TEKİRDAĞ BAROSU

58

22969

ALİ MURAT

CANKO

4/13/2017

ESKİŞEHİR BAROSU

59

50625

ÖMER

AVCIL

4/13/2017

KAYSERİ BAROSU

60

38120

IRMAK

ÇAM

4/13/2017

EDİRNE BAROSU

61

36007

ÖZLEM HAVVA

ŞENGERZE

4/13/2017

MUĞLA BAROSU

62

27000

SAİT

ULUÇAY

4/13/2017

A.KARAHİSAR BAROSU

63

27787

NESLİHAN

GÜRASLAN

4/13/2017

HATAY BAROSU

64

53168

PELİN

KINAY

4/13/2017

ÇANAKKALE BAROSU
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AYRILMALAR
Sıra No

Sicil No

Adı

Soyadı

Hareket Tarihi

Sıra

Sicil No

Adı

Soyadı

1

32124

BİRCAN

ÖZKAN

3/2/2017

Hareket Tarihi

2

23315

ERKUT

ŞAHİN

3/2/2017

3

43871

ALİ

SARISOY

3/2/2017

4

46699

ENİS

LUŞ

3/2/2017

5

38797

ÇETİN

HANSU

3/9/2017

6

35046

DURSUN ALİ

GÜMÜŞ

3/9/2017

7

27920

FATİH

ÇINAR

3/9/2017

8

41359

KEMAL

CİVİR

3/9/2017

9

53379

PERVİN

GÖK ERMERAK

3/9/2017

10

48241

YAHYA

AKÇADIRCI

3/9/2017

11

43964

ALİ

KARA

3/16/2017

12

43935

MEHMET

ÇABUK

3/16/2017

13

23131

SERPİL SERGÜL

HANLI KAYALAK

3/16/2017

14

7065

MEHMET ALTAN

KİRİŞCİGİL

3/16/2017

15

45423

NİSA

ÖYKEN

3/23/2017

16

51979

AHMET TALHA

ÖZEN

3/30/2017

17

26914

NESLİŞAH

DOĞAN

3/30/2017

18

49468

HÜSEYİN

ÇETİN

4/6/2017

KAVRAM DİZİNİ

KAVRAMLARA GÖRE ARAMA DİZİNİ
A
AĞIR KUSUR ...................................................................................304
AİLE KONUTU .................................................................................307
AKDİN TASFİYESİ ...........................................................................330
ALACAK DAVASININ HİZMET TESPİTİ DAVASINA ETKİSİ . ...........524
ANAONİM ŞİRKETLER ....................................................................416
ARAÇ HACZİ ....................................................................................440
AVUKATLIK ÜCRETİ ....................................................... 239, 473, 475
AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ .................................................456
AYNI ALACAĞA İKİ TAKİP ...............................................................531

B
BAĞIMSIZ KONUT İSTEĞİ ..............................................................311
BAĞIMSIZ KONUT TEMİNİ 305, 308
BAĞIMSIZ VE AYRI BİR DİNLENME HAKKI ....................................339
BELİRSİZ ALACAK DAVASI .............................................................272
BİRLİKTE SORUMLULUK ...............................................................520
BONODA ZAMANAŞIMI ...................................................................431
BORÇLU ADINA TALEPTE BULUNAN
OĞLUNUN İCRA MAHKEMESİNE İTİRAZ EDEMEYECEĞİ .............229
BOŞANMADA EŞİT KUSUR .............................................................308
BOŞANMADA KUSUR .............................................................. 310, 312
BOŞANMA KOŞULLARI ........................................................... 303, 308
BOŞANMA ŞARTLARI ......................................................................305
BOŞANMA SEBEBİ ..........................................................................311

C
CEVAP DİLEKÇESİ ..........................................................................288
CEVAP DİLEKÇESİNDE ZAMANAŞIMI DEFİNDE
BULUNULMAMASI . .........................................................................366
CEVAP DİLEKÇESİNİN DE ISLAH EDİLMEMESİ ............................366
CEVAP SÜRESİ . ..............................................................................361
CEZAİ ŞART ............................................................................ 336, 463
ÇELİŞKİLİ RAPORLAR . ...................................................................489
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D
DAVADA GÖREV .............................................................. 283, 329, 346
DAVALININ YAPILAN İŞLEM İLE İSTENEN
BORCUNA DAYANAK OLAN SÖZLEŞMEYE İTİRAZ ETMEMESİ.......320
DAVANIN İLERDEKİ AŞAMALARI . ..................................................288
DAVA ŞARTI YOKLUĞU . .................................................................229
DAVAYA VEKALET EHLİYETİ ................................................. 229, 233
DELİLLERİN BİLDİRİLMESİ . ..........................................................288
DELİLLER TAMAMEN TOPLANMADAN
VERİLECEK İHTİYATİ TEDBİR KARARI ..........................................491
DESTEKTEN YOKSUNLUK .............................................................493
DOKTORLAR HAKKINDA KUSUR RAPORU
ALINMASI GEREKTİĞİ .....................................................................466

E
ECRİMİSİL .......................................................................................298
EDA DAVASI ....................................................................................436
EDİMİN İFA EDİLEMEMESİ ............................................................479
ERKEĞİN DAVRANIŞLARI ...............................................................304
EVLİLİĞİN SONA ERMESİ . .............................................................307

