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AVUKATLAR GÜNÜ

5 Nisan Avukatlar Günü. 

Avukatlar, toplumda vazgeçil-
mez derecede öneme sahip adalet 
duygusunun yerleşmesinde ve ge-
lişmesinde yaşamsal bir mesleği 
yerine getiriyorlar. 

Mesleki sorumluluk bilincinden 
yola çıkarak her gün takdir edilme-
si gereken çaba ve emek sarf edi-
yorlar. 

Bazen bir adliye koridorunda 
duruşma beklerken, bazen de bir 
icra işlemini adliye dışında yerine 
getirirken… 

Avukatı bu zor görevinde motive 
eden kaynakların zaman zaman ze-
delendiği görülüyor olsa da mutlak 
hukuk bilinci verimliliğin azalması-
na engel oluyor ve savunma görevi 
eksiksiz biçimde yerine getiriliyor. 

Yine de yaşanan kimi aksaklık-
lar ise asıl olarak yargısal sistemin 
açıklarından doğuyor. 

Birey ile devlet arasında hukuk 
zemininde meşru köprüler kuran 
avukatlar, görevlerinde türlü zor-
luklarla karşılaşsalar da hiçbir za-
man için umutsuzluğa düşmediler. 

Sorunların ortaya çıkmasında 
payları olmayan avukatlar, bu en-
gellerin ortadan kaldırılmasında 
kilit rollerinden de hiç kuşku yok ki 
taviz vermediler, vermeyeceklerdir. 

Tüm meslektaşlarımızın avukat-
lar gününü kutlar, kutsal savunma 
görevlerinde esenlikler dileriz.  

***

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 
01/10/2013 gününden bu yana olan 
sayılarına www.ticaretsicil.gov.tr 
adresinden ücretsiz üye olunarak 
ulaşılabileceği ve sayfaların çıktı-
sının alınabileceği bilgisi Bakanlık 
tarafından avukatlarla paylaşıldı. 

Bu konuda dava açarken dava-
lının ya da davacının şirket unvan 
ve kimliğinde çeşitli yanılgılar ya-
şanması, yeni uygulama sayesinde 
yanlış kişilere davaların açılması 
veya yargılamaların salt bu yüzden 
uzaması son bulabilecektir.

***

Her ne kadar eskilerde daha sık 
rastlansa da Kooperatiflerin huku-
ki sorunları önem arz etmeye de-
vam ediyor. 

Yargıtay kararlarımız arasında 
Kooperatif Hukukuna ilgi duyan 
meslektaşlarımızın dikkatini çeke-
bilecek özel derlemeye yer verdiği-
mizi belirtmek istiyoruz. 

***

Yeni yayınlarda buluşmak umu-
duyla… 

Yayın Kurulu





YAZILAR





25.07.2017 TARİHLİ ANAYASA MAHKEMESİ 
KARARI IŞIĞINDA DEVLETİN TAPU 

SİCİLİNİN TUTULMASINDAN KAYNAKLI 
SORUMLULUĞUNDA ZAMANAŞIMI

Av. Ali Güvenç KİRAZ

Türk Medenî Kanunu’nun 1007 nci (eski M.K. 917.md.) maddesi ge-
reğince; “Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet 
sorumludur.

Bu dava mülkün kendisini talep etmeye hukuken imkan bulunmayan 
hallerde (tapu siciline güven ilkesi), mülkün kendisini geri almaya yönelik 
bir dava değil; mülkün değeri karşılığında parasal tazmin talep etmeye 
olanak sağlayan bir davadır.

18.11.2009 tarihine kadar bu kural sadece tapu müdürlüğünde ya-
pılan işlemler sırasında tapu memurunun yaptığı hatalardan kaynakla-
nan zararların giderilmesi/tazmini açısından uygulanabileceği şeklinde 
yorumlanırken;

18.11.2009 tarihli Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2009/4-383 Esas 
2009/517 Karar sayılı kararı ile bu kural, tapu kütüğünün oluşumu, di-
ğer bir ifadeyle kadastro görevlilerinin dayanaksız ya da gerçek hukuksal 
duruma uymayan kayıtlar düzenlemelerini ve taşınmazın niteliğinde yan-
lışlıklar yapmalarını, yani tapu sicilinin dayanağını teşkil eden kadastro 
tespitiyle ilgili işlemleri de kapsadığı şeklinde yorumlanmış ve bu uygula-
ma istikrar kazanmıştır.

Ancak Yargıtay HGK’nun bu kararı sadece 18.11.2009 tarihine ka-
dar 10 yıllık zamanaşımı süresi dolmamış zararlar açısından uygulana-
bilmekteydi. Çünkü bu karar öncesinde dava açılsa bile 10 yıllık zama-
naşımı süresinin dolmuş olması sebebiyle davaları kazanmak mümkün 
olamıyordu. Dolayısıyla bu karar 18.11.2009 tarihine kadar 10 yıllık za-
manaşımı süresi dolmayan durumlar için anlam ifade ediyordu.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun önüne gelen olayda; Taşınmaz 1947 
yılında yapılan orman tahdidi sırasında orman içerisinde kalmış, 1952 
yılında 5653 sayılı Yasa’ya göre maki tefriki kapsamı içerisinde makilik 
alan olarak belirlenmiştir. 08.11.1963 tarihinde şahıslar adına senetsiz-
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den tescil edilmiş, Hazine tespite itiraz etmemiştir. Daha sonra 1977-
1978 yıllarında davacı kooperatife tapudan satılıp kooperatif adına tescil 
edilmiştir. Kooperatifin taşınmazları satın aldığı tarihte tapu kaydının be-
yanlar hanesinde “taşınmazların ormandan 6831 sayılı Yasa’nın 2/B mad-
desi uyarınca çıkartıldığına ilişkin şerh yoktur. 

1989 yılında taşınmaz 3302 sayılı Yasa kapsamında 6831 sayılı Ya-
sa’nın değişik 2/B uygulaması yapılarak Hazine adına orman dışına çıkar-
tılmıştır. Davacı taraf taşınmazları 1977 ve 1978 yılında tapudan satın 
alırken de, Hazine’ce dava konusu taşınmazlar üzerine taşınmazların or-
man olduğu ya da ormandan Hazine adına makilik alan olarak çıkartıldığı 
yönünde tapuya herhangi bir şerh konulmamıştır. Bu arada, taşınmazlar 
1981 yılında ifraz edilip 36 ayrı parsele dönüştürülme ve 1989 yılında 
taşınmazların orman dışına çıkartılma işleminden sonra davalı Hazine 
tarafından taşınmazlar üzerinde hiçbir işlem yapılmamış, 1993 yılında 
ifrazlı parsellerin imar görmesinden sonra, 07.02.1995 tarihinde taşın-
mazların imarlı gittilerine ormandan çıkartıldığı şerhini koydurmuştur. 
Aynı yıl Altıncı Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 1999/1267 Esas sayılı dos-
yasında, taşınmazın evveliyatının orman olduğu ve Hazine adına orman 
dışına çıkarılması gerektiği, dolayısı ile kooperatif adına oluşturulan kay-
dın yolsuz olduğu iddiasıyla tapu iptali ve tescil davası açmıştır. Dava 
sonunda 10.07.2001 gün ve 2001/858 Karar sayılı ilamla kooperatif adı-
na olan kaydın iptali ile Hazine adına tesciline karar verilmiş, bu karar 
08.04.2002 tarihinde Yargıtay onayından geçerek kesinleşmiştir. Davacı, 
bu mahkeme kararı ile elinden çıkan tapu kayıtları nedeniyle zarara uğra-
dığını, bu zararının doğmasına kadastro işlemlerine Hazine’nin zamanın-
da itiraz etmemesi ve mahkeme kararının yol açtığını iddia ederek dava 
açmıştır. 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu hükmünde; 

Tapu işlemleri kadastro tespiti işlemlerinden başlayarak birbirini ta-
kip eden işlemler olduğundan ve tapu kütüğünün oluşumu aşamasındaki 
kadastro işlemleri ile tapu işlemleri bir bütün oluşturduğundan, bu kayıt-
larda yapılan hatalardan TMK 1007 anlamında Devletin sorumlu olduğu-
nun kabulü gerekir. 

Burada Devletin sorumluluğu kusursuz sorumluluktur. Kusursuz so-
rumluluk tapu siciline bağlı çıkarların ve ayni hakların yanlış tescili sonu-
cu değişmesi ya da yitirilmesi ile bu haklardan yoksun kalınması temeline 
dayanır. Çünkü sicillerin doğru tutulmasını üstlenen ve taahhüt eden Dev-
let, gerçeğe aykırı ve dayanaksız kayıtlardan doğan zararları da ödemekle 
yükümlüdür. Bu itibarla, kadastro görevlilerinin dayanaksız ya da gerçek 
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hukuksal duruma uymayan kayıtlar düzenlemelerini ve taşınmazın niteli-
ğinde yanlışlıklar yapmalarını da aynı kapsamda düşünmek gerekir. 

Bilindiği üzere, AİHM, 8 Temmuz 2008 tarihli ihlal kararında, baş-
vuranların tapuları iptal edilinceye ve Hazine adına tescil edilinceye ka-
dar, taşınmazların hukuken maliki olduklarını ve mülkiyet haklarının 
tartışmasız delilini teşkil eden sicile güven ilkesinden yararlandıklarını, 
mülkiyet hakkından, kamu yararı bulunması nedeniyle mahkeme kara-
rıyla mahrum kaldıklarını, ancak, Devlet tarafından tazminat ödenmek-
sizin taşınmazın geri alınmasının orantısız bir müdahale olduğunu ve 
söz konusu davada tazminat ödememeyi gerektirecek istisnai şartların 
bulunmadığını kaydederek, kamu yararı ile bireysel haklar arasındaki 
adil dengenin kurulamadığı gerekçesiyle AİHS’e ek 1 No/lu Protokol’ün 1. 
maddesinin ihlal edildiğine karar vermiştir. Benzer konudaki 2 Haziran 
2009 tarihli ve 343/04 başvuru nolu Hacısalihoğlu-Türkiye kararında da 
yine aynı sonuca ulaşmıştır. 

AİHM, 13 Ekim 2009 tarihinde adil tatmine ilişkin kararını açıkla-
mıştır. Söz konusu kararda, başvuranların mülklerinden bir yargı kara-
rıyla yoksun bırakıldıkları tespitine yer verilmiştir. AİHM, başvuranlara 
uygulanan yoksun bırakma işlemine gerekçe olarak gösterilen tabiatın 
ve ormanların korunması amacının 1 No.’lu Ek Protokol’ün 1. maddesi 
anlamında kamu yararı kapsamına girdiğine dikkat çekmekle birlikte, 
mülkiyetten yoksun bırakma halinde, ihtilaf konusu tedbirin arzu edilen 
dengeye riayet edip etmediğinin ve bilhassa da başvuranlara orantısız bir 
yük yükleyip yüklemediğinin belirlenmesi için, iç hukukta öngörülen tela-
fi yöntemlerinin dikkate alınması gerektiğini hatırlatmıştır. Bu çerçevede 
AİHM, mülkün değerine karşılık gelen makul bir meblağın ödenmemesi 
durumunda mülkten mahrum bırakmanın aşırı bir müdahale teşkil ede-
ceğini ve hiçbir tazminat ödenmemesi durumunun ise 1 No.’lu Ek Proto-
kol’ün 1. maddesi anlamında ancak istisnai koşullarda meşruiyet kazana-
bileceğini ve mevcut davada mülklerinin Hazine’ye devredilmesi nedeniyle 
başvuranlara hiçbir tazminat ödenilmediğini ifade etmiştir. 

İstikrarlı Yargıtay uygulamasında kıyı kenar çizgisi içerisinde kaldığı 
gerekçesi ile taşınmazlar hakkında açılan tapu iptali ve tescil davaları so-
nunda mülkiyet haklarından mahrum kalanlar tarafından Devlet aleyhine 
açılan davaların da, adli yargı yerinde görülüp çözümlenmesi gerektiği 
kabul edilmektedir. 

Sonuç itibariyle; davacının, Devletin kusursuz sorumluluğundan kay-
naklanan bir zararının oluştuğu ve bu zararın tazminini Devletten isteye-
bileceği, Devletin kadastro işlemlerinden kaynaklanan sorumluluğunun 
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da TMK’nın 1007. maddesi kapsamında olması gerektiği, bu nedenle gö-
rülmekte olan davanın adli yargıda bakılması gerektiği sonucuna varıl-
mıştır. 

Bu kararı ile Yargıtay devletin kusursuz sorumluluğu ilkesi gereğince 
sadece tapu sicilinin tutulmasından kaynaklı sorumluluğu değil tapu si-
cili ve kadastro tespiti işlemlerini de birbiri ile bağlantılı işlemler olarak 
görerek burada meydana gelen hataları da TMK 1007.maddesi kapsamın-
da değerlendirmiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun bu kararı ile TBK 
146.maddesinde mevcut zamanaşımı konusunda genel 10 yıllık süreye 
ilişkin genişletici bir değerlendirme yapmamış ve zamanaşımı konusu 
mevcut hali ile korunmuştur. 

29.09.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve 25.07.2017 Karar 
tarih 2014/6673 Başvuru Numaralı dosya ile Anayasa Mahkemesi; 2009 
yılında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun TMK 1007.maddesi kapsamın-
da tapu sicilinin tutulmasından devletin sorumluluğuna ilişkin yapmış 
olduğu genişletmede tapu ve kadastro işlemlerinin birlikte değerlendiril-
mesi gerekliliğine ilişkin genişletici yorumuna ek olarak TBK 146.madde 
ile 10 yıllık süre ile sınırlandıran genel ilkesini değiştiren çok önemli bir 
karar vermiştir. 

Anayasa Mahkemesi’nin Çoban Kararı olarak adlandırılabilecek bu 
kararına esas olay; 

Antalya ili merkez Zeytinköy’de (Çamköy) bulunan, Nisan 1320 ve Ni-
san 1325 tarihli kayıtlara göre 2.000 dönüm (1.838.000 m²) büyüklü-
ğünde olan taşınmaza ilişkin olarak Antalya Sulh Hukuk Mahkemesin-
de açılan ve Hazinenin taraf olmadığı izaleişüyu davasında Mahkemece 
11/1/1940 tarihli kararla taşınmazın büyüklüğü artırılarak tapu kayıtları-
nın kapsadığı alan 22.201.202 m² olarak belirlenmiş ve hisseleri oranın-
da sahipleri taşınmazın adına tesciline karar verilmiştir.

12. 22.012.202 m² büyüklüğündeki taşınmaz, Antalya Satış Memur-
luğunun 1944/2 sayılı satış dosyası ve açık arttırma suretiyle 13/4/1944 
tarihli tapu kaydıyla K.K. ve H.Ü.ye satılmıştır.

Bahsedilen taşınmaz 1946 yılında, 18/2/1937 tarihli ve 3116 sayılı 
mülga Orman Kanunu’na göre yapılan orman tahdidinde orman sınırları 
içinde kalmıştır. Başvurucuya ait olduğu iddia edilen taşınmazı da kap-
sayan bölge 1964 yılında yapılan orman tapulaması (kadastrosu) sırasın-
da orman sınırı içinde bulunduğundan tapulama dışı bırakılmıştır. 1975 
yılında Orman Kadastro Komisyonunca 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı 
Orman Kanunu’nun 2. maddesi uygulamasıyla (2/B olarak adlandırılan 
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uygulama) taşınmazın bulunduğu saha, Hazine adına orman dışına çıka-
rılarak 4 numaralı orman kadastro parseli içinde kalmıştır. Bu uygula-
maya herhangi bir itirazda bulunulmaması üzerine uygulama 20/10/1976 
tarihinde kesinleşmiştir. Bu arada K.K. ve H.Ü. 1965 yılında taşınmazı 
ifraz ettirmiş ve muhtelif kişilere satmışlardır. Taşınmazın 5.000 m²lik 
bölümü 21/3/1974 tarihli tapu kaydıyla fundalık olarak başvurucuya sa-
tılmıştır.

 1980 yılında yapılan kadastro çalışmasında başvurucunun da hisse-
sinin bulunduğunu iddia ettiği taşınmaz, makilik niteliğiyle 229 numaralı 
parsel olarak Maliye Hazinesi adına tespit edilmiştir. Kadastro çalışmala-
rı sırasında bu tapu kaydının yaklaşık 3.931.926 m² civarı bir alana uygu-
landığı saptanmıştır. Tapulama Komisyonuna yapılan itirazlar 2/6/1981 
tarihli Komisyon kararıyla reddedilmiştir. 

Kadastro tespitine itiraz olarak açılan davanın tarafı bulunmayan baş-
vurucu, yukarıda değinilen kararın kesinleşmesinden sonra tapu siciline 
güvenerek aldığı taşınmazın Hazine adına kaydı nedeniyle zarara uğradı-
ğını ileri sürmek suretiyle 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni 
Kanunu’nun 1007. maddesine dayanarak 26/6/2009 tarihinde Antalya 7. 
Asliye Hukuk Mahkemesinde (Mahkeme) tazminat davası açmıştır. Mah-
keme 8/5/2012 tarihli kararıyla davayı reddetmiştir. Mahkeme, Kadastro 
Mahkemesi kararına atıfta bulunarak başvurucunun satın aldığı tapu ka-
yıtlarının 229 numaralı parsele ait olduğu iddiasının Kadastro Mahkeme-
since reddedildiğini hatırlatmıştır. Mahkeme; tapu maliklerine, dayanılan 
tapu kayıtlarının miktarından daha fazla yer verildiğini ve davacılar adına 
mevcut kayıtların 229 numaralı parsel dışında çok sayıda parsele reviz-
yon gördüğünü ifade etmiştir. Mahkeme, dava dilekçesinde belirtilen hu-
susların tapu kaydının yanlış tutulmasından kaynaklanmadığı sonucuna 
ulaşmıştır. Mahkeme ayrıca başvurucunun kadastro öncesi satın aldığı 
tapu kayıtları hangi kadastral parsellere uygulanmış ise yasal süresi için-
de o parsellerin tespit malikleri aleyhine talepte bulunabileceği hususunu 
kararında işlemiştir. Kararın temyizi üzerine Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 
(Daire) 17/6/2013 tarihli kararıyla Mahkeme kararını farklı bir gerekçeyle 
onamıştır. Daire, 4721 sayılı Kanun’un 1007. maddesi uyarınca devletin 
kusursuz sorumluluğu nedeniyle açılacak tazminat davalarının 22/4/1926 
tarihli ve 818 sayılı mülga Borçlar Kanunu’nun 125. maddesi gereğince on 
yıllık genel zamanaşımı süresine tabi olduğunu belirtmiştir. Başvurucu-
nun 1980 yılında Hazine adına yapılan tespite karşı Kadastro Mahkeme-
sinde açılan davanın tarafı olmadığını anımsatan Daire, davanın on yıllık 
zamanaşımı süresi içinde açılmadığını tespit etmiş ve bu gerekçeyle 
Mahkeme kararının sonucu itibarıyla doğru olduğunu ifade etmiştir.
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Anayasa Mahkemesi Kararı ile; Karar devletin tapu sicilinin tutulma-
sından doğan sorumluluğunda zamanaşımı sorununa ilişkin bir karardır.

Anayasa Mahkemesi Çoban Kararı’nda, 18.11.2009 tarihinden önce-
ki Yargıtay uygulamasında tapu siciline dayanak kadastro işlemlerinde 
yapılan hataların Türk Medeni Kanunu’nun 1007. maddesi kapsamında 
değerlendirilmemesi sebebiyle, Türk hukuk sisteminde 18.11.2009 tarihi 
öncesi itibariyle kadastro sırasında yapılan hatalardan dolayı zarar gören-
lerin tazminat talep etmesi ve zarar görenler yararına tazminata hükmo-
lunması açısından etkili ve elverişli bir yol bulunmadığından, zamanaşı-
mı süresinin mülkiyetin kaybedildiği tarihte başladığının ve buna bağlı 
olarak 18.11.2009 tarihinden önce Mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 
125 ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 146. maddesinde öngörülen 
10 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğunu kabul etmenin, zarar görenler 
yönünden 18.11.2009 tarihinden sonra ortaya çıkan hukuki yolu anlam-
sız hale getireceği ve zarar görenlerin o tarihte bulunmayan bir hukuksal 
yolu tüketmelerinin gerektiğini kabul etmek gibi yerine getirilme olasılığı 
bulunmayan bir külfet yüklemek olacağını,18.11.2009 tarihinden önce 
10 yıllık zamanaşımı süresi dolmuş olan hatalar açısından 18.11.2009 ta-
rihinden itibaren dava açmak imkanı oluştuğundan, bu tarihten itibaren 
zamanaşımı süresinin hesaplanması gerektiğini , aksi takdirde Anayasa-
nın 36. maddesinde öngörülmüş olan mahkemeye erişim hakkının/hak 
arama özgürlüğünün ihlal edilmiş olacağını belirtilmiştir.

Anayasa Mahkemesi Kararının Kapsam ve Sonuçları :

Bu karar sadece, kadastro tespitiyle ilgili işlemler yönünden yapılan 
hatalardan kaynaklanan zararları kapsamakta; tapuda yapılan işlemler 
sırasında tapu memurunun yaptığı hatalardan kaynaklanan zararları 
kapsamamaktadır.

Görüldüğü üzere Anayasa Mahkemesi zamanaşımı sorunu açısından 
ikili bir ayrım yapmıştır.

1. Ayrım: 18.11.2009 tarihinden önce 10 yıllık zamanaşımı süresinin 
dolduğu kadastro tespitinden kaynaklanan hatalardan doğan zararlar 
açısından zamanaşımı süresinin 18.11.2009 tarihinden itibaren hesap-
lanması gerektiğini kabul etmiştir.

2. Ayrım: 18.11.2009 tarihinden sonra 10 yıllık zamanaşımı süresinin 
dolduğu durumlar açısından bu kararın uygulanması olanaklı değildir. 
Çünkü bu durumda 18.11.2009 tarihinden sonra bu dava açılabilecek-
ken bu tarihten sonra davanın açılmayıp 10 yıllık zamanaşımı süresinin 
geçirilmiş olması; farklı bir ifadeyle kullanılabilir bir hakkın kullanılma-
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mış olmasından dolayı hakkın 18.11.2009 tarihinden sonraki bir tarih-
te kullanılamaz hale gelmesi söz konusu olmaktadır. (Kararın mefhumu 
muhalifinden çıkan sonuç.)

Bu kapsamda; 

-Eski bir tapu kaydının kadastro sırasında uygulanmayarak taşınma-
zın başka kişiler adına tapuya tescil edilmiş olması halinde,

-Bir taşınmazın kadastro tespiti üzerine kişiler adına tapuya tescil edil-
mesinden sonra, taşınmazın kamu idareleri tarafından orman, mera, yol, 
vs. olduğu iddiasıyla tapu iptali ve tescil davası yoluyla kişilerin mülkiye-
tinden çıkarılması halinde,

-Hatta 18.11.2009 tarihinden önce bu yönde açılmış ve kaybedilmiş 
davaların yeniden ihya edilmesi için

Bu karar uygulanabilecektir. 

Değerlendirme :

-Anayasa Mahkemesi’nde bireysel başvurular hakkında karar vermek-
le görevli üç üyeden oluşan Bölüm tarafından değil, 17 üyeden oluşan 
Genel Kurul tarafından ve oybirliği ile alınmış bir karardır. Bu durum 
Anayasa Mahkemesi’nin kararlılığını ve dolayısıyla kararın gücünü ortaya 
çıkarmaktadır.

-Mülkiyet hakkını ilgilendiren zamanaşımı sorununun doğurduğu in-
san hakları ihlallerinin nispeten giderilmesini sağlayacak olup hukuk sis-
temimizi insan haklarının korunması açısından geliştirmiştir.

- Bununla birlikte asıl sorun Yargıtay’ın yorum yoluyla bu davaların 
Türk Borçlar Kanunu’nun 146. maddesinde öngörülen 10 yıllık zama-
naşımı süresine tabi olduğunu kabul etmesidir. Çünkü Türk Medeni Ka-
nunu diğer bir çok konuda hak düşürücü süreler ile zamanaşımı sürele-
rine yer vermiş iken, bu dava için bir zamanaşımı süresi öngörmemiştir. 
Yargıtay’ın bu yorumu, mülkiyet hakkının zamanötesi niteliğine aykırı 
olduğu halde Anayasa Mahkemesi’nin konuyu bu açıdan ele almamış ve 
değerlendirmemiş olması kararın zayıf yönünü teşkil etmektedir.



KLİNİK ARAŞTIRMALAR ve KLİNİK 
ARAŞTIRMALARDA ETİK KURULLARIN ÖNEMİ

Ayşe Ayça OSMANBAŞ - Güray ÖZAY

GİRİŞ

Çalışmamızın konusu, klinik araştırma ve klinik araştırmalarda etik 
kurulların önemidir. Bu bağlamda, başta 28617 sayılı İlaç ve Biyolojik 
Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik olmak üzere; 2709 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6225 sayılı Sağlık Hizmetleri Te-
mel Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni 
Kanunu, 3 Aralık 2003 tarihinde 5013 sayılı Kanunla kabul edilerek iç 
hukuk metni haline gelen “Biyoloji Tıbbın Uygulanması Bakımından İn-
san Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları 
ve Biyotıp Sözleşmesi1” ve Biyotıp Araştırmalarına İlişkin İnsan Hakları ve 
Biyotıp Sözleşmesi’ne Ek Protokol, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, mül-
ga 21480 sayılı İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik, mülga 27089ve 
28617 sayılı Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelikleri, 29111 sayılı 
Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ışığın-
da konu ele alınacaktır. İlgili yönetmelikler, “klinik araştırma” “gönüllü” 
ve “etik kurullar” çerçevesi üzerinde Türk hukuk sistemi irdelenecektir. 
“Deney”, “deneme” ve “insan dışı deney ortamı” kavramlarına ve bu kav-
ramların birbiri arasındaki farkına yer verilecektir.

Klinik araştırmaların; tanımı, insan üzerindeki tıbbi deneyin tarihçesi, 
klinik araştırmalarda önemli kavramlar ve klinik araştırmaların başla-
tılması ve yürütülmesi ile ilgili esasları, insan üzerindeki boyutu, ceza 
hukuku ve özel hukuk bakımından incelenecektir.

Klinik araştırmalarda etiğin tanımı ve etiğin; ahlak ve hukukla olan 
ilişkisinden kısaca bahsedilecektir. Ardından, klinik araştırmalarda; etik 
kurulların tarihçesi, etik kurulların rolü, etik kurulların kuruluş yapısı, 
etik kurulların çalışma usul ve esasları, etik kurulların görev ve yetkile-
rinden bahsedilecektir.

1 Çalışmamızda kısaca, “İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi” olarak adlandırılacaktır.
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I. KLİNİK ARAŞTIRMALAR

A. Tanımı

Deney, bilimsel çalışmaların ilk aşamasıdır. Deneme ise bilimsel deney 
sonuçlarının, henüz kesinliğe ulaşmasa da, hastalığın tedavisi konusunda 
ulaştığı somut bazı faydalardan yola çıkarak, hasta insana uygulanması 
işlemidir. Bu tanımlamalardan anlaşılacağı üzere, deneme, bilimsel de-
neyden sonra gelen bir aşamadır. Klinik araştırma ise, gönüllü insanlar 
veya onlardan alınan materyaller üzerinde yapılan her türlü bilimsel araş-
tırmadır2.

İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 
m. 4/t’ yer alan tanıma göre ise “Klinik araştırma; bir veya birden fazla 
araştırma ürününün klinik, farmakolojik veya diğer farmakodinamik 
etkilerini ortaya çıkarmak ya da doğrulamak; advers olay3 veya reaksi-
yonlarını tanımlamak; emilim, dağılım, metabolizma ve atılımını tespit 
etmek; güvenliliğini ve etkililiğini araştırmak amacıyla insanlar üze-
rinde yürütülen çalışmalardır.” 

Klinik araştırmalar ruhsat veya izin alınmış olsa dahi insanlar üzerinde 
yapılacak olan ilaç, tıbbi ürünler ve bitkisel tıbbi ürünler ile ilaç dışı kli-
nik araştırmaları, klinik araştırma yerlerini ve bu araştırmaları gerçekleş-
tirecek gerçek veya tüzel kişileri kapsar.

B. İnsan Üzerindeki Tıbbi Deneylerin Tarihçesi

Deneysel tıp anlayışının kökeni İskenderiye Okulu’nda yapılan anatomi 
araştırmaları ve hayvan deneylerine dayanır. Herophilus ve Erasistratus’ 
un insan kadavrası üzerinde ilk olarak halk önünde disseksiyon4 yaptık-
ları hatta bu uygulamaları canlı mahkûmlara yaptıkları söylenmektedir. 
MS 2. yüzyılda İranlı bir prensin bir tıp öğrencisine, toplumun üst tabaka-
sından olmamak şartıyla, insan üzerinde tecrübe yapması için tavsiyede 
bulunduğu söylenir. İbn-i Sina, aslan veya at üzerinde yapılan denemele-
rin, insanla aynı etkiyi yaratmayacağından denemelerin insan üzerinde 
yapılmasından yana olmuştur5.

2  SOMER, Pervin/VATANOĞLU, E. Elif, “Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik Çer-
çevesinde Etik Kurullar”, http://dergipark.gov.tr/download/issue-file/482, (15.10.2017), 
s. 383.

3  Klinik araştırmaya iştirak eden gönüllüde görülen ve uygulanan tedavi ile nedensellik 
ilişkisi olsun veya olmasın ortaya çıkan istenmeyen tüm tıbbi olaylardır.

4  Disseksiyon, Cerrahi operasyon veya anatomik inceleme amacıyla vücut dokularının 
kesilmesidir.

5  METİN, Sevtap, Biyo-Tıp Etiği ve Hukuk, İstanbul 2010, s. 400.
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Louis Pasteur, 1881’de şarbon için deneysel bir ilk aşı geliştirdiğinde, 
bunu öncelikle bir hasta çiftlik hayvanına vermişti. Araştırmayı hasta in-
sanlar üzerinde uygulamaya karar verdiğinde ise, kuduz hastalığını seçti; 
çünkü kuduz ön deneyleri oldukça duyarlı bir biçimde hayvanlar üzerin-
de yapılmış bir hastalıktı. Pasteur, “Deney, hayvanlar üzerinde yapılabi-
lir, insan üzerinde yapılması bir suçtur” diyordu. Kuduz aşısını geliştirip, 
köpekler üzerinde de başarılı sonuçlar veren denemeler yaptıktan sonra 
1885’te 9 yaşındaki bir çocuk üzerinde aşıyı ilk kez denedi6.

İnsan üzerinde araştırma yapma, 19. ve 20. yüzyılda hastanelerdeki 
yoksul hastalar, kadınlar, çocuklar, göçmenler, mahkûmlar, askerler, 
akıl hastaları, ilaç firması çalışanları, öğrenciler üzerinde yapılmaktaydı. 
Nazilerin toplama kamplarındaki mahkûmlara uyguladığı insanlık dışı 
deneyler, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Nürnberg Mahkemeleri’nde ortaya 
çıkmıştır. Japon toplama kamplarında da mahkûmlar üzerinde insanlık 
dışı deneyler yapılmıştır7.

C. Klinik Araştırmalarda Önemli Kavramlar ve Klinik Araştırmalar 
İle İlgili Esaslar

1. Genel Şartlar ve Önemli Kavramlar

Anayasa’nın 17. maddesine göre, “Tıbbi zorunluluklar ve kanunda ya-
zılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olma-
dan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.” İnsan Hakları ve Biyotıp 
Sözleşmesi’nin 15. maddesine göre de, bilimsel araştırma, Sözleşme hü-
kümlerine ve insan türünün korunmasını güvence altına alan diğer yasal 
hükümlere bağlı kalmak şartıyla, serbestçe yapılabilir. Ayrıca TMK m. 
238 uyarınca da, yazılı rıza üzerine insan kökenli biyolojik maddelerin 
alınması, aşılanması ve nakli mümkündür.

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 10. maddesi klinik araştır-
maların genel şartlarını belirtmiştir. Buna göre klinik araştırma yapılabil-
mesi için öngörülen şartlar şunlardır:

6  ÖRNEK BÜKEN, Nüket, İnsanlar Üzerinde Yapılan Araştırmaların Tarihçesi, http://
www.deontoloji. hacettepe.edu.tr/programlar/SBE601_2017/Insanlar%20Uzerinde%20
Yapilan%20Arastirmalarin%20Tarihcesi.pdf, (31.10.2017) s. 4.

7  GÖNENÇ, Fulya, İlçin, “Klinik İlaç Araştırmalarında Sağlık Bakanlığı ve Etik Kurulların 
Rolü”, I. Ulusal Sağlık Hukuku “Klinik Araştırmalar ve İlaç Hukuku” Sempozyumu, 
Editörler: ALTUNKAŞ, Aysun / TACİR, Hamide, Ankara 2014, s. 21 vd.

8  TMK m. 23: (1)Kimse, hak ve fiil ehliyetlerinden kısmen de olsa vazgeçemez. (2)Kimse 
özgürlüklerinden vazgeçemez veya onları hukuka ya da ahlâka aykırı olarak sınırlaya-
maz. (3) Yazılı rıza üzerine insan kökenli biyolojik Maddelerin alınması, aşılanması ve 
nakli mümkündür. Ancak, biyolojik Madde verme borcu altına girmiş olandan edimini 
yerine getirmesi istenemez; maddî ve manevî tazminat isteminde bulunulamaz.
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•  Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlardan izin alınması,

•  Araştırmanın, öncelikle insan dışı deney ortamında veya yeterli sayıda 
hayvan üzerinde yapılmış olması,

•  İnsan dışı deney ortamında veya hayvanlar üzerinde yapılan deneyler 
sonucunda ulaşılan bilimsel verilerin, varılmak istenen hedefe ulaş-
mak açısından bunların insan üzerinde de yapılmasını gerekli kılması, 

•  Araştırmanın, insan sağlığı üzerinde öngörülebilir zararlı ve kalıcı bir 
etki bırakmaması, 

•  Araştırma sırasında kişiye insan onuruyla bağdaşmayacak ölçüde acı 
verici yöntemlerin uygulanmaması, 

•  Araştırmayla varılmak istenen amacın, bunun kişiye yüklediği külfete 
ve kişinin sağlığı üzerindeki tehlikeye göre daha ağır basması, 

•  Üzerinde araştırma yapılacak ilgilinin, araştırmanın mahiyet ve sonuç-
ları hakkında yeterli bilgilendirmeye dayalı olarak yazılı rızasının ol-
ması ve bu rızanın herhangi bir menfaat teminine bağlı bulunmaması,

•  Yapılacak araştırmayı ilgili etik kurulun9 uygun görmesidir.

Araştırmacı, bilimsel niyetinin bir bütün olarak etik ölçülere uymasına 
riayet etmek ve insancıl olmasını sağlamak zorundadır. Araştırma bilim-
sel temele sahip olmalı, genel kabul gören bilimsel kıstaslara ve bilimsel 
standartlara uygun olmalıdır10.

a. Gönüllü Kavramı

İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 
m. 4/o’ya göre gönüllü, bizzat kendisinin veya kanuni temsilcisinin yazılı 
oluru alınmak suretiyle klinik araştırmaya iştirak edecek hasta veya sağ-
lıklı kişidir.

Gönüllü kural olarak, ayırt etme gücüne sahip olmalıdır. Fakat bazı 
durumlarda tam ehliyetsiz kişi klinik araştırmaya ilgili kişi olarak katı-
labilir11.İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi’nin 6. maddesi bu durumu 
yani muvafakat verme yeteneği bulunmayanların durumunu düzenlemiş-
tir. Buna göre ayırt etme gücü olmayan kişilerde klinik araştırma yapıla-
bilmesinin şartları şunlardır:

9  bkz. III, A.
10  HAKERİ, Hakan, Tıp Hukuku, 12.Baskı, Ankara 2017, s. 126.
11 MAKARACI BAŞAK, Aslı, “Medeni Hukuk Açısından Klinik Araştırmalarda Gönüllü-

lerin Rızası”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Editör: PİRİM, Zeynep 
Ceren, C. 9, S. 113-114, İstanbul 2014, s. 54.



26 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 2 • Yıl: 2015

• Ayırt etme gücü olmayan ilgilinin doğrudan yararı olması,

• Yasal temsilcisinin veya kanun tarafından belirlenen yetkili makam, 
kişi veya kurumun izninin bulunması,

• Muvafakat etme yeteneği bulunan bireyler üzerinde karşılaştırılabilir 
nitelikte bir etkinlik doğuracak araştırmanın yapılamamasıdır12.

• Ayrıca Biyotıp Sözleşmesi m. 7 uyarınca, tedavinin yapılmaması du-
rumunda akıl hastalığı bulunan kişinin sağlığına zarar gelmesinin muh-
temel olmasıdır.

İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 
m. 5/m uyarınca, “Sigorta teminatı dışında, gönüllülerin araştırmaya 
iştiraki veya devamının sağlanmasına yönelik olarak gönüllü veya ka-
nunî temsilcisi için herhangi bir ikna edici teşvikte veya malî teklifte 
bulunulamaz.”