F
FARKLI DÖNEMLERE AYRI ÜCRETLER .........................................475
FAZLA ÇALIŞMA . ............................................................................366
FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI ............................................................370
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ . ..................................................... 354, 495
FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARIN SAKLI TUTULMASI ..........................259
FESHE BAĞLI İŞÇİLİK ALACAKLARI ..............................................350

G
GEÇERLİLİK KOŞULU . ...................................................................429
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ................................................................504
GEMİ REHNİ . ..................................................................................445
GENEL KURUL ................................................................................418
GERÇEK ZARAR HESABI ................................................................386
GÖREV SÜRESİ . .............................................................................332
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Kavram Dizini

H
HACZEDİLMEZLİK İDDİASI ............................................................433
HACZİN DÜŞMESİ ...........................................................................435
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE . .................................................................268
HAKLI AZİL .....................................................................................239
HAKLI FESİH ...................................................................................336
HAKSIZ FİİL ....................................................................................252
HESAP YÖNETİMİ ...........................................................................298
HİZMET AKDİYLE ÇALIŞAN AVUKAT .............................................326
HİZMET TESPİTİ DAVASI ...............................................................524

I
İBRA ........................................................................................ 416, 418
İFLAS ERTELEME KARARI .............................................................438
İHTİYATİ HACİZ
434, 444, 445
İHTİYATİ HACİZ KARARI .................................................................450
İKİ AVUKATLA TEMSİL ...................................................................473
İMZAYA VE BORCA İTİRAZ .............................................................229
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ....................................................438
İSTEMİNİN GEREKÇESİZ REDDİ ...................................................361
İSTİRAHATLİ DEVRE .............................................................. 513, 514
İSTİRDAT DAVASI ...........................................................................268
İŞÇİ ALACAĞI ..................................................................................428
İŞÇİNİN İMZASI OLMAYAN SAYFALAR ...........................................335
İŞÇİYE İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ . .......................330
İŞ GÖREMEZLİK .............................................................................506
İŞÇİLİK ALACAKLARI ......................................................................272
İCRA KEFALETİ . .............................................................................429
İDARİ YARGI ....................................................................................377
İŞ KAZASINDA YARALANMA
509, 514
İŞ MAHKEMESİ ...............................................................................332
İŞ SÖZLEŞMESİ .............................................................. 335, 336, 348
İŞÇİNİN HAKLARI ............................................................................356
İŞE İADE DAVASI ............................................................................333
İŞ KAZASI ........................................ 386, 398, 403, 407, 513, 516, 520
İŞVEREN LEHİNE CEZAİ ŞART ......................................................348
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İŞYERİNİN DEVRİ ............................................................................350
İTİRAZIN İPTALİ ..............................................................................531

K
KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETİ ...................................................326
KAZADA YARALANMA .....................................................................482
KIDEM TAZMİNATI .........................................................................322
KISMİ DAVA . ...................................................................................259
KİRA SÖZLEŞMESİ .........................................................................320
KOCANIN DAVRANIŞLARI
303, 305
KONTROL MUAYENE KAYDI
509, 512
KONUT EDİNİMİ ..............................................................................303
KURUM ALACAKLARI . ....................................................................407
KURUM İŞLEMİ ...............................................................................377
KURUM RÜCU DAVASI ....................................................................386

L
LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ BAĞ-KUR ÜYELİĞİ .........................526

M
MADDİ TAZMİNAT ..........................................................................514
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

310, 312

MADDİ ZARAR . ...............................................................................513
MALULİYETİN TESPİTİ .................................................................... 489
MALULİYET TESPİTİ . .............................................................. 484, 512
MENFİ TESPİT DAVASI ...................................................................431
MUVAZAALI İŞVERENLİK ...............................................................356

N
NİŞANIN BOZULMASI .....................................................................314
NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARDA MANEVİ TAZMİNAT ...................318

O
ÖDENECEK FAİZ ............................................................................. 484

R
RADYASYON ORTAMINDA ÇALIŞANLAR ........................................354
RESEN ARAŞTIRMA VE İTİBARI HİZMETİN BELİRLENMESİ ......... 375
RÜCU DAVASI .................................................................................398
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Kavram Dizini

S
SAĞLIK YARDIMLARI ......................................................................516
SATIŞ TALEBİ .................................................................................. 435
SİGORTA KOLUNDA SORUMLULUK . .............................................516
SİGORTALILIK NİTELİĞİ ................................................................. 375
SİGORTASIZ İŞCİ ÇALIŞTIRMA ......................................................377
SİGORTA ŞİRKETİ ÖDEMESİ .......................................................... 500
SİGORTA ŞİRKETİ SORUMLULUĞU ................................................ 403
SÜRENİN UZATILMASI ...................................................................361
SATIŞ VAADİ ...................................................................................479
SIFIR MALULİYET ...........................................................................513
SIRA CETVELİ .................................................................................428
ŞUA İZNİ . ........................................................................................339

T
TAKİBİN DURDURULMASI ..............................................................442
TAKİBİN İPTALİ ...............................................................................445
TAKSİRLE ÖLDÜRME .....................................................................543
TAPU İPTALİNE DAYALI İTİRAZ . ....................................................441
TAŞINMAZ HACZİ ...........................................................................441
TAZMİNAT .......................................................................................314
TAZMİNAT DAVASI .........................................................................520
TAZMİNAT İSTEMİ ..........................................................................479
TEDAVİ GİDERLERİ ........................................................................380
TEDAVİ SIRASINDA YAPILAN HATALAR . .......................................466
TEDBİR KARARI
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