Çocuklar; gebeler, lohusalar ve emziren kadınlar; kısıtlılar; yoğun ba-
kımdaki ve bilinci kapalı kişiler olmak üzere dört tane özellik arz eden 
grup vardır. Ayrıca belirtmek gerekir ki rızası olsa dahi hiçbir hükümlü 
üzerinde tıbbi deney yapılamaz13.

aa. Çocuklar

İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 
m. 6’da çocukların klinik araştırmaya iştirak etmeleri düzenlenmiştir. Bu 
madde ile klinik araştırma yapılacak kişinin çocuk olması durumunda ek 
şartlar söz konusu olmuştur. Klinik araştırmalarda üzerinde araştırma 
yapılacak kişi çocuk ise, araştırma konusu doğrudan çocukları ilgilendir-
meli veya sadece çocuklarda ilgilenebilir bir durum olmalı ya da yetişkin-
ler üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen verilerin çocuk-
larda da geçerliliğinin kanıtlanmasının zorunlu olmalı, araştırma gönüllü 
sağlığı açısından öngörülebilir risk taşımamalı ve araştırmanın gönüllüle-
re doğrudan fayda sağlayacağı hususunda genel tıbbi kanaat bulunmalı-
dır. Bu şartlarla beraber aşağıda belirtilen ek şartlar da söz konusudur:

• Çocuk rızasını açıklama yetisine sahip ise kendi rızasının yanı sıra 
ana veya babasının veya vesayet altında ise vasisinin, araştırmanın amacı, 
yararları, riskleri hakkında ve araştırmadan istediği anda çekilme hak-
kına sahip olduğu hakkında bilgilendirilmesinin yanında yazılı olurunun 
alınmalıdır.

12  MAKARACI BAŞAK, s. 54.
13  HAKERİ, s. 128.
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• Etik kurul, araştırmayla ilgili klinik, etik, psikolojik ve sosyal prob-
lemler konusunda çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı bir hekim tarafın-
dan bilgilendirme yapılmalıdır.

• Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı bir hekimin, araştırmanın ço-
cuklar üzerinde yapılması hususunda olumlu görüşü olmadan, etik kurul 
bu araştırmaya onay veremez.

Biyotıp Sözleşmesi m. 17’ ye göre, araştırmanın sonuçlarının çocuğun 
sağlığı üzerinde gerçek ve doğrudan yararlı sonuçlar sağlayacağı beklen-
tisinin bulunması en önemli kriterdir. Araştırmanın, hastanın sağlık du-
rumu ve hastalığı hakkındaki bilimsel bilginin önemli derecede gelişti-
rilmesine katkıda bulunma yoluyla ilgili kişiye veya aynı yaş grubunda 
olan veya aynı hastalığa yakalanmış bulunan diğer kimselere de yarar sağ-
lamaya elverişli nihai sonuçlara ulaşması amacı taşıması devreye girer. 
Buradan çıkarılacak en önemli sonuç, sağlıklı çocuklar üzerinde bilimsel 
deney yapılamamasıdır14.

Türk Ceza Kanunu’nun 90. maddesi de yukarıda açıklananlara para-
lel birtakım şartlar öngörmüştür. Bu maddede belirtilen ek şartlar ise 
çocuklar üzerinde araştırmanın gerekli olması, rıza açıklama yeteneğine 
sahip çocuğun kendi rızasının yanı sıra ana ve babasının veya vasisinin 
yazılı muvafakatinin de alınması, deneyle ilgili izin verecek yetkili kurul-
larda çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanının bulunmasıdır.

ab. Gebeler, Lohusalar, Emziren Kadınlar

Gebelerin, lohusaların ve emziren kadınların üzerinde klinik araştır-
ma yapılamayacağı hükme bağlanmış olmakla beraber bazı şartlarda bu 
yasağa istisnalar getirilmiştir15. İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştır-
maları Hakkında Yönetmelik’in 7. maddesinde bu husus ele alınmıştır. 
Şöyle ki araştırma konusu, doğrudan doğruya gebe, lohusa veya emziren 
kadınları ilgilendiriyor ya da sadece gebe, lohusa veya emziren kadınlarda 
incelenebilir klinik bir durum ise, araştırma gönüllü ile fetüs veya bebek 
sağlığı açısından öngörülebilir bir risk taşımıyor ve araştırmanın gönül-
lülere doğrudan bir fayda sağlayacağı hususunda genel tıbbi bir kanaat 
bulunuyorsa genel şartlar ile birlikte aşağıda belirtilenler çerçevesinde ge-
beler, lohusalar ve emziren kadınlar üzerinde araştırma yapılmasına izin 
verilebilir. Bunun için getirilen ek şartlar şunlardır:

14  ÖZGÜR, Çiçek, “İnsanlar Üzerinde İlaç Klinik Araştırmaları”, Sağlık Hukuku Digestası 
Dergisi, Ankara Barosu Yayınları, Yıl: 2, S. 2, s. 194.

15  ÇİÇEK, s. 195.



28 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 2 • Yıl: 2015

• Araştırılacak ürünün ve uygulamanın gebeler, lohusalar, emziren ka-
dınlar ve fetüs veya bebek üzerinde bilinen herhangi bir riskinin olmadığı 
hususunda genel tıbbi bir kanaatin bulunması, 

• Gebe, lohusa veya emziren kadınların bilgilendirildikten sonra yazılı 
olurunun alınması,

• Etik kurulun, özellikle fetüs veya bebek sağlığı yönünden, araştır-
mayla ilgili klinik, etik, psikolojik ve sosyal problemler konusunda, araş-
tırma konusu ile ilgili alanda uzmanlığını almış bir hekim tarafından bil-
gilendirilmesidir.

Biyotıp Araştırmalarına İlişkin İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesine 
Ek Protokol m. 18’e göre; hamilelik ve emzirme döneminde olan kadınlar 
üzerinde araştırma yapılabilmesi için karşılaştırılabilir nitelikte araştır-
manın, hamile olmayan kadınlar üzerinde yapılamaması ve en az düzeyde 
risk ve külfet taşıması gerekir. Ayrıca araştırma emziren kadın üzerinde 
yapılıyorsa çocuğun sağlığı üzerinde oluşabilecek her türlü yan etkinin 
önlenmesi hususunda özen gösterilir.

ac. Kısıtlılar

İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetme-
lik’in 4. maddesindeki tanımlar maddesine göre kısıtlı kavramında anla-
şılacak husus TMK kapsamındaki kısıtlılık halleridir. Kısıtlanma sebep-
leri, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı; savurganlık, alkol veya uyuşturucu 
madde bağımlılığı, kötü yaşam tarzı, kötü yönetim; özgürlüğü bağlayıcı 
ceza ve istek üzerine söz konusu olur.16 Özgürlüğü bağlayıcı cezada kısıt-
lılık için en az 1 yıllık ceza olmalıdır. İstek üzerine kısıtlılık ise yaşlılık ve 
ağır hastalık gibi durumlarda söz konusu olur. 

Yönetmelik’in 8. maddesinde kısıtlıların araştırmaya iştirak etmesinin 
şartları açıklanmıştır. Anılan maddeye göre, araştırma kısıtlı kişileri il-
gilendiriyorsa ya da sadece kısıtlılarda incelenebilir bir durum ise veya 
kısıtlının hastalığıyla ilgili mevcut tedavi seçeneklerinin tamamen tüke-
tildiği durum söz konusu olmalıdır. Bununlar beraber, araştırma kısıtlı 
sağlığı açısından öngörülebilir bir risk taşımamalı ve araştırmanın kısıt-
lılık hâlleri kapsamındaki kişilere doğrudan bir fayda sağlayacağı ve risk 
olmadığı hususunda genel tıbbi bir kanaat bulunmalıdır. Sayılan şartlara 
ve genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar da aranır:

• Rızasını açıklayabilecek yetiye sahip ise kısıtlı ise bununla birlikte va-
sisinin rızası bilgilendirilme yapıldıktan sonra alınır ve daha sonra yazılı 
olurları alınması,

16  HELVACI, Serap, Gerçek Kişiler, 3. Bası, İstanbul 2010, s. 58 vd.
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• Etik kurul, araştırmayla ilgili klinik, etik, psikolojik ve sosyal prob-
lemler konusunda, araştırma konusu ile ilgili alanda uzmanlığını almış 
bir hekim ile psikiyatri uzmanı bir hekim tarafından bilgilendirilmesidir.

• Ayrıca kısıtlı, araştırmanın herhangi bir safhasında araştırmadan çe-
kilmek isterse araştırmadan derhal çıkarılır.

2008 Tarihli Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik’te ise kısıtlı ta-
nımı şu şekilde yapılmıştır: Yoğun bakımdaki hastalar, askeri görevini 
yapan er ve erbaşlar dâhil olmak üzere 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı 
Türk Medeni Kanununun 405 ila 408 inci maddelerinde tanımlanan kısıt-
lılık halleri kapsamındaki kişilerdir. Ancak yönetmelikte yapılan değişik-
likle, askeri görevini yapan er ve erbaşlar kısıtlılık hallerinden çıkarılmış-
tır. Ayrıca yine bu değişiklikle yoğun bakımdaki hastalar ve bilinci kapalı 
kişiler ayrıca düzenlenmiştir.

ad. Yoğun Bakımda Olanlar ve Bilinci Kapalı Olanlar

Bu durum, İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında 
Yönetmelik’in 9. maddesinde düzenlenmiştir. Kısıtlılar üzerinde yapılan 
klinik araştırmalardaki şartlara ek olarak burada, yoğun bakımda olan 
veya bilinci kapalı olan kişilerin rıza göstermeleri mümkün olmadığından 
vasileri varsa vasileri; yoksa yakınları bilgilendirilir ve bu kişilerden rıza 
alınır.

Diğer bir husus da, yoğun bakımdaki ve bilinci kapalı kişilerin kanunî 
temsilcilerine ya da yakınlarına ulaşılamaması ve yazılı olurlarının alına-
maması durumudur. Bu durumda, ayrıca aşağıdaki şartların da varlığı 
halinde, sorumlu araştırmacı veya hekim olan bir araştırmacının sorum-
luluğunda, yoğun bakımdaki ve bilinci kapalı kişiler araştırmaya dâhil 
edilebilir:

• Önerilen araştırma protokolü veya diğer belgelerin, söz konusu araş-
tırmadaki etik hususları yeterince karşılayıp karşılamadığı etik kurul ta-
rafından önceden değerlendirmiş olmalıdır.

• Kardiyak arrest17, kafa travması, santral sinir sistemi enfeksiyonla-
rı18, beyin içi kanamaları gibi ani gelişip hekimin hemen müdahale etmesi 
gereken ve mevcut tedavi seçeneklerinin tamamen tüketildiği durumlar-
da, yoğun bakımdaki ve bilinci kapalı kişilere araştırmanın doğrudan bir 
fayda sağlayacağına yönelik genel tıbbi bir kanaatin bulunmasıdır.

17  Kalp durması.
18  Örneğin; menenjit.
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b. Aydınlatma Kavramı 

Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi’nin 34. maddesine göre; hekimin, 
tıbbi bakımın hangi yönlerinin araştırma ile ilgili olduğu konusunda has-
tayı tam olarak bilgilendirme yükümlülüğü vardır. 

İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 
m. 5/1-ı uyarınca da araştırma konusunda hâkimiyeti olan araştırma eki-
binden sorumlu bir araştırmacı veya hekim ya da diş hekimi olan araştır-
macı, gönüllüyü bilgilendirir. Yapılacak olan bu aydınlatma klinik araş-
tırmaya başlanmadan önce yapılmalıdır. Gönüllünün rızası, yapılacak bu 
aydınlatmadan sonra alınmalıdır.

Aydınlatma yapılacak kişi gönüllünün bizzat kendisidir. Ancak gönüllü 
olacak kişi çocuk ise anne ve babası veya varsa vasisi de aydınlatılmalıdır. 
Ayırt etme gücüne sahip kısıtlılarda da kısıtlının yanında kanuni temsilci-
si de aydınlatılmalıdır. Ayırt etme gücüne sahip olamayan kısıtlılarda ise 
varsa kanuni temsilcisi; yoksa yakınları aydınlatılır19.

Yönetmelik’ in yine aynı maddesi aydınlatma kapsamında bilgi verile-
cek hususları da belirlemiştir. Buna göre, araştırmanın amacı, yöntemle-
ri, beklenen yararları, öngörülebilir riskleri, zorlukları, kişinin sağlığı ve 
şahsi özellikleri bakımından uygun olmayan yönleri ve araştırmanın yapı-
lacağı, devam ettirileceği şartlar hakkında ve araştırmadan istediği anda 
çekilme hakkına sahip olduğu hakkında gönüllüye bilgi verilir.

Ayrıca gönüllünün araştırma devam ederken de araştırmayla ilgili bilgi 
alması mümkün olmalıdır. Yönetmelik’in 5/1/j maddesi uyarınca da gö-
nüllünün, kendi sağlığı ve araştırmanın gidişatı hakkında istediği zaman 
bilgi alabilmesi ve bu amaçla irtibat kurabilmesi için araştırma ekibinden 
en az bir kişi görevlendirilir. 

c. Rıza Kavramı

Klinik araştırmalara katılan kişilerin rızası alınmalıdır. Rızanın em-
redici hukuk kurallarına, ahlak kurallarına ve kişilik haklarına uygun 
olması gerekir. Bu rıza maddi ve manevi hiçbir baskı olmadan, serbest 
irade ile verilmelidir. Gönüllü ile araştırma yapacak kişi arasında hiye-
rarşik ilişki olmaması ve gönüllünün araştırma yapana bağlı olmaması 
gerekmektedir. Bağlı olmamadan kasıt, gönüllünün araştırmayı kabul et-
memesi halinde yaptırımla karşılaşmamasıdır20.

19  MAKARACI BAŞAK, s. 62.
20  MAKARACI BAŞAK, s. 65.
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Sınırlı ehliyetliler, TMK m. 429 uyarınca malvarlıksal haklarını kul-
lanırken yasal danışmanının görüşü alınır; ancak bu kişiler kişiye sıkı 
suretle bağlı haklarını tek başına kullandıklarından dolayı rıza gönüllü 
bizzat göstermelidir. Sınırlı ehliyetsizlerde ise klinik araştırmanın kap-
sam ve sonuçlarını açıklayabilecek zihinsel ve ruhsal olgunluğa ulaşmış 
durumda ise kısıtlı ya da çocuklar bizzat rıza göstermelidir21.Çocuklarda 
ayrıca anne ve babası veya vesayet altında ise vasisi de rıza göstermelidir. 
Yoğun bakımdaki veya bilinci kapalı kişiler de ise rıza varsa kanuni tem-
silcisinden; yoksa yakınından alınır.

Gönüllüden alınacak rıza, bilgilendirilme yapıldıktan sonra yazılı ola-
rak alınmalıdır. İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında 
Yönetmelik’e göre rıza araştırma devam ederken geri alınabilir. Bu du-
rumda gönüllü derhal klinik araştırmadan çıkarılır.

Yönetmelik’in Tanımlar başlıklı 4. maddesine göre, bilgilendirilmiş gö-
nüllü olur formu, araştırma hakkında ayrıntılı ve anlaşılır bilgiler verile-
rek alınan rızayı yazılı şekilde ispatlayan belgedir. 

2. Hukuki Sonuçlar

İnsanlar üzerinde klinik araştırma yapmak bazı şartların yerine getiril-
mesi halinde mümkündür. Gerek TCK, gerek İlaç ve Biyolojik Ürünlerin 
Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik, gerekse de Sağlık Hizmetleri 
Temel Kanunu birbirine paralel şartlar öngörmüş ve bu şartların yerine 
getirilmesi halinde insanlar üzerinde klinik araştırma yapılmasına olanak 
tanımıştır. 

İlgili mevzuatlar, çocuklar; gebeler, lohusalar ve emziren kadınlar; kı-
sıtlılar ve yoğun bakımdaki ve bilinci kapalı kişiler için ek şartlar kabul 
etmişlerdir. Sayılan bu kişiler hakkında bilimsel deneyler yapmak için 
genel şartların yanında bu şartlarında yerine getirilmesi gerekmektedir. 
Aksi takdirde yapılan araştırma hukuka aykırı olur.

Türk Ceza Kanunu’nun 90/3 maddesinde “Çocuklar üzerinde bilim-
sel deney hiçbir surette yapılamaz.”, hükmü yer almaktaydı. Ancak 2005 
yılında yapılan değişiklikle yukarıda da belirtildiği üzere TCK m. 90/3, 
çocuklar üzerinde deney yasağını kaldırmış ve bazı şartlar öngörmüştür. 
TCK m. 90/3/a,b,c’ de öngörülen, “Yapılan deneyler sonucunda ulaşılan 
bilimsel verilerin, varılmak istenen hedefe ulaşmak açısından bunların 
çocuklar üzerinde de yapılmasını gerekli kılması; rıza açıklama yete-
neğine sahip çocuğun kendi rızasının yanı sıra ana ve babasının veya 
vasisinin yazılı muvafakatinin de alınması; deneyle ilgili izin verecek 

21  MAKARACI BAŞAK, s. 66.
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yetkili kurullarda çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanının bulunması 
gerekir.”şartlarının da genel şartlara ek olarak yerine getirilmesiyle hu-
kuka uygun bir klinik araştırmadan söz edilebilir.

Hukuka uygun bir klinik araştırmadan söz edebilmek için gönüllünün 
aydınlatılmış rızası alınmalıdır. Gönüllünün verdiği rızanın araştırma de-
vam ederken geri alınabileceği açıkça belirtilmeli ve geri çekilme isteği söz 
konusu olursa da araştırmaya son verilmelidir. Ayrıca araştırma için ikna 
edici teşvik veya bir mali teklifin söz konusu olmaması gerekmektedir.

Ayrıca TCK, hukuka aykırı olarak kişisel verilen kaydedilmesini, hu-
kuka aykırı olarak başkasına verilmesini, yayılmasını ve ele geçirilmesini 
suç olarak kabul etmiştir. Ayrıca bu suçun kamu görevlisi tarafından, 
görevin verdiği yetkinin kötüye kullanılması suretiyle veya belirli meslek 
veya sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle yapılması bu su-
çun nitelikli hali sayılmıştır.

3. Klinik Araştırmalar ile İlgili Esaslar

a. Araştırma Dönemleri

Daha önce de izah edildiği üzere, klinik araştırmalar, önce insan dışı 
deney ortamında veya yeterli sayıda hayvan üzerinde yapılmalıdır. Bura-
da elde edilen bilimsel verilerin, varılmak istenen hedefe ulaşılabilmesi 
açısından bu deneylerin insan üzerinde de yapılması zorunlu olmalıdır. 
Daha sonra klinik araştırmaların yürütülebilmesi için etik kuruluna ve 
yetkili makamlara onay için başvuruda bulunulmalıdır. Onay alındıktan 
sonra klinik araştırmaların dönemleri olan; faz 1, faz 2, faz 3 ve faz 4 
yürütülür22. Klinik araştırmanın dönemleri, İlaç ve Biyolojik Ürünlerin 
Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik m. 10’da düzenlemiştir. Buna 
göre;

Faz 1: Yeni araştırma ürününün vücutta emilimi, dağılımı, dönüşümü 
ve atılması gibi süreçlerinin, özelliklerinin, zehir etkisi gösterme derece-
sinin ve vücut fonksiyonlarına etkisinin saptanması amaçlanır. Genellikle 
sağlıklı insanlarda yeni ürün uygulanır ancak kanser ilaçları gibi ilaçların 
hastalar üzerinde denenmesi zorunludur. Yeni araştırma ürünü, ortala-
ma olarak 20-100 gönüllü üzerinde uygulanır. Yeni geliştirilen bir araş-
tırma ürününün, klinik öncesi etkileşim ve zararlı sonuç araştırmaları 
tam ve uygun deneysel yöntemler kullanılarak yapılmadan Faz 1 klinik 
araştırmalarına geçilemez23.

22  KANZIK, İlker,  “Yeni İlaç Geliştirme Süreci ve Klinik Araştırmalar”, I. Ulusal Sağlık 
Hukuku “Klinik Araştırmalar ve İlaç Hukuku” Sempozyumu, Editörler: ALTUNKAŞ, 
Aysun / TACİR, Hamide, Ankara 2014, s. 15.

23 KARA KILIÇARSLAN, Seda, “Klinik İlaç Araştırmalarından Doğan Sorumluluk”, Gazi 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XV, Yıl: 2011, S. 3, s. 294. 
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Faz 2: Araştırma ürününün doz sınırlarının, klinik etkililiğinin ve gü-
venliğinin araştırılması amacıyla, araştırmanın niteliğine ve mahiyetine 
göre seçilmiş genellikle 100-500 gönüllü hastaya uygulanmak suretiyle 
denendiği klinik araştırma dönemidir24.

Faz 3: Yeni ürünün, ruhsatlandırılmadan önce son kez insanlar üze-
rinde araştırıldığı evredir. İlk iki aşamadan geçen araştırma ürününün, 
daha geniş bir gönüllü kitlesi üzerinde, etkililiği, güvenliği araştırması ya-
pılır. Bu aşamada ayrıca farklı dozlar, yeni veriliş yolları ve yöntemleri 
denenir25.

Faz 4: Türkiye’de ruhsat almış ürünlerin kullanılacak miktarları ve 
uygulama şekilleri, izinli ürünlerin ise önerilen kullanımlarına yönelik gü-
venliğinin ve etkililiğinin daha fazla incelenmesi veya yerleşik diğer tedavi, 
ürün ve yöntemlerle karşılaştırılması için fazla sayıda gönüllü hasta üze-
rinde gerçekleştirilen klinik araştırma dönemidir.

b. Araştırma Yapılacak Yerler, Standartları ve İzin Başvurusu

İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetme-
lik’in 11. maddesine göre, “Klinik araştırmalar, gönüllülerin güvenliğini 
sağlamaya ve araştırmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesine, taki-
bine ve gereğinde acil müdahale yapılabilmesine elverişli ve araştırma-
nın vasfına uygun personel, teçhizat ve laboratuvar imkânlarına sahip 
olan; Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve askeri eğitim-araştırma hasta-
neleri dâhil üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, üni-
versitelere bağlı onaylanmış araştırma geliştirme merkezleri ve Sağlık 
Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde tercihen klinik araştır-
ma yapmak üzere tasarlanmış yerlerde yapılabilir. Bu merkezler ve 
hastanelerde yapılan klinik araştırmalara, gereğinde bu merkezlerin 
ve hastanelerin koordinatörlüğünde veya idari sorumluluğunda olmak 
kaydıyla, belirtilen nitelikleri haiz diğer sağlık kurum ve kuruluşları da 
dâhil edilebilir.” Ancak belirtmek gerekir ki, 26 Ağustos 2016 tarihinden 
itibaren askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı’na bağlandığından dolayı Gül-
hane Askeri Tıp Akademisi, eğitim ve araştırma hastanesi olarak değişti-
rilmiştir.

Maddenin devamında klinik araştırma yapılacak yerlerde asgari ola-
rak bulunması gereken hususlar belirtilmiştir. Buna göre klinik araştır-
ma yapacak yer;

24 KANZIK, s. 15.
25 KARA KILIÇARSLAN, s. 295.
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• Gerekli ve yeterli personele ve ekipmana,

• Araştırma ürünün saklanması ve dağıtılması için gerekli yer ve im-
kânlara,

• Acil müdahale gerekebilecek durumlar da dâhil olmak üzere gönüllü 
için uygun bakım hizmeti verecek imkân ve donanıma,

• Gönüllünün gerektiğinde daha ileri bir sağlık kurum veya kuruluşu-
na nakledilebilmesini mümkün kılacak yeterli imkân ve donanıma,

• Araştırmanın tamamlanmasından sonra klinik araştırmaya ve gönül-
lülere ait bilgi ve belgeleri muhafaza edebilecek yeterli imkân ve donanıma 
sahip olmak zorundadır.

c. Araştırma Başvurusu ve İzni

Bu husus, İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında 
Yönetmelik m. 12’de düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre, yapılacak 
olan klinik araştırmaya izin almak için etik kurul ile TİTCK’ya eş zamanlı 
başvuru yapılmasında sakınca yoktur. 

Yapılacak klinik araştırma eğer çok merkezli ise etik kurul kararının, 
koordinatörün merkezinin bulunduğu yerdeki etik kuruldan alınması ge-
rekir. Şayet koordinatörün merkezinin bulunduğu yerde etik kurul bu-
lunmuyor ise çalışmaya dâhil olan merkezlerden, koordinatörün merke-
zine en yakın yerdeki ilgili etik kuruldan karar alınması gerekir. 

Tek merkezli klinik araştırmalarda, araştırmanın yürütüldüğü mer-
kezin bulunduğu yerdeki etik kuruldan karar alınması gerekir. Merkezin 
bulunduğu yerde etik kurul bulunmuyor ise araştırma merkezine en ya-
kın yerdeki ilgili etik kuruldan klinik araştırma ile ilgili karar alınması 
gerekir.

Araştırma başvurusu, destekleyici tarafından ya da destekleyicinin gö-
revlendireceği Türkiye’de ikamet eden sözleşmeli araştırma kuruluşu26 
tarafından etik kurula ve TİTCK’ya yapılır. Destekleyicinin, Türkiye’de 
yerleşik temsilcisi bulunmuyor ise araştırma başvurusunu Türkiye’de 
ikamet eden bir sözleşmeli araştırma kuruluşu aracılığı ile yapmak zorun-
dadır. Sözleşmeli araştırma kuruluşu, destekleyicinin klinik araştırma ile 
ilgili görev ve yetkilerinin tümünü veya bir kısmını yazılı bir sözleşmeyle 
devrettiği, iyi klinik uygulamaları27 ilkelerine uygun çalışan bağımsız ku-
ruluştur.

26  Araştırma kuruluşlarına örnek olarak; Altis, Asra Klinik, Kuantum Cro.
27  İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu’na göre, “Temelini güncel Helsinki Bildirgesi’ne da-

yanan ilkelerden alan iyi klinik uygulamaları, insanlar üzerinde yapılacak olan klinik 
araştırmaların tasarımı, yürütülmesi, kaydedilmesi ve raporlanmasına ilişkin etik ve bi-
limsel bir kalite standardıdır. İyi klinik uygulamaları, araştırmaya katılan gönüllülerin 
hakları, sağlığı ve mahremiyetlerinin korunduğu ve araştırmadan elde edilen verilerin 
güvenilir olduğuna dair topluma güvence verir.”
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Başvurunun usulüne uygun olarak yapılması, başvuruda bulunması 
gereken bilgi ve belgelerde eksiklik bulunmaması ve etik kurul kararının 
sunulması hâlinde başvurunun TİTCK tarafından incelenerek otuz gün 
içinde sonuçlandırılması esastır.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, araştırmanın yürütülmesine dair 
olumsuz bir karar vermişse, bunu gerekçeli olarak destekleyiciye bildirir. 
Destekleyici bir kereye mahsus olmak üzere kararda belirtilen hususlar-
da gerekli değişiklikleri yaparak tekrar başvuruda bulunabilir veya ka-
rara gerekçeli olarak on beş gün içinde itiraz edebilir. Bu süreçte incele-
me süresi durdurulur. Talep edilen değişiklikler yerine getirilmediğinde 
veya bu konuda kabul edilebilir bir gerekçe sunulamaması hâlinde TİTCK 
araştırmayı reddedebilir.

d. Araştırmanın Başlatılması ve Yürütülmesi

İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetme-
lik m. 13’ e göre TİTCK izninin zorunlu olduğu klinik araştırmalar, TİT-
CK’nın izni olmadan başlatılamaz.  Bu araştırmalar, kişisel verilerin giz-
liliğine riayet edilmek kaydıyla kamuya açık bir veri tabanına kaydedilir.

Araştırmanın yürütülmesi sırasında, karar ve izin gerektiren değişik-
liklerin etik kurul tarafından on beş gün içinde, TİTCK tarafından ise 
etik kurul kararının sunulmasından itibaren otuz gün içinde incelenerek 
sonuçlandırılması esastır. Karar ve izin gerektiren haller İyi Klinik Uygu-
lamaları Kılavuzu ile belirlenir.

Araştırmalar aşağıdaki şekilde yürütülür:

• Bu Yönetmelik kapsamındaki klinik araştırmalar, sorumlu araştır-
macının başkanlığında, araştırmanın niteliğine uygun bir ekiple yürütü-
lür. 

• Destekleyici veya araştırmacı, araştırma sırasında gönüllünün güven-
liğini etkileyebilecek bir durum ortaya çıkarsa, bu tehlikelere karşı gö-
nüllüyü koruyacak gerekli acil güvenlik tedbirlerini alır. Destekleyici veya 
araştırmacı bu yeni durum ve alınan tedbirler hakkındaki bilgileri etik 
kurula ve TİTCK’ya bildirir. Aksi takdirde TİTCK araştırmayı durdurur.

• Araştırma, TİTCK tarafından izin verilmesine rağmen başvuru dosya-
sında belirtilen tarihte başlatılamamış ise başlatılamama sebepleri dok-
san gün içerisinde TİTCK’ya bildirilir. Sorumlu araştırmacı, başka ku-
rumlardan uygun niteliklere haiz yardımcı araştırmacıları, hasta güvenliği 
açısından gerekli şartların ve tedbirlerin sağlanması amacıyla araştırma 
ekibine dâhil edebilir ve bunu başvuru formunda belirtir.
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• Destekleyici, yazılı sözleşme yapmak ve TİTCK’ya bilgi vermek şar-
tıyla, kendi görevlerinin bir kısmını bilimsel esaslara ve iyi klinik uy-
gulamalarına uygun şekilde çalışan sözleşmeli araştırma kuruluşuna 
devredebilir. Görevlerin sözleşmeli araştırma kuruluşuna devredilme-
si, destekleyicinin devredilen hususlara dair muhtemel hukuki ve cezai 
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Destekleyici ve sözleşmeli araştırma 
kuruluşu, sözleşme konusu işlerin ve işlemlerin sonuçlarından birlikte 
sorumludurlar.

e. Araştırmanın Durdurulması ve Sonlandırılması 

İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetme-
lik m. 14 hükmü uyarınca, “TİTCK, araştırmanın yürütülmesi sırasında 
araştırmaya izin verilirken mevcut şartlardan birinin ortadan kalktı-
ğını tespit ederse klinik araştırmayı derhal durdurur. Bu şartların be-
lirlenen süre içerisinde yerine getirilmemesi veya yerine getirilmesinin 
mümkün olmadığının anlaşılması ya da bu süre zarfında gönüllü sağ-
lığının tehlikeye girmesi hâllerinde araştırma doğrudan sonlandırılır.”

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, gönüllüler için doğrudan bir risk 
içermeyen durumlarda, destekleyicinin veya sorumlu araştırmacının 
konu ile ilgili görüşleri isteyebilir. Bu durumda, destekleyici veya sorum-
lu araştırmacı konuyla ilgili görüşlerini on beş gün içerisinde TİTCK’ ya 
gönderir.

Araştırma başlatıldıktan sonra destekleyici tarafından tamamlanma-
dan durdurulmuş ise, sebepleri ile birlikte durdurma kararı, çalışmaya 
alınmış olan gönüllülerin tedavisinin devam ettirilmesine ilişkin tedbirleri 
içeren bilgi yazısı da eklenerek on beş gün içerisinde TİTCK’ ya ve etik 
kurula bildirilir.

Destekleyici, araştırmanın bitmesinden itibaren doksan gün içerisinde 
araştırmanın sonlandığını TİTCK’ ya ve etik kurula bildirir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından verilen klinik araştır-
ma ile ilgili olarak durdurma veya sonlandırma kararı, gerekçesi ile bir-
likte etik kurula, destekleyiciye ve sorumlu araştırmacıya bildirilir.

D. Klinik Araştırmalarda İnsan Üzerinde Yapılan Tıbbi Deneyler ve 
Denemeler

Klinik araştırmaların insan üzerinde tıbbi deney yapılması gerek bi-
limsel amaçlara gerekse de iyileştirme amacına yönelik olabilir. İnsan 
üzerinde gerçekleştirilecek deneyin hukuka uygun olabilmesi için buna 
gösterilecek rızanın, hukuka ve ahlaka aykırı olup olmamasına göre de-
ğerlendirilmesi gerekir28.

28  ERMAN, Barış, Ceza Hukukunda Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu, İstanbul 
2003, s. 226.
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1. İyileştirme Amaçlı Denemeler

İyileştirme denemeleri, hastanın iyileştirilmesini sağlayacağı öngörü-
len yöntemin henüz insanlar üzerinde denenmemiş olması durumudur. 
Bu deneme yöntemi ile geleneksel yöntemlerle kendisine istenilen ölçüde 
yardım edilemeyen bir hasta üzerinde sonuçları güncel deneyime göre ye-
terliliği tespit edilemeyen teşhis veya tedavi önlemleri uygulanması müm-
kündür. Bu yöntemle, insan üzerinde yeni iyileştirme araçlarının olumlu 
sonuç verip vermeyeceğine bakılır.

İyileştirme denemesinde, tıbbi veriler çerçevesinde kesinlik gösteren 
sonuç söz konusu değilse de müdahale anında öngörülen sonuçlar ile ola-
sı riskler bir kefeye konulduğunda hastanın iyileşmesi bakımından somut 
bir şansın varlığı gereklidir. Her ne kadar hastayı iyileştirmek amacı taşı-
sa da hukuka uygunluğu açısından tıbbi olarak kabul görmüş yöntemlere 
göre daha geçerli ve sert kuralların aranması gerekmektedir. Zira hasta-
nın sağlığı açısından en doğrusu olduğu kesin olarak belirlenmiş değildir.

Doktrinde, iyileştirme denemelerinin hukuka uygun olması açısından 
belli birtakım şartların varlığı aranmaktadır. İyileştirme yönteminin önce-
den başka şekillerde incelenerek tıp biliminin kurallarına uygun olması, 
hastanın organizmasının ayrıntılı olarak incelenerek denemenin olumsuz 
etkilerini önleyecek biçimde önlemlerin alınması, hasta için beklenen ya-
rardan çok zarar olmaması gerektiği hususuna dikkat edilmesi, olumsuz 
bir sonucun beklenmemesi ve en önemlisi hastanın özel olarak bu konu-
da aydınlatılmış rızasının29 alınmasıdır. Şayet hastanın aydınlatılmış rıza-
sının alınamadığı durumlarda, hastanın varsayılan rızasına dayalı olarak 
alınabileceğini ve bunun için gerekli bazı şartlar öngörülmüştür. Bu du-
rumda, hastanın iradesi bakımından risk ve yarar dengesinin bariz ola-
rak müdahaleye olanak tanıması gerektiği ifade edilmektedir. İyileştirme 
denemesine varsayılan rıza belirlenirken; hastanın öngörülen müdahale-
ye karşı nasıl bir davranış içinde olacağının olanaklar dâhilinde tutulması 
ve bunun araştırılması gereklidir.

İyileştirme denemelerinin “son çare” olarak uygulanması gerektiği, 
hastanın üzerinde bilinen ve kabul gören yöntemlerden olumlu bir sonuç 
alınamadığı takdirde daha geniş şartların yeterli görülebileceği kabul edil-
mektedir30.

İyileştirme amaçlı deneyde amaç tedavidir. Standart tedavi yöntemi ile 
iyileşme ümidi kalmamış hastalar için söz konusudur. 

29  bkz. I, C, 1, b ve c.
30  ERMAN, s. 226 vd.
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Yargıtay bir kararında, trafik kazası sonucu belden aşağısı felç olan 
hastanın “henüz geçerliliği kanıtlanmamış bir yöntem olan kök hücre 
nakli ile tedavi edilmeye” çalışılmasında insan üzerinde bilimsel deney 
değil, deneme suçunun tartışılabileceğine karar vermiştir31.

2. Bilimsel Amaçlı Deneyler

Klinik araştırma bilimsel bir çalışma olup yeni bir ürünün veya yönte-
min etkilerini gözlemlemek amaçtır32. İnsan üzerinde araştırma yapılma-
sındaki en güçlü neden, toplum için yararlı olabilecek bilgilerin üretilece-
ğine inanılması ve bu bilginin başka türlü elde edilemeyişidir33.

Bilimsel amaçlı deneylerin hukuka uygunluğu açısından tartışmalı bir 
konudur. Zira hastanın, iyileştirilmesi değil belirli bir bilimsel araştırma-
nın sonuçlarını gözlemlemektir. Kısaca, belirli bir ilacın veya tıbbi cihaz-
ların denenmesi amacı gütmektedir. Ancak bilimsel amaçlı deneylerin tıp 
bilimine olan katkısını da göz önüne almak gereklidir. Böylelikle, hastalar 
üzerinde yapılan bilimsel deneyler neticesinde, yeni hastalıklara çare bu-
lunmuş olur34.

İnsan üzerinde yapılan bilimsel amaçlı deney açısından da aydınlatıl-
mış rızanın alınması çok önemlidir. Çünkü üzerinde araştırma yapılacak 
kişinin, belirli bir risk alması gerektiğini kabul etmesi gerekir35.

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin m. 11/1 hükmüne göre, “tecrübe 
maksadı ile insanlar üzerinde hiçbir cerrahi müdahale yapılamayacağı 
gibi, aynı maksatla, kimyevi, fiziki veya biyolojik herhangi bir tedavi 
de tatbik edilemez”. Bu düzenlemeden yola çıkarak, insanlar üzerinde 
hiçbir surette bilimsel amaçlı deney yapılamaz. Ancak söz konusu yü-
rürlükte bulunan tüzüğe karşın Türk Hukuk sisteminde bilimsel amaç-
lı deneyler kabul edilmektedir. 28617 sayılı İlaç ve Biyolojik Ürünlerin 
Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince; insanlar 
üzerinde yapılacak tıbbi deneylere önceden denetim yaparak izin verme 
yetkisine sahip bir etik kurul oluşturulmuştur. 

İnsanlar üzerinde yapılacak tıbbi deneylerle ilgili ilk uluslararası belge, 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Nazi bilim adamlarının insanları deney 

31  AKYÜREK, Güçlü, “İnsan Üzerinde Deney Suçu ve Klinik Araştırmalar Etik Kurulları”, 
Terazi Hukuk Dergisi, Editör: DİNÇ, Mutlu, C. 9, S. 100, Aralık 2014, s. 12.

32  AKYILDIZ, Sunay, “Klinik Araştırma Ve Tedavi Amaçlı Denemeye Dava Yolu İle Eri-
şim”, I. Ulusal Sağlık Hukuku “Klinik Araştırmalar ve İlaç Hukuku” Sempozyumu, Edi-
törler: ALTUNKAŞ, Aysun / TACİR, Hamide, Ankara 2014, s. 238.

33  GÖNENÇ, s. 30.
34  ERMAN, s. 228.
35  OĞUZ, N. Yasemin, “Klinik Araştırmalarda Etik Sorunlar”, s. 70.   
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tahtası olarak gören ve ağır sonuçlar doğuran deneylerine tepki olarak 
kabul edilen 20 Ağustos 1947 tarihli Nürnberg Kodeksi’dir36.

İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi’nin insanlar üzerinde yapılacak 
deneylerle ilgili getirdiği hükümler rıza ehliyeti olanlar açısından yalnızca 
iyileştirme amaçlı deneyi kabul etmemiştir. Sözleşmenin bilimsel araş-
tırma başlığının 15.maddesine göre, “Biyoloji ve tıp alanında bilimsel 
araştırma, bu Sözleşme hükümlerine ve insan türünün korunmasını 
güvence altına alan diğer yasal hükümlere bağlı kalmak şartıyla, ser-
bestçe yapılabilir.” şeklinde düzenlenmiştir. Sözleşmenin 16.maddesi 
de üzerinde araştırma yapılan kişilerin korunması başlığının altında, bir 
kimse üzerinde araştırma, belirli şartların37 tümünün yerine getirilmesi 
halinde gerçekleştirilebileceği hükmü düzenlenmiştir. 

İnsanlar üzerinde yapılacak tıbbi deneylerin kabul edilebilirlik şartla-
rı ile ilgili benzer düzenlemeler, Helsinki Bildirgesi’nde bulunmaktadır. 
Bu bildirgede de rıza ehliyeti bulunan kimseler bakımından iyileştirmeye 
yönelik olmayan tıbbi deneyler kural olarak serbest kılınmıştır. Şöyle ki 
Helsinki Bildirgesi’nin 18. maddesine göre, “İnsan süjeleri içeren tıbbi 
araştırmalar ancak amacın önemi, süjeye yönelik risk ve külfete göre 
ağır bastığı durumda gerçekleştirilebilecektir. Bu durum, insan süje-
lerinin sağlıklı gönüllüler olması durumunda özellikle önemlidir.” Rıza 
ehliyeti bulunmayan kişiler bakımından da Helsinki Bildirgesi, İnsan 
Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi ile paralel doğrultudadır. Zira Bildirge’nin 
24.maddesine göre, “araştırma, süjenin temsil ettiği topluluğun sağlığı-

36 Nürnberg Kodeksi’ndeki ilkelere göre, insanlar üzerinde deney yapılabilmesi için 
katılanların rıza ehliyeti bulunması ve aydınlatılmış rızaların alınması, deneyin toplum 
yararına olması ve gereksiz yöntemlerin izlenmemesi, her türlü gereksiz fiziksel ve 
ruhsal acıdan kaçınılması, kalıcı bedensel zarar veya ölüm tehlikesinin bulunmaması, 
tehlike boyutunun çözülmesi gereken sorunun insani yapısının üzerine çıkmaması, 
deneklerin korunması ve deneyin, denekler tarafından her zaman sona erdirilmesine 
izin verilmesi gerekmektedir. bkz. ERMAN, s. 230.

37  Bu şartlar:

• İnsanlar üzerinde yapılacak araştırmalarla karşılaştırılabilir etkinlikte başka bir 
araştırma seçeneğinin bulunmaması,

• Şahsın maruz kalabileceği risklerin, araştırmadan beklenen yararla kıyasla orantısız 
olmaması,

• Araştırma projesinin, yetkili bir kurum tarafından, araştırma amacının öneminin de-
ğerlendirilmesi ve etik bakımdan kabul edilebilirliğinin multidisipliner (çok alanlı) bir 
gözden geçirmeye tabi tutulması da dâhil olmak üzere, projenin bilimsel değerinin ba-
ğımsız bir şekilde incelenmesinden sonra onaylanmış olması,

• Üzerinde araştırma yapılan kişilerin, korunmaları için kanunda öngörülen hak ve 
güvenceleri konusunda bilgilendirilmiş olmaları,

• 5’inci maddede belirtilen muvafakatin, açıkça, özel olarak ve belgelendirilerek verilmiş 
olması. Bu muvafakat her zaman serbestçe geri alınabilir.
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na yönelik olarak yapılmadığı ve aynı deneyin, rıza ehliyeti bulunan 
kimseler üzerinde gerçekleştirilme olanağı bulunduğu sürece, bu grup-
lar üzerinde deneyde bulunulamaz.”

İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi uyarınca, rıza ehliyeti olmayanlar 
üzerinde deneyde bulunulması olanaklı olmakla birlikte bu durum kural 
olarak iyileştirilmeye yönelik deneylerle sınırlı tutulmuştur. İyileştirme 
amacı bulunmadığında ise rıza ehliyeti bulunmayan kimseler üzerinde 
tıbbi deneyde bulunulabilmesi için riskin minimum düzeyde bulunması 
ve yapılan araştırmanın sonuçlarının, deneye konu olan insanın hastalı-
ğının daha iyi anlaşılarak o kişi veya benzer durumdaki başka kişilerin 
hastalıklarına çare bulunabilmesine yönelik olması gerekmektedir38.

E. Klinik Araştırmaların Ceza Hukuku ve Borçlar Hukuku Bakı-
mından Kapsamı

1. Ceza Hukuku Bakımından Kapsamı

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m. 90 uyarınca vücut dokunulmazlığına 
karşı suçlar bölümünde insan üzerinde deney hükmü düzenlenmiştir. Bu 
hüküm, bir ceza normundan ziyade düzenleyici bir normu benimsemiş-
tir39. TCK m. 90 hem insan üzerinde deney ve denemelerin40 şartlarını be-
lirlemiş hem de bu şartlara uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımları 
bu hükümde yer vermiştir. Bu bağlamda, bu maddede belirtilen şartlara 
uyulmaması kişinin cezalandırılması için yeterli görülmüştür. Ayrıca kişi-
nin sağlının bozulması veya ölmesi şart değildir. Suç haline getirilen fiil, 
insan üzerinde bilimsel deney yapmaktır. Keza, mağdurun yaralanması 
veya ölmesi ağırlaştırıcı sebep olarak öngörülmüştür. Böylece, kasten öl-
dürme veya kasten yaralama suçlarının oluşacağı aşikâr olup söz konusu 
hükme m. 90/5’te yer verilmiştir. Zira m. 90/5 hükmü, “suçun işlenmesi 
sonucunda mağdurun yaralanması veya ölmesi halinde, kasten yara-
lama veya kasten öldürme suçuna ilişkin hükümler uygulanır”. Teda-
vi amaçlı yapılan denemede, şartlar sağlanmış olmakla birlikte hastanın 
sağlığı bozulmuş veya hasta ölmüşse ve ayrıca failin kusurlu müdahalesi 
bulunuyorsa bu durumda, taksirle yaralama veya taksirle öldürme ile il-
gili TCK maddeleri uygulanacaktır41.

38  ERMAN, s. 230 vd.
39  ALTUNKAŞ, Aysun, “İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Suçları”, I. Ulusal Sağlık Huku-

ku “Klinik Araştırmalar ve İlaç Hukuku” Sempozyumu, Editörler: ALTUNKAŞ, Aysun / 
TACİR, Hamide, Ankara 2014, s. 187.

40  bkz. I, A. 
41  HAKERİ, s. 480 vd.
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Türk Ceza Kanunu m. 90/1 hükmü insan üzerinde bilimsel deney yap-
manın ve TCK m. 90/4 hükmü tedavi amaçlı deneme yapmanın şartları 
düzenlenmiştir. TCK m. 90 insan üzerinde deney suçu ile korunan temel 
hukuki değerler; vücut dokunulmazlığı, insan onuru ve kişilerin yaşam 
hakkıdır.

Türk Ceza Kanunu m. 90/2’ye göre, “insan dışı deney ortamı” ile kas-
tedilen kanunun lafzından anlaşıldığı üzere; hayvanlar üzerinde gerçek-
leştirilen deneyler ile cesetler ve vücut parçaları üzerinde gerçekleştirilen 
deneyler olduğu düşünülebilir42.

İnsan üzerinde deney suçunun faili konusunda çeşitli görüşler vardır. 
Doktrindeki bizim de katıldığımız görüşe göre43, bu suçun faili herkes 
olabilir. Karşıt görüşe göre44, özellikle hekimlerin ya da tıp alanındaki 
insanlarla ilgili araştırma yapan bilim adamlarının ve araştırmacıların bu 
suçun faili olduklarını düşünmektedir. 

Türk Ceza Kanunu m. 90’da düzenlenen suçun faili hasta insanın rı-
zası olmaksızın tedavi amaçlı denemede bulunan kişidir45. Deneme suçu 
ancak, konusunda uzman bir kişi tarafından yapılacağından özgü suç 
niteliğindedir. Mağduru ise üzerinde deney veya deneme gerçekleştirilen 
insandır. Deneyin hem hasta hem de sağlıklı insanlarda gerçekleştirilme-
si mümkündür. Deneme ise sadece hasta üzerinde yapılabildiğinden bu 
suçun mağduru da hastadır46.

Söz konusu insan üzerinde deney suçunun maddi unsuru, insan üze-
rinde bilimsel deney yapmaktır. Manevi unsur bakımından, kasten işle-
nebilecek bir suç olarak düzenlenmiştir. Özetle, deney fiili gerçekleşti-
ren failin bu suçtan cezai sorumluluğu olması için bu suçun unsurlarını 
bilmesi veya isteyerek gerçekleştirmesi gerekmektedir. Deneme suçunun 
maddi unsuru ise başlangıç noktası hasta üzerinde tedavi amaçlı deneme 
yapmaktır. Manevi unsuru ise insan üzerinde tedavi amacı arandığından, 

42  ALTUNKAŞ, s. 191.
43  HAKERİ, s. 479.
44  ÖZGÜR, s. 198; ALTUNKAŞ, s. 197 vd.
45  “…tüm dosya kapsamından, kimyager olan sanığın, herhangi bir tıbbi müdahale 

uzmanlığı olmadığı halde, kendisine müracaat eden... ve ...›in vücudunda meydana 
gelen yaraları giderebileceğini iddia ederek, Kanunda açıkça belirtilen yetkili kurul veya 
makamlardan izin almaksızın ve aranan diğer koşulları da yerine getirmeksizin, üç yıl 
süre ile birtakım ilaçları adı geçen kişiler üzerinde tedavi amaçlı denediğinin anlaşıl-
ması karşısında; TCK m.90/4 maddesinde düzenlenen suçun sübut bulduğunun ka-
bulüne” karar verilmiştir. bkz. Y. 12. CD, E. 2015/1045, K. 2015/19014, T. 7.12.2015, 
www.kazanci.com (3.11.2017).

46  AYGÖRMEZ UĞURLUBAY, Gülsün Ayhan, “İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Suçu-
na İlişkin Bazı Tespitler”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı, C. 1, 
2015, s. 195 vd.
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bu suç özel kastla işlenebilecek bir suçtur. Dolasıyla, failin tedavi amacı 
olmaksızın, bilimsel amaçlı araştırmasına fayda sağlamak amacıyla söz 
konusu işlemi gerçekleştirmişse diğer unsurların da bulunması ile bilim-
sel deney suçundan sorumluluğu söz konusu olabilecektir47.

Türk Ceza Kanunu, deney bakımından “bilimsel” amaçlı olması şartını 
öngörürken deneme bakımından ise “tedavi” amaçlı olması şartını ara-
mıştır. Tedavi dışındaki amaçlarla yapılan denemelerdeki müdahaleler 
yaralama ve eziyet gibi suçları oluşturabilir48.

Türk Ceza Kanunu m. 90/1 hükmü, insan üzerinde bilimsel deney ya-
pılmasının bir yıldan üç yıla kadar cezalandırılacağının ancak TCK m. 
90/2 rızaya dayalı bilimsel deneyin, hükümde belirtilen şartların49 olması 
halinde fail bakımından cezai sorumluluk doğurmayacağı belirtilmiştir50.

Türk Ceza Kanunu m. 90/4 hükmünde51, “Hasta olan insan üzerinde 

47  ALTUNKAŞ, s. 207 vd.
48  HAKERİ, s. 481.
49  Bu şartlar:
• Deneyle ilgili olarak yetkili kurul veya makamlardan gerekli iznin alınmış olması,
• Deneyin öncelikle insan dışı deney ortamında veya yeterli sayıda hayvan üzerinde ya-

pılmış olması,
• İnsan dışı deney ortamında veya hayvanlar üzerinde yapılan deneyler sonucunda ulaşı-

lan bilimsel verilerin, varılmak istenen hedefe ulaşmak açısından bunların insan üze-
rinde de yapılmasını gerekli kılması,

• Deneyin, insan sağlığı üzerinde öngörülebilir zararlı ve kalıcı bir etki bırakmaması,
• Deney sırasında kişiye insan onuruyla bağdaşmayacak ölçüde acı verici yöntemlerin 

uygulanmaması,
• Deneyle varılmak istenen amacın, bunun kişiye yüklediği külfete ve kişinin sağlığı üze-

rindeki tehlikeye göre daha ağır basması,
• Deneyin mahiyet ve sonuçları hakkında yeterli bilgilendirmeye dayalı olarak açıklanan 

rızanın yazılı olması ve herhangi bir menfaat teminine bağlı bulunmamasıdır. 
50  METİN, s. 469 vd.
51 “Yetkili kurul kararında…tedavi amaçlı denemenin suç olmadığı belirtilmiş ise de, 

söz konusu mevzuat hükümlerinde ve bilirkişi raporunda belirtildiği üzere, hasta 
üzerinde bu denemeyi yapabilmek için heyet raporu alınması, araştırma protokolü 
düzenlenmesi, Sağlık Bakanlığından izin alınması ve uygulama için hasta ve ya-
kınlarına harcama yaptırılmaması gerektiği açıktır. ...’e yapılan aşı uygulamasında 
şüpheliler tarafından heyet raporu alınmadığı, onkoloji konseyine ve etik kurullara 
başvurulmadığı, araştırma protokolü düzenlenerek Bakanlıktan izin alınmadığı, uy-
gulanan aşı konusundaki bilimsel çalışmaların bilinmediği, şüphelilerin birçok hasta 
için aşı ürettikleri dikkate alındığında, ruhsatı bulunmayan bu aşıyla ilgili deneme 
çalışmalarından yetkili kurul ve makamların haberdar edilmediği, uygulamaların 
amacı tedavi amaçlı deneme dahi olsa söz konusu uygulamaların ilaçla ilgili araştır-
malar kapsamında, yetkili kurul ve makamların denetimi dışında gerçekleştirildiği, 
bu nedenlerle şüphelilerin üstlerine atılı suçu işlediklerini doğrulayacak ve hakların-
da kamu davasının açılmasını gerektirecek yeterli kanıt bulunmuştur. Üniversitesi 
Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun 22.5.2008 günlü ve 2008/9 sayılı men-i 
muhakeme kararının bozulmasına” karar verilmiştir. bkz. D. 1. Dairesi, E. 2008/789, 
K. 2008/1091, T. 30.10.2008, www.kazanci.com (5.11.2017).
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rıza olmaksızın tedavi amaçlı denemede bulunan kişi, bir yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, bilinen tıbbi müdahale yöntem-
lerinin uygulanmasının sonuç vermeyeceğinin anlaşılması üzerine, 
kişi üzerinde yapılan rızaya dayalı bilimsel yöntemlere uygun teda-
vi amaçlı deneme, ceza sorumluluğunu gerektirmez. Açıklanan rıza-
nın, denemenin mahiyet ve sonuçları hakkında yeterli bilgilendirmeye 
dayalı olarak yazılı olması ve tedavinin uzman hekim tarafından bir 
hastane ortamında yapılması gerekir.” denilerek insan üzerinde tedavi 
amaçlı deneme yapma suçu düzenlenmiştir.

Türk Ceza Kanunu m. 90 hükmü ile Türkiye’nin de taraf olduğu İn-
san Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi ile Biyotıp Araştırmaların İlişin İnsan 
Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi’ne Ek Protokol’ü (1982 Anayasası’nın 90. 
maddesi ile hukukumuzun parçası haline gelmiştir.) arasında bir uyum 
bulunmamaktadır52.

Deney ve deneme suçlarının; dava zamanaşımı süreleri her iki suç için-
de öngörülen hapis cezası süreleri beş yıldan az olduğu için53 kamu davası 
sekiz yılın geçmesi ile düşer. TCK m. 68/1e uyarınca, on yılın geçmesi ile 
fail hakkında hükmedilen hapis cezası infaz edilemez. Dolasıyla her iki 
suç için de ceza zamanaşımı süresi ise on yıldır54. 

2. Borçlar Hukuku Bakımından Kapsamı

Klinik araştırmalarda, araştırıcı ile deneye konu insan arasında söz-
leşme ilişkisi kurulmaktadır. Doktrinde, bizimde katıldığımız bilimsel 
amaçlı deneyde; sui generis bir sözleşme55 olduğu, iyileştirme amaçlı de-
neyde ise vekâlet sözleşmesi56 niteliğinde olduğu görüşü benimsenmiştir. 

TBK m. 112 uyarınca; araştırmacı, sözleşmeden kaynaklanan borcu-
nu hiç veya gereği gibi ifa etmezse bu takdirde, kendisine hiçbir kusurun 
yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe araştırmaya katılan kişinin bundan 
doğan zararını gidermekle yükümlüdür. Bu durumda, vekâlet sözleşme-
si ilişkisine aykırılık nedeniyle doğmuş olduğundan, sözleşmeden doğan 
borçların ifa edilememesi halinde tazminat talep edilebilecektir. Bunun 
yanında, kişinin araştırma dolasıyla vücut bütünlüğü ve sağlığının zarara 

52 ALTUNKAŞ, s. 188.
53  bkz. TCK m. 66/1.
54  ALTUNKAŞ, s. 226.
55  Sui Generis (kendine özgü yapısı olan ) Sözleşmeler; isimsiz sözleşme türlerinden 

olup kısmen ya da tamamen kanunda yer almayan unsurların bir araya gelmesi ile 
oluşurlar.

56  bkz. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 502 vd. düzenlenmiştir. TBK m. 502’ye göre, 
“vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşmedir”.
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uğraması da söz konusu olduğundan, zarara uğrayanın haksız fiil sebe-
biyle TBK m. 49 ve 50 hükümlerine göre; araştırmacı kusurlu ve huku-
ka aykırı bir fiille araştırmaya katılan kişiye zarar vermesi halinde bu 
zararı tazminle yükümlüdür. Ayrıca, araştırmaya katılan kişi bu zararı 
ve araştırmacının kusurunu ispatla yükümlüdür. Böyle bir durumda söz-
leşmeden doğan talep ile haksız fiilden doğan taleplerin yarışması söz 
konusu olacaktır57. Kanaatimizce, araştırmaya katılan gönüllü açısından, 
bu iki hüküm ele alındığında sözleşmeye aykırılık hükümleri daha lehine 
olmaktadır. Zira haksız fiilde zarar gören zararını ve zarar verenin kusu-
runu ispatla yükümlü iken sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumlulukta 
ise böyle bir yükümlülük söz konusu değildir. 

Üzerinde araştırma yapılan kişi uğramış olduğu zarar nedeniyle mad-
di ve manevi tazminat talebinde bulunabilir. TBK m. 56/2 hükmüne 
göre; “Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya öle-
nin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın 
ödenmesine karar verilebilir.” denilerek manevi tazminatın ölenin ya-
kınlarının da isteyebileceği belirtilmiştir. Vücut bütünlüğün zedelenmesi 
durumunda uğranılan zararların tazminini talep etme bu kapsamdadır. 
Örneğin; tedavi masrafları, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından 
doğan kayıplar, ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar.

Araştırma nedeniyle kişi hayatını kaybetmişse, mirasçıları cenaze 
masraflarını talep edebilir. Buna ek olarak bu kişinin ölümüyle birlikte 
bakmakla yükümlü olduğu yakınları açısından destekten yoksun kalma 
tazminatı talebi hakları saklıdır. Şayet ölüm derhal gerçekleşmemişse 
tedavi masrafları ile çalışma gücünün azalmasından doğan vb. kayıplar 
maddi zarar kapsamında talep edilebilir. 

Küçük ve kısıtlılar üzerindeki araştırmalardan doğan maddi zararın 
tazmini, izni vermeye yetkili yasal temsilcisi tarafından küçük veya kısıt-
lı adına talep etmesi mümkündür. Manevi tazminat talebi bakımından 
kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olması dolasıyla ayırt etme gücüne sahip 
küçüklerin kendilerinin tazminat talebinde bulunması gerekir. Ancak 
araştırmadaki kişinin ayırt etme gücü bulunmuyorsa bu durumda yasal 
temsilcisinin manevi tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır. Küçük 
veya kısıtlıya bakma yükümlülüğü altında bulunan kişiler ise bu kişilerin 
sağlıklarının bozulması sebebiyle artan bakım masrafları için maddi taz-
minat talebinde bulunma hakları mevcuttur58.

28617 sayılı İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında 
Yönetmelik m. 23’e göre, “Kurumca onaylanan araştırma protokolün-
de belirtilen ve araştırmada kullanılan her türlü araştırma ürününün, 

57  ÇİÇEK, s. 198.
58  ÇİÇEK, s. 198 vd.
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ürünlerin kullanılmasına mahsus cihaz ve malzemeler ile muayene, 
tetkik, tahlil ve tedavilerin bedeli destekleyici tarafından karşılanır. Bu 
bedel, gönüllüye veya Sosyal Güvenlik Kurumuna ödettirilmez. Ancak, 
kamu yararı bulunan ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygun 
görülen hâller saklıdır.” şeklinde sorumluluk düzenlenmiştir. Araştır-
manın bizzat hekimler tarafından yürütülmesi durumunda destekleyici 
borcun ifasında ve hakkın kullanılmasında yardımcı şahıs kullanan kişi 
konumundadır. Bu sebeple hekimin veya kendisinin kusuru olmasa dahi 
tazminat yükümlülüğü altındadır59.

Türk Borçlar Kanunu’nun 115. maddesine göre; araştırmacı ile araş-
tırmaya katılan gönüllü arasında, araştırmacının ağır kusurundan so-
rumlu olmayacağına ilişkin önceden yapılan anlaşma yani “sorumsuzluk 
anlaşması” kesin olarak hükümsüzdür. TBK m. 115/3 uyarınca; “Uz-
manlığı gerektiren bir hizmet, meslek veya sanat, ancak kanun ya da 
yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütülebiliyorsa, borçlunun 
hafif kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin önceden yapılan an-
laşma kesin olarak hükümsüzdür.” denilerek hafif kusur ile ilgili olarak 
sorumsuzluk anlaşmasının da kesin hükümsüz olacağı kabul edilmiştir.

Türk Borçlar Kanunu’nun 116. maddesine göre; “Borçlu, borcun ifası-
nı veya bir borç ilişkisinden doğan hakkın kullanılmasını, birlikte yaşa-
dığı kişiler ya da yanında çalışanlar gibi yardımcılarına kanuna uygun 
surette bırakmış olsa bile, onların işi yürüttükleri sırada diğer tarafa 
verdikleri zararı gidermekle yükümlüdür.

Yardımcı kişilerin fiilinden doğan sorumluluk, önceden yapılan bir 
anlaşmayla tamamen veya kısmen kaldırılabilir. 

Uzmanlığı gerektiren bir hizmet, meslek veya sanat, ancak kanun 
veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütülebiliyorsa, borç-
lunun yardımcı kişilerin fiillerinden sorumlu olmayacağına ilişkin an-
laşma kesin olarak hükümsüzdür.” denilerek yardımcı kişilerin fiillerin-
den sorumluluk düzenlenmiştir. 

Tazminat talebinde bulunan kişi, deneyin yapılmasına sebep olan hak-
sız fiil ilişkisinden dolayı zarar gören kişi zararını ve zarar verenin kusu-
runu ispat etmekle yükümlüdür. Sözleşmeden doğan sorumlulukta kusu-
run ispatı gerekli değildir. 

Tedavinin devam etmesi gibi nedenle zararın devam etmesi durumun-
da zarar miktarı belirlenemediğinden hâkim somut olayın özelliklerine 
göre zararı hakkaniyete uygun olarak belirler ve buna göre tazminata 

59  ÇİÇEK, s. 199 vd.
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hükmeder. Tazminat hesaplanırken, üzerinde araştırma yapılan kişinin 
birlikte kusuru söz konusu ise örneğin, kişinin verilen talimatlara uyma-
ması, araştırmacıya kendisi ve sağlığı hakkında yanlış bilgi vermesi gibi 
durumda birlikte kusur olarak değerlendirilecek ve tazminatta indirim 
sebebi sayılacaktır. 

Sözleşmeden doğan sorumlulukta, TBK m. 146’ya göre, sözleşmenin 
ihlaline dayanan tazminat davaları on yıllık zamanaşımı süresine tabi-
idir. İyileştirme amaçlı araştırmalar kapsamında, sözleşmenin vekâlet 
sözleşmesi olarak nitelendirilmesi ile beş yıllık zamanaşımı süresi söz 
konusu olur (TBK m. 386 vd.). Haksız fiil sorumluluğunda ise TBK m. 
72 uyarınca, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği 
tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlaya-
rak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Aynı maddenin devamında, 
tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı 
gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır ifadesi ile ceza 
zamanaşımı süresi içinde dava açılabilir. 

Zamanaşımında sürelerin başlangıcı, zararın ve failin öğrenilmesinden 
itibaren başlar. Devam eden zararlar söz konusu olduğunda, zararın ta-
mamen öğrenilmesinden itibaren süre işlemeye başlar60.

II. KLİNİK ARAŞTIRMALAR BAKIMINDAN ETİK

A. Tanımı

Etiğin sözcük anlamı61, “çeşitli meslek kolları arasında tarafların uy-
ması veya kaçınması gereken davranışlar bütünü” olarak tanımlanmıştır. 
Hukuk kavramı olarak etik, “ahlakla ilgili; iyi ile kötüyü ayırmaya ilişkin 
değer yargıları bilim” olarak ifade edilmiştir. Etikle ilgili çeşitli tanımlar 
mevcuttur. Genel olarak etiğin tanımı, “insanlar arasındaki ilişkilerin te-
melinde yer alan değerleri, ahlaki bakımından iyi ya da kötü, doğru ya da 
yanlış olanın niteliğini, temellerini araştıran ve inceleyen felsefe dalıdır”62.

Esas üzerinde durmamız gereken klinik araştırmalar bakımından etik 
ise ahlak felsefesi kavramı olarak değil, bir mesleğin mensuplarını ilgilen-
diren kısaca, tıp alanındaki klinik araştırmalarda etik kurul üyelerinin ve 
onlara yol gösteren, aynı zamanda davranışları biçimlendiren kurallardır. 
Kısaca, etik kurul üyelerinin belirli bir şekilde davranmaya zorlayan bu 
uğurda meslek hizmet ideallerini korumayı amaçlayan ilkeler bütünü-
dür63.

60  ÇİÇEK, s. 200.
61  bkz. www.tdk.gov.tr (3.11.2017).
62  ER, Ünal, Sağlık Hukuku, İstanbul 2008 s. 175.
63  ER, s. 178.
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Tıp etiği, insan sağlığı alanındaki davranışların, iyi ya da kötü olarak 
değerlendirilmesidir64. Tıp etiğinin görevi, tıp pratiğinden doğan ahlaksal 
sorunların yapısını bilmek ve bu sorunları çözmeye çalışmaktır. Günü-
müzde tıp etiği, insan üzerinde yapılan deneyler ile etik kurulları ince-
lemekte ve tartışmaktadır. Tıp etiği kavramı ile biyo etik kavramını bir-
birine karıştırmamak gerekir. Zira tıp etiğinin konusunu insan yaşamı 
oluşturmaktadır. Biyo etiğin konusu ise doğadan var olan tüm canlıların 
yaşamıdır65. Tıp etiği, sağlık hizmeti verenler ve sağlık hizmeti alanlar 
ile yakınlarının beklentileri ve değerleri arasındaki farklılıklarda ortaya 
çıkan sorunları aydınlatmaya çalışan bir disiplindir66.

Etiğin temel kapsamı, doğrudan veya dolaylı olarak insan sağlığı ile 
ilgilidir. Etiğin ilkesi, insan hayatına ve insan onuruna saygıdır. Bu an-
lamda, insanlar arasında herkese eşit davranılması gerekir67. 

Günümüzde hastaların tedavisinde kullanılan birçok tıbbi uygula-
manın arkasında, geçmişte etik olmayan denemeler ürünü yatmaktadır. 
Mevcut sonuçlara gelmede, o zamanların araştırmalarında genellikle top-
lumsal olarak en güçsüz ve korumasız koşullar altında bulunanların gücü 
yadsınamaz bir gerçektir. İnsanlar üzerinde araştırma yapmanın tartış-
malı bir konu olduğu açıktır68. Bu konuda, etik yönden dikkat edilmesi 
gereken husus, hastadan aydınlatılmış bir rızanın alınması gerekmekte-
dir. Zira hastanın araştırmaya katılıp katılmama konusunda düşünmesi 
ve bu araştırmaya “gönüllü” olarak katılması önem arz eder69.

B. Etik - Ahlak - Hukuk İlişkisi

Bu kısımda etiğin, ahlakla olan ilişkisi ile hukukla olan ilişkisine kısa-
ca yer verilecektir.

1. Etiğin Ahlakla Olan İlişkisi

Etik ve ahlak kavramları çoğunlukla anlamdaş sayılmakta ve birbirle-
rinin yerine kullanılmaktadır. Etimolojik olarak bakıldığında da etik söz-
cüğü Yunanca bir sözcük olan “ethos” kökünden gelmekte, ahlak sözcüğü 

64  METİN, s. 1.
65  ER, s. 179 vd.
66  DOĞAN, Hanzade, “Tıbbi Etik ve Hukuk: Benzerlikler ve Ayrılıklar”, Medikal Etik- 

Tıp Organizasyonunda Etik ve Hukuk (Mediko - Legal), Derleyen: HATEMİ, Hüsrev / 
DOĞAN, Hanzade, İstanbul 2002, s. 1.

67  ÖNAL, Gülsüm, “Etik ve Hukuk Arasında İnce Çizgi”, Medikal Etik- Tıp 
Organizasyonunda Etik ve Hukuk (Mediko - Legal), Derleyen: HATEMİ, Hüsrev / 
DOĞAN, Hanzade, İstanbul 2002, s. 8.

68  GÖNENÇ, s. 21.
69  ER, s.196.
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ise Arapça “hulk” kökünden gelmekte ve aralarında anlam farkı bulun-
mamaktadır70.

Eskilerden günümüze kadar kullanılan ahlak sözcüğü, üç ayrı anlam-
da kullanılmıştır. Birincisi, insanların aralarındaki ilişkilerde uymaları 
beklenen, istenen davranışlardır. Özetle, yapılması-yapılmaması gereken, 
özendirilen-yasaklanan, belirli bir grup veya meslek alanında ya da genel 
olarak iyi veya kötü kabul edilen davranış biçimleri, değer yargıları kü-
mesidir. İkincisi, belirli bir ahlaktan bağımsız olma, ahlaklılık anlamında 
kullanılmaktadır. Son anlamı ise “etik”tir. Etik, soru ve sorunları bakı-
mından filozofların merakını içeren konular arasında yer almıştır. 

Etik değerler evrenseldir, göreceli değildir. Buna karşılık ahlak ise 
görecelidir. Ahlak toplumdan topluma değişen gelenekler, alışkanlıklar, 
töreler, örf-adetler vs. tutum ve davranışlara ilişkin kurallardır. Ahlak 
kuralları, zaman içinde değişiklikler gösterir. Bu nedenle, ahlak kuralları 
evrensel nitelik taşımazlar, geçici ve yerel nitelik taşırlar71. Ahlaka uygun-
luk, kişilerin doğru veya iyi olduğuna inandıkları şeyleri yapmalarıdır72.

2. Etiğin Hukukla Olan İlişkisi

Hukukun sözcük anlamı, “haklar; toplumda kişiler arasındaki iliş-
kileri düzenleyen ve devlet gücüyle kendisine uyulması yaptırıma bağlı 
kılınmış kurallar bütünü; haklar ve yükümlülüklerin toplamını gösteren 
toplumsal düzen” olarak tanımlanmıştır.

Hukuk ulusal bir yapıda olup ulusal sorunları çözme amacındadır. 
Hukuk, bir toplumda başta toplumsal huzuru, güveni ve birlikteliği sağla-
mak ve bunları yaparken de evrensel hukuk kurallarına uymak koşuluyla 
bir ülkenin vatandaşlarının yaşamını adil bir biçimde düzene sokmaktır. 

Hukukun sınırları kesin olup yanlışlığı yasalarla belirlenmiş eylemleri 
engeller veya eylemin gerçekleşmesi sonucunda buna bağlı olarak cezalan-
dırılır. Etik ise soyut normlardan hareket ederek normlar ortaya koyar73.

Toplumda geçerli olan etik değerler, toplumun tüm kesimleri tara-
fından benimsenmeye başladığında, yasama organlarınca hukuki kural 
haline dönüşürler. Bu durum, herkesi bağlayıcı bir nitelik taşır. Hukuk 
kurallarına uyulmaması durumunda devletin yaptırım gücü devreye girer. 
Tam aksine etik kuralları ve ahlak kuralları açısından bu durum söyle-
nemez. Hem etik hem de ahlak kuralları için de toplumda kınama, ayıp-

70  ER, s. 175 vd.
71  ER, s. 180.
72  DOĞAN, s. 3.
73  DOĞAN, s. 2.
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lama, toplumdan dışlama gibi maddi yaptırıma dayanmayan daha çok 
bireysel veya toplumsal nitelik taşıyan tavırlar ve davranışlar gündeme 
gelmektedir. 

Hukuk kuralları ve etik değerler çatıştığı durumda, öncelik hukuk ku-
rallarınındır. Bunlar yeterli olmadığı zaman diğer toplumsal kurallara 
başvurulur74.

III. KLİNİK ARAŞTIRMALARDA ETİK KURULLARIN ÖNEMİ

A. Etik Kurulların Tarihçesi

28617 sayılı İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında 
Yönetmelik m. 4/1-n’ye göre: “Gönüllülerin hakları, güvenliği ve esenli-
ğinin korunması amacıyla araştırma ile ilgili diğer konuların yanı sıra 
gönüllülerin bilgilendirilmesinde kullanılacak yöntem ve belgeler ile bu 
kişilerden alınacak olurlar hakkında bilimsel ve etik yönden görüş ver-
mek üzere teşkil edilecek ve Kurumca onaylanacak bağımsız kurulları” 
ifade etmesi denilerek etik kurulların tanımı yapılmıştır.

Etik kurulların dünyada ve ülkemizdeki tarihçesine bu başlık altında 
yer verilecektir. 

1.Dünyada Etik Kurulların Tarihçesi

Dünyada, üyelerin yalnızca hekimlerden oluştuğu kısırlaştırma kuru-
lu, 1920 yılında kurulmasıyla birlikte hastane etik kurullarının ilk adımı 
atılmıştır. Hastane etik kurulların gerekliliği üzerinde durulmaya 1970’li 
yıllardan sonra başlanmış ve o zamanlar sayıları oldukça az olmasına 
karşın 1976 yılında gerçekleşen Quinlan davasından75 sonra hızlı olarak 
sayıları artmıştır. Bu durum neticesinde, kamuoyu sarsılmış ve yaşam 
destek ünitelerinin geri çekilmesi üzerinde bir fikir birliği sağlamak ama-
cıyla farklı dallardan hekimlerin yer aldığı etik kurulların oluşturulması 
hız kazanır. Böylece benzer durum, sakat doğan bebeklerin tedavisine 
nasıl karar verileceği tartışmanın yoğunlaşması ile tıp etiği konuları ara-
sına yeni doğan yoğun bakım etiğini ve yeni doğan bakım ünitelerinde 
kurulacak etik kurulları da kapsar76.

74  ER, s. 181.
75  Karen Ann Quinlan, nörologlar tarafından geri dönüşü olanaksız kabul edilen ve bitkisel 

hayata giren 21-22 yaşlarında bir hastadır. Karen Ann Quinlan’ın anne ve babası bu aşa-
mada solunum aletlerinin kapatılmasını isterler. Ancak hastane yönetimince bu istem geri 
çevrilir. Karen’in babası, tedavinin durdurulması kararını almak amacıyla mahkemeye 
başvurur. New Jersey Yüksek Mahkemesi bu konunun mahkemeye gelmeden, hastalığın 
seyri dikkate alınarak etik kurullar aracılığıyla çözülmesine hükmeder. Fakat Karen’in 
babasının ısrarı üzerine Karen, solunum aletinden çekilir ve ölüme terk edilir. Fakat 
beklenmedik bir biçimde spontan solunumu geri gelen Karen, 1985 tarihindeki ölümüne 
dek bu şekilde 9 yıl bitkisel hayat yaşamayı sürdürür. bkz. METİN, s. 401.

76  METİN, s. 401 vd.
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2.Türkiye’de Etik Kurulların Tarihçesi

1993 yılından önce Türkiye’de etik kurullar sayılı büyük tıp fakültesi 
bünyesinde bulunmaktaydı. Araştırma etik kurulu anlamında ilk kurul-
lar 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Gülhane Aske-
ri Tıp Akademisi’nde ardından da birkaç büyük üniversitede kurulmaya 
başlanmıştır77. Bu kurulların kurulmasındaki başlıca gerekçe, başta ilaç 
araştırmaları gelmek üzere ülkemizde yapılan tıbbi araştırmaların etik 
yönden uluslararası normlara uygunluğu sağlamaktı. Kuruluş nedenle-
ri, uygulamada oluşan sıkıntılara, sorunlara çözüm aramak ve bulmaktı. 
Ülkemizde, etik kurulların artmasını sağlayan olay 21480 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İlaç Araştırmaları Hakkında Yö-
netmelik ile olmuştur. 1995 yılı sonunda, Sağlık Bakanlığı tarafından “İyi 
Klinik Uygulamalar” ve ardından da “İyi Laboratuvar Uygulamaları Kıla-
vuzu” uygulamaya konmuştur. Bu Yönetmelik ve kılavuzlar ile araştır-
malarda yer alacak olan araştırıcıların ve gönüllülerin yasal haklarının 
güvence altına alınması amaçlanmaktadır78.

B. Etik Kurulların Rolü 

Geçmişte yaşanmış birtakım sorunlar, etik dışı insan üzerindeki tıbbi 
uygulamaların verdiği rahatsızlık sonucunda insan onuru ve varlığını ko-
rumak kaygısı bu kurulların doğmasına vesile olmuştur. Günümüzde etik 
kurullar, etik ilke ve değerlerin tıbbi uygulamalara aktarılabilmesinin en 
önemli aracı olup sağlık hizmetlerinde ortaya çıkan ahlaki kaygıların gi-
derilmesinde önemli bir rol üstlenmişlerdir. Tıpta etik kararların bireysel 
olarak alınması yerine kurul kararlarının geçirilmesi daha uygun görül-
mekte ve bu yönde bir meyil oluşmaktadır. Etik ve etik kurul hekimin bil-
gisini ve bu bilgisinin kötü niyete kullanmasından kaçınması için vardır79.

Etik kurulların amacı, tıbbi uygulamalarda karşılaşılan etik sorunlara 
disiplinler arası çözüm bulmak ve danışmanlık yapmaktır. Etik kurulla-
rın klinik araştırmalardaki kararlarında, hata yapma riskini minimuma 
düşürmenin yanında hekimlere, hasta ve hasta yakınlarına tavsiyede bu-
lunma, iletişimi kolaylaştırma, eğitim, hasta yönetim politikasına katılma 
ve tıbbi kararlar arasında aracılık etme gibi yükümlülükleri vardır80.

Klinik araştırmalarda etik kurulların rolü araştırmayı etik yönden 
değerlendirerek, bilimsel bakımından ve hukuka uygun olacak şekilde 

77  İstanbul Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Kocaeli Üniversi-
tesi, Ordu Üniversitesi gibi.

78  METİN, s. 402 vd.
79  METİN, s. 4.
80  METİN, s. 399.
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denetimin yapılmasıdır. Buna ek olarak, araştırmaya katılacak kişilerin 
haklarını, onurunu ve güvenliğini sağlamaktır. Etik kurulların rolü, kli-
nik araştırmaya onay verme aşamasında ve araştırma süresince devam 
edecektir81. Etik kurulların rolü, araştırmayı etik ve bilimsel açıdan ince-
lemektir. Bu iki husus, birbirine bağlıdır82.

C. Etik Kurulların Kuruluş Yapısı

1. Genel Olarak

Etik kurullar üyelerine göre sınıflandırıldığında, belli bir uğraş alanı-
nın sorunlarını çözmeye çalışırlar. Örneğin; cerrahi etik kurulu, hemşire-
lik etik kurulu gibi. 

Etik kurullar işlevlerine göre sınıflandırıldığında, ele aldıkları konular 
açısından farklı isimler alırlar. Örneğin; hastane etik kurulu, araştırma 
etik kurulu gibi.

Bağlı bulundukları, kurum ve kuruluşlara göre sınıflandırıldığında ise 
Sağlık Bakanlığı kapsamında etik kurullar ve üniversite kapsamındaki 
etik kurullar olarak ikiye ayırmak mümkündür83.

2. Sağlık Bakanlığı Kapsamında Etik Kurullar

a. Merkezi Etik Kurullar

Merkezi etik kurullar Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulurlar. Ülke-
mizde, çok merkezli klinik araştırmalarda, araştırma dosyasının incelen-
diği farklı yerel kurullardan aynı araştırma başvurusu için farklı kararlar 
çıktığından etik kurullarda “ardışık inceleme” yöntemi uygulanmaktadır. 
Kısaca, yerel etik kurul aşaması bittikten sonra Sağlık Bakanlığına bağlı 
merkezi etik kurul süreci başlamaktadır. Ülkemizde, yerel etik kurulla-
rınca alınan kararların farklı olması bakımından merkezi etik kurulun 
varlığı aranmaktadır. Örneğin; Türkiye’de ruhsatlandırılmamış ilaçlarla 
yapılan klinik denemeler bu etik kuruldan onay almak zorundadır. Böy-
lelikle, merkezi etik kurulun gerekçeli olarak Sağlık Bakanlığına vereceği 
bir karar karşısında Bakanlık bir araştırmayı durdurabilmektedir. 

Üyelerin egemenlik oluşturmamaları ve etik değerlendirme ile uğra-
şanların artmasından söz edebilmek için belirli aralıklarla değişim mev-
cudiyeti aranır84.

81  GÖNENÇ, s. 29.
82  SOMER/VATANOĞLU, s. 385.
83  METİN, s. 403.
84  METİN, s. 406.
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b. Yerel Etik Kurullar

Mülga 21480 sayılı İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik m. 4/1-e’ye 
göre; yerel etik kurulların tanımı düzenlenmişti. Buna göre, araştırmayı 
yapacak kurum ve kuruluşlarda oluşturulan ve ilgili Yönetmelik çerçeve-
sinde tespit edilen görevleri yürüten kurullar yerel etik kurullar olarak 
tanımlanmıştır.

Mülga 21480 sayılı İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik m. 14’de 
yerel etik kurulların teşekkülü başlığının altında, yerel etik kurullar, araş-
tırmanın yapılacağı eğitim ve araştırma hastanelerinde teşekkül eder. İl-
gili kurum veya kuruluş, yerel etik kurulu oluşturduktan sonra üyelerin 
adını, unvanlarını ve biyografilerini bir ay içinde Bakanlığa bildirir. Yerel 
etik kurul üyeleri, mülga 21480 sayılı İlaç Araştırmaları Hakkında Yönet-
melik kapsamında, m. 14 uyarınca belirtilen uzmanlık alanlarına göre en 
az yedi üyeden oluşurlar85.

Mülga 27089 sayılı Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik geçici 
madde 1/3 hükmü yerel etik kurulun görevi, en yakın mahalde kurulacak 
etik kurula görev ve sorumluluklarını ve araştırma dosyalarını devreder 
olarak düzenlenmiştir. Şayet, etik kurul kurulamamış ise araştırma dos-
yalarını Sağlık Bakanlığının belirleyeceği süreye kadar muhafaza edeceği 
belirtilmiştir.

3. Üniversite Kapsamında Etik Kurullar

Üniversite kapsamındaki etik kurulları; bilimsel araştırma ve inceleme 
kurulları, klinik araştırma etik kurulları, danışmanlık etik kurulları ve 
hastane etik kurulları olarak isimlendirmek mümkündür. 

Danışmanlık etik kurullarının kararları bağlayıcılıktan yoksundur. Bu 
kurul, bağımsız olup ancak başvuru üzerine harekete geçer. Başvurunun 
geri çekilmesi ile kurulun görevi de sona erer. Toplantı ve görüşmeler, sır 
saklama ve gizlilik güvencesi altına alındığından kamuya açık değildir. 
Kararların, hukuk bakımından bağlayıcı etkisi yoktur. Etik kurulların 
verdiği kararlardan ötürü hastaların zarar görmesi ve bunun suç oluştur-
ması halinde üyeler ceza hukuku bakımından tamamen sorumludurlar. 

85  Yerel etik kurul üyeleri:
• Üç klinisyen doktor,
• Bir klinik farmakolog (ilaç bilimci) veya tıp doktoru farmakolog,
• Bir eczacı,
• Bir biyokimya uzmanı,
• Bir patolog (hastalık bilimi),
• Mümkünse bir tıbbi deontoloji uzmanı,
• Yapılacak çalışmanın özelliğine uygun bir uzman.
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Kamusal alandaki etik kurullar için hukuki sorumluluktan doğan tazmi-
nat talepleri devlet ya da tabipler birliği odasına karşı ileri sürülebilir. 
Özel etik kurullardaki durum ise hem bu kurulun bağlı olduğu kurum 
hem de kurulun tek tek üyeleri zarar görene karşı sorumlu olurlar. 

Danışma etik kurullarının tavsiyelerine uymayan kişi ve kurumlar, ku-
ral olarak fiillerinin sorumluluğunu yüklenir. İstisnası ise insan üzerinde 
araştırma yapabilmek için etik kurul onayının alınmasının yasal zorunlu-
luk olmasıdır. Kurul onayı almadan yapılan araştırmalardan bizzat araş-
tırmacı sorumlu olur. Etik kurulun işlevi, danışmanlığın yanında onay 
alınması gereken kurul olmasıdır. Yürütme gücü bulunmayan etik kurul-
larda ise kararlara uymayan araştırmacılara karşı doğrudan bir yaptırım 
uygulama olanağı yoktur86.

Hastane etik kurulların gelişmesinde, 1982 yılında ortaya çıkan “Be-
bek Doe87” olayının etkisi büyüktür. Zira bu olay tedaviyi kesmenin etik 
açıdan haklı gösterilip gösterilemeyeceği çalışmalarına yönelik olmuş-
tur88.

D. Etik Kurulların Çalışma Usul ve Esasları

Etik kurulların çalışma usul ve esasları, İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Kli-
nik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik m. 27’de düzenlenmiştir. Buna 
göre, etik kurul, başvuruları değerlendirme ve başvurularla ilgili karar 
verme konusunda bağımsız olup elde edilen her bilgi konusunda gizliliği 
sağlamalıdır. Gizlilik ilkesi ile ilgili olarak kurulun üyeleri TİTCK tarafın-
dan hazırlanmış olan, gizlilik belgesi ve taahhütnamesini imzalarlar.

Araştırmacı aynı zamanda etik kurul üyesi ise araştırmayla ilgili ka-
rar aşamasında bulunmamalı ve kararda imzası bulunmamalıdır89. Etik 
kurulun toplantı ve karar yeter sayıları da Yönetmelik’in 27. maddesinde 
düzenlenmiştir. Buna göre etik kurul, üye tam sayısının üçte iki çoğunlu-
ğu ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir.

Etik kurulun üyelerinin görev süresi ve üyeliklerinin düşmesi de aynı 

86  METİN, s. 403 vd.
87  Amerika Birleşik Devletleri’nin Indiana eyaletinde, Bebek Doe down sendromlu olarak 

yanlış gelişmiş bir yemek borusu ile dünyaya gelmiştir. Bu durum, yemeğin midesi-
ne ulaşmasını engelliyordu. Bu sorunun çözümü için Bebek Doe’ nun ameliyat olması 
gerekiyordu. Ancak ailesi ve doktoru bunu istemediler ve Bebek Doe birkaç gün için-
de açlıktan öldü. “Yararsız tedavi” kavramı hekimlere, Baby Doe kuralını aşmak için 
bir olanak olarak sunulmuş ve Baby Doe vakasındaki bu sonuç etik açısından hak-
lı görülmemiştir. bkz. http://www.radikal.com.tr/radikal2/bebeklere-otenazi-872803/ 
(1.11.2017).

88  ÖRNEK BÜKEN, Nüket, “Klinik Araştırma Etik Kurulları”, s. 6.
89  METİN, s. 405.
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maddede düzenlenmiştir. Buna göre, etik kurul üyelerinin görev süresi 
iki yıldır. Ancak görev süresi dolan üyelerin yeniden seçilebilmesi müm-
kündür. Üyeliği süresince mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya veya 
aralıklı olarak beş toplantıya katılmayan üyelerin üyeliği kendiliğinden 
düşer. Görev süresi dolan veya üyeliği düşen üyenin yerine tercihen aynı 
niteliklere sahip bir üye seçilir.

Etik kurul dışarıdan uzman talep edebilir. Yapılması planlanan ça-
lışmanın özelliğine göre alanında uzman olan kişi veya kişileri, araştır-
mayla ilgili olarak yapılan toplantıya davet edebilir. Dışarıdan uzmanın 
çağrıldığı toplantıda son değerlendirme buna dayanarak yine etik kurul 
tarafından yapılır90. Etik kurulların çalışma yöntemleri TİTCK tarafından 
belirlenir ve TİTCK’nın internet sitesinde yayımlanır. 

E. Etik Kurulların Görev ve Yetkileri

İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 
m. 28’de düzenlenmiştir. Buna göre, klinik araştırmaları değerlendirmek 
veya oylamak için başkaca kurum veya kuruluşlarca etik kurullar kurula-
maz. Etik kurullar TİTCK’nın belirlediği esaslar çerçevesinde kurulabilir. 

Etik kurullar, kendisine yapılan bir klinik araştırma başvurusunu de-
ğerlendirirken öncelikle araştırmadan beklenen yarar ve zarar analizleri-
ni yapmalıdır. Bu çerçevede, klinik araştırmanın bilimsel verilere dayanıp 
dayanmadığını değerlendirir. 

Etik kurul, klinik araştırmanın genel şartlarından olan; araştırmanın 
öncelikle insan dışı deney ortamında veya yeterli sayıda hayvan üzerinde 
yapılmış olması şartının gerçekleşip gerçekleşmediğini inceler. Burada 
elde edilen verilerin ulaşılmak istenen amaca varılması bakımından, kli-
nik araştırmanın insanlar üzerinde de denenmesinin zorunlu olup olma-
dığı durumunu da araştırır.

Araştırma ile ilgili olarak gönüllülere verilen yazılı bilgileri ve gönüllü-
lerin rızalarının alınması amacıyla izlenen yöntemin Yönetmelik’e uygun 
olup olmadığı inceler. Gönüllü kavramı içinde özellik arz eden kişiler olan 
çocuklar, gebeler, lohusalar ve emziren kadınlar, kısıtlılar, yoğun bakım-
daki ve bilinci kapalı kişiler üzerinde yapılacak araştırmalarda araştırma-
nın bu kişiler üzerinde yapılmasının zorunlu olup olmadığını da inceler.

Etik kurul ayrıca, gönüllülerde oluşacak kalıcı sağlık problemleri du-
rumunda, gönüllülerin yaralanmaları ve ölümleri durumunda araştırmacı 
veya destekleyicinin sorumluluğunu ve bu araştırma sonucunda ödenecek 
tazminatı ve klinik araştırmayı yapan ekibin araştırmanın niteliğine göre 

90 METİN, s. 407.
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uygunluğunu, değerlendirir. Etik kurul, yapılmasına müsaade ettiği klinik 
araştırmaları izleyebilir.

SONUÇ

İnsan üzerinde yapılan klinik araştırmaların, Anayasa m. 17 kişinin 
dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı bu hükümde belirtilmiştir. Yazılı 
haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan 
bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamayacağı ve benzer bir düzenleme 
de TMK m. 23 hükmünde, kişinin korunması düzenlenmiştir. Bu kap-
samda, yazılı rıza üzerine insan kökenli biyolojik maddelerin alınması, 
aşılanması ve nakli mümkündür.

Ülkemizde, ulusal ve uluslararası mevzuatlardan yararlanıp bunları 
dikkatlice incelenmesi ve klinik araştırmaların etik kurullarca özellikle 
“tıp etiği”ne uygun bir biçimde kuralların anlaşılır ve basit bir dille yürür-
lükte olan mevzuat hükümleri ile çelişkiye yer vermeyecek şekilde olma-
lıdır. Klinik araştırmaların ve klinik araştırmalarda etik kurullar eskiden 
günümüze kadar birçok yönetmelik ile düzenlenmiştir. Ancak bu durum, 
bazı konularda karışıklığa ve boşluğa neden olup çeşitli tartışmalara yol 
açmıştır. Bunun en belirgin örneği, Klinik Araştırmalar Hakkında Yönet-
melik sürekli bir değişime uğramış en son yürürlükte olan 2013 yılında 
yürürlüğe giren Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik, 2014 yılında 
İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik is-
mini alarak içerik değişikliklerin ardından isim değişikliğine kadar git-
miştir. 

İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik, 
çocuklar; gebeler, lohusalar, emziren kadınalar; kısıtlılar; yoğun bakım-
daki ve bilinci kapalılar hakkında genel şartların yanına ek olarak bazı 
şartlar da öngörülmüştür. Klinik araştırmalar için kabul edilen şartlarla 
beraber bu ek şartların da yerine getirilmesi gerekir. Aksi takdirde yapı-
lan klinik araştırma hukuka aykırı olur. Ayrıca gönüllüye araştırmanın 
her aşamasında verdiği rızadan vazgeçip araştırmadan çekilebileceği bil-
dirilmelidir. Rızasını geri alan gönüllü derhal araştırmadan çıkarılmalı-
dır zira araştırmanın rızanın geri çekilmesinden sonraki aşaması hukuka 
aykırı olur.

27089 sayılı Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik, 2011 yılın-
da değiştirilmeden önce erler ve erbaşlar kısıtlılar başlığı altında yer al-
mıştır. Yapılan değişiklikle birlikte erler ve erbaşlar kısıtlı tanımından 
çıkarılmıştır. Kanaatimizce yapılan bu değişik yerinde olmuştur. Nitekim 
erler ve erbaşlar tam ehliyetli olduklarından, kısıtlı başlığının altında yer 
alması yerinde olmamıştır.
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6098 NO’LU TÜRK BORÇLAR KANUNU 
KAPSAMINDA ESER SÖZLEŞMESİ

Begüm ÇİZEL1

Genel Olarak

Eser sözleşmesi, tam iki tarafa borç yükleyen ve tarafları yüklenici-iş 
sahibi olarak isimlendirilen bir iş görme sözleşmesidir. Bir tarafın (yük-
lenici) bir eser meydana getirmeyi ve bunun karşılığında diğer tarafın (iş 
sahibi) ise bedel/ücret ödeme borcu altına girdiği ivazlı bir sözleşmedir. 
Bu sözleşmede ivaz olarak belirlenen hususun ‘’para’’ olması zorunlu bir 
unsur olmakla beraber, ivazın para olarak belirlenmediği durumlarda 
sözleşme, kanundaki tipe uygun olmayacağından isimsiz (atipik) sözleş-
me halini alacaktır. Buna örnek olarak Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleş-
mesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi ve bunun karşılığında da iş 
sahibinin sahip olduğu arsanın mülkiyetini devretmeyi asıl borçlar olarak 
düzenleyen sözleşmedir. Birden fazla farklı tip sözleşmenin asli edimle-
rinin mübadele ettiği sözleşmedir. Bu kapsamda eser meydana getirme 
borcu eser sözleşmesinin ve bunun karşılığında arsanın mülkiyetini dev-
retmek satış sözleşmesinin asli borçlarındandır. Farklı sözleşmelere ait 
bu asli edimlerin mübadelesini öngörmesinden dolayı Arsa Payı Karşılığı 
İnşaat Sözleşmesi, çifte tipli karma sözleşmeler arasında yer almakta-
dır. Dolayısıyla ivazın para olarak belirlenmediği bir eser sözleşmesinden 
bahsetmek, tipe uygun olmayacağından dolayı mümkün değildir.

I. Diğer İş Görme Sözleşmelerinden Farkı

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda iş görme sözleşmeleri olarak 
nitelendirebileceğimiz dört temel sözleşme vardır. Bunlar hizmet, eser, 
yayım, vekalet sözleşmeleridir. Uygulamada ayrım yapmada en çok zor-
luk yaşanan iki iş görme sözleşmesi vekalet ve eser sözleşmeleridir. Özel-
likle tıp alanı olan plastik cerrahi müdahalelerinin eser kapsamında mı 
yoksa vekalet kapsamında mı değerlendirileceği hususunda ne doktrinde 
ne de uygulamada bir birlik mevcut değildir. Eser ve vekalet sözleşmele-
ri arasındaki ayrımı yapabilmenin en belirgin yöntemi, iş görme edimini 
gerçekleştirecek kişinin sonuç borcu yüklenip yüklenmediğini tespit et-
mektir. Eser sözleşmesinde üstlenilen iş görme ediminin başarılı olarak 

1 Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi
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tamamlanması gereklidir. Örneğin terziden dikilmesi talep edilen elbise-
nin tam, eksiksiz ve ayıpsız bir şekilde iş sahibine teslim edilmesi ge-
rekmektedir. Ancak avukatlık hizmeti veren bir büronun bir davayı özen 
borcunu yerine getirmesi halinde kazanamaması, vekalet sözleşmesinde 
bir borca aykırılık oluşturmayacaktır. Çünkü vekalet sözleşmesinde ve-
kil, sonuç borcu altında değildir.

II. Eser Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları ve Hukuki Niteliği

Eser sözleşmesi, TBK 470 ve devamı hükümlerde düzenlenmiştir. 
Eser sözleşmesinin kanundaki tanımı md. 470’te belirtilmiştir, ‘’ Eser 
sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, işsahibinin de bu-
nun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.’’ Kanunun laf-
zından yola çıkarak, eser sözleşmesinin unsurlarını saymak gerekirse ön-
celikle tarafları belirlemek isabetli olacaktır. Eser sözleşmesinin tarafları 
işsahibi ve yüklenicidir ve sözleşme her iki tarafa da borç yüklediği için 
(synallagmatic), taraflardan her biri hem borçlu hem de alacaklı konu-
mundadır. Tarafların hangi borçlar altında olduğu, detaylı olarak taraf-
ların borçları kısmında detaylı olarak incelenecektir. Eser sözleşmesinin 
hukuki niteliği bir borçlandırıcı işlem olmasıdır ve bu kapsamda rızai ve 
ivazlı bir sözleşmedir. Şekle tabi olmaması kural olmakla birlikte, istis-
naen şekle bağlı olarak yapılması da uygulamada mevcuttur. Buna örnek 
olarak konusu taşınmaz olan bir eser sözleşmesinde mülkiyeti devir bir 
borç olarak düzenlenmiş ise, sözleşmenin şekil şartlarına uygun olarak 
düzenlenmesi gerekir. Eser sözleşmesinin unsurlarını inceleyecek olur-
sak;

a. Eser Kavramı

Bu sözleşme kapsamında bir eser meydana getirmek borç olarak dü-
zenlenmiştir ancak eserin ne olduğuna ilişkin aydınlatıcı bir bilgi kanun-
da yer almamaktadır. Bu kapsamda eser kavramını geniş yorumlamak 
gerekecektir. Eser, bu sözleşme kapsamında iş görme faaliyetinin sonu-
cunda meydana gelen ‘’şey’’dir. İş görme faaliyeti sonucunda ortaya çıkan 
eser, hiç var olmayan bir şeyin meydana getirilmesi olarak karşımıza çı-
kabileceği gibi (yeni bir bilgisayar yazılımı yapmak, elbise diktirtmek...); 
var olan bir şeyde değişiklik yapmak (örn: restorasyon, ayakkabı tami-
ri…) şeklinde de gerçekleşebilir. 

b. Ücret

Eser sözleşmesi bakımından ücret zorunlu bir unsurdur. Eser mey-
dana getirme ve ücret ödeme, karşılıklı mübadele içinde olan borçlardır. 
Giriş bölümünde de bahsedildiği üzere ivazın ücret olmadığı bir eser söz-
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leşmesinden bahsetmek mümkün değildir. Sözleşmeyi ‘’eser sözleşmesi’’ 
olarak adlandırmamızın koşullarından biri de ivazın ücret olmasıdır. Bu 
nedenledir ki ücret, bu sözleşmenin objektif esaslı unsurlarındandır. 

c. Tarafların Anlaşması (consensus)

Bu unsur tüm sözleşmelerin kurulması bakımından objektif esaslı bir 
unsurdur. Yani, taraflar arasında sözleşmenin kurulması niyetiyle bir an-
laşma sağlanmamış ise, akdin varlığından söz etmek mümkün olmaya-
caktır. Eser sözleşmesi bakımından da tarafların en azından asli edimler 
bakımından sözleşme akdetmeye uygun irade uyuşmaları bulunmalıdır. 
Yani yüklenicinin eser meydana getireceği ve bunun karşılığında da işsa-
hibinin ücret ödeyeceği hususunda bir anlaşmaya varılmış olması gerek-
lidir.

III. Eser Sözleşmesinde Hasar ve Yararın Geçişi Meselesi 

Kural olarak yüklenicinin meydana getirdiği esere teslimden önce gelen 
hasara, yüklenici katlanır. Ancak TBK md. 483/f.1 uyarınca işsahibinin 
eseri teslim almada temerrüde düşmesi halinde (alacaklı temerrüdü), te-
merrüde düşmeden itibaren hasarlara katlanacak taraf işsahibi olacaktır. 
Ancak temerrüt halinin ortadan kalkması durumunda hasar tekrardan 
işsahibine geçecektir. Yani kural olarak esere gelen hasar sonucunda 
yüklenici eser meydana getirmesinin karşı edimi olan ücret alacağını ve 
giderlerini talep edemez. 2 Kuralın bir diğer istisnası da TBK md.483 uya-
rınca malzemenin işsahibi tarafından sağlandığı hallerde malzemeden veya 
gösterilen yerden kaynaklanan ayıp sebebiyle eserin yok olması halinde, 
hasara işsahibi katlanacaktır. Bu anlamda işsahibinin kusurlu olması 
aranmaz, yalnızca eserdeki hasarın meydana gelmesinin malzeme veya 
arsadan kaynaklanması yeterlidir. Son istisna ise yine TBK md. 483’ün 
lafzından anlaşılmaktadır. Bu kapsamda işsahibinin talimatı dolayısıyla 
yüklenici önceden hasarlı olacağı anlaşılan bir eser meydana getirmişse, 
bundan doğan hasara katlanacak taraf işsahibinin kendisi olacaktır ve 
yükleniciye yaptığı işin değerini ve de bununla birlikte bu değere dahil 
olmayan giderleri de ödemek durumunda kalacaktır. Tüm bu istisnalara 
çatı hüküm olarak 483/2c.son’a göre eğer işsahibinin kusuru da tespit 
edilirse, yüklenici varsa ayrıca zararının giderilmesini talep edebilecektir. 3

2  Eserin Teslimden Önce Telef Olması ve Roma Hukuku’nun Türk Borçlar Hukukuna 
Etkileri, Ar. Gör Murat Topuz

3  Prof. Dr. Cevdet Yavuz Borçlar Özel Hükümler Beta Yayınları Borçlar Özel Hükümler 
Yenilenmiş 9. Bası- Ocak 2014 sf.964, 965,966,967,968,969
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IV. Eser Sözleşmesinde Tarafların Borçları

A. Yüklenicinin Borçları 

i. İşi sadakat ve özenle yapma borcu

TBK 471’de yüklenicinin sadakat ve özen borcu açıkça düzenlenmiştir. 
Bu kapsamda işsahibinin sağladığı malzemeyi gereken özeni göstererek 
kullanmalı ve artan malzemeyi işsahibine iade etmelidir. İşsahibi tarafın-
dan sağlanan malzemenin veya gösterilen arsanın ayıplı olduğu anlaşılır-
sa, yüklenici bu ayıbı ivedi bir şekilde işsahibine bildirmelidir. Bu ihbar 
yükümlülüğünü yerine getirmezse, ayıptan dolayı meydana gelebilecek 
tüm zararlardan yüklenicinin kendisi sorumlu olacaktır. Yüklenici ayrı-
ca işsahibinin menfaatlerini korumakla da sorumludur. Özen borcunun 
kriterini objektif olarak belirlemek gerekir. Bundan anlaşılması gereken 
benzer alandaki işleri üstlenen basiretli bir yüklenicinin göstermesi gere-
ken meslekî ve teknik kurallara uygun davranışlar ölçüt alınmalıdır. 

ii. Şahsen İfa Borcu

TBK md.471 uyarınca yüklenici, eser meydana getirme borcunu doğ-
rudan doğruya kendisi ifa etmelidir. Genel hükümlere göre kural olarak 
borcun şahsen ifası zorunlu tutulmamışken, eser sözleşmesine ait özel 
hükümlerde şahsen ifanın karine olarak kabul edildiğini görüyoruz. Yani 
eser sözleşmesi bakımından eser meydana getirme borcu kişisel nitelikli-
dir. Ancak bazı durumlarda eser, yüklenicinin denetimi altında başkasına 
yaptırılabilir. İşin niteliği gereği yüklenicinin kendi yeteneklerini kullan-
masının zorunlu olmadığı durumlarda, eserin yapımı alt yükleniciye bıra-
kılabilir. Eserin yapımının alt yükleniciye bırakıldığı hallerde yüklenicinin 
aksi kararlaştırılmamışsa, eser yapımı üstünde bir hakimiyeti olmaya-
caktır ancak iş, yüklenicinin kendi adına ve hesabına yapılacaktır. Ancak 
yüklenicinin şahsen ifasının zorunlu olduğu, yani ancak ve ancak kendi 
yeteneklerini kullanarak meydana getirmek zorunda olduğu eserler bakı-
mından alt yükleniciyle yapılan anlaşmalar eser meydana getirme borcu 
hususunda borca aykırılık oluşturacaktır. Bu kapsamda iş sahibi borçlu 
temerrüdü hükümleri çerçevesinde sözleşmeden dönme veya ifadan vaz-
geçme haklarını kullanarak menfi/müspet zararını talep edebilecektir.4

iii. Araç, gereç ve malzeme sağlama borcu

Aksi kararlaştırılmadığı veya aksine adet olmadığı müddetçe, yüklenici 
eserin yapımında ihtiyaç duyulan araç ve gereçleri kendisi sağlar. Araç 

4  MÜTEAHHİDİN ESERİ ŞAHSEN YAPMA VEYA KENDİ İDARESİ ALTINDA YAPTIRMA 
BORCU, Ahmet M. KILIÇOĞLU(Medenî Hukuk Asistanı)
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gereç ve malzeme arasında fark vardır. Araç-gereç eserin meydana geti-
rilmesinde kullanılan ve genellikle eserin bünyesine dahil olmayan şeyler 
iken; malzeme, eserin kendisinden imal edildiği şeydir. Malzemenin kim 
tarafından sağlanacağı kanunda açıkça düzenlenmiş değildir. Ancak ha-
kim görüşe göre malzemenin iş sahibi tarafından sağlanacağı kabul edi-
lir. Eğer ki malzeme yüklenici tarafından sağlanmış ve malzemenin ayıplı 
olduğu anlaşılıyor ise, yüklenicinin iş sahibine karşı ayıp sorumluluğu, 
satış sözleşmesinin ayıba karşı tekeffül hükümlerine tabi olacaktır. 

iv. Genel İhbar Yükümlülüğü

Yüklenici eser sözleşmesi kapsamında yüklenici, olumsuz ve hususi 
durumların mevcudiyeti halinde durumu vaktinde iş sahibine bildirmekle 
yükümlüdür. Bu borcun doğduğu asıl kaynak, yüklenicinin özen ve sada-
kat borcundan doğmaktadır. Buradaki amaç, iş sahibinin zarar görmesi-
ni engellemektir. 5

v. İşe zamanında başlama ve devam etme borcu

Kural olarak vadeye bağlanmış borçlar bakımından vade günü gelme-
den temerrüt halinden bahsedilmez ancak eser sözleşmesinin özel hü-
kümlerince vadenin dolmamış olmasına rağmen iş sahibine temerrüt 
hükümlerinden yararlanma imkânı verilmiştir. TBK 473 uyarınca yükle-
nicinin kusuru aranmaksızın eserin yapımına başlamakta gecikmiş olma-
sı halinde, iş sahibinin ihtarıyla vade günü gelmeden yüklenicinin temer-
rüde düşebileceği öngörülmüştür.6 Bu hüküm aynı zamanda yüklenicinin 
iş görme edimini yerine getirirken açıkça akdi ihlal edici bir şekilde yavaş 
yürütmesi halinde de uygulanır. Ayrıca vade tarihi henüz gelmemesine 
rağmen eserin vade gününe kadar tamamlanamayacağı açıkça anlaşı-
lıyorsa, iş sahibi vade tarihini beklemeksizin çekeceği ihtarla temerrüt 
hükümlerinden yararlanabilecektir. Bu hükümden de açıkça anlaşıldığı 
üzere yüklenicinin iş görme edimini zamanında, uygun bir süratle ve ka-
rarlaştırılan vadeye yetişecek şekilde yapması gereklidir.7

5  Prof. Dr. Fahrettin Aral Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri Yetkin Yayınları, Genişletil-
miş 7. Bası sf.325-367 arası

6  MÜTEAHHİDİN İŞİN DEVAMI ESNASINDA ÖZEN YÜKÜMÜNÜ İHLÂL EDEREK ESERİ 
AYIPLI VEYA SÖZLEŞMEYE AYKIRI ŞEKİLDE YAPACAĞININ ANLAŞILMASI HALİNDE 
İŞ SAHİBİNİN BK. m. 358/II UYARINCA SAHİP OLDUĞU HAKLAR, Dr. Köksal KOCAA-
ĞA

7  BORÇLAR KANUNU 358/1 HÜKMÜNE GÖRE YÜKLENİCİNİN İŞE ZAMANINDA BAŞ-
LAMA VE İŞİ SÜRDÜRME BORCU (The Obligation of Starting Work and Continuing 
of the Contractor According To the Article 358/1 of Law of Obligations) Ars. Gör. Özge 
YÜCEL
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vi. Meydana getirilen eseri teslim etme borcu 

Borçlar kanununda açıkça düzenlenmemekle birlikte eserin teslim 
edilmesi, bu sözleşme bakımından asli borçlardan bir tanesidir. Zaten 
kanunun muhtelif maddelerinde (473,474,475...) teslimden söz edilerek, 
kanun zımni bir şekilde bu borcun varlığını kabul etmiştir. Malzemenin 
yüklenici tarafından sağlandığı eser sözleşmelerinde, malzemenin mül-
kiyeti yükleniciye ait olduğundan dolayı mülkiyetin devri de evleviyetle 
teslim borcunun kapsamında olacaktır. Teslim anında eserin ifa yeri TBK 
md.89 uyarınca tespit edilecektir. Eser taşınmaz ise, taşınmazın bulun-
duğu yerde; taşınır ise, genellikle eser sözleşmesinin konusunu oluşturan 
eser parça borcu niteliği taşıdığı için iş sahibi eseri, imal edildiği yerden 
teslim almalıdır. Teslim borcunun ifa zamanı ise öncelikle tarafların ka-
rarlaştırmış olup olmamasına, eğer kararlaştırmamışlarsa işin niteliğine 
göre ve bir ortalama bir yüklenicinin objektif olarak işi bitirme süresi baz 
alınarak tayin edilir. Yüklenici teslim borcunda temerrüde düşerse işsahi-
bi, karşılıklı borç yükleyen sözleşmeler bakımından düzenlenen temerrüt 
hükümlerindeki seçimlik haklarına başvurabilecektir. 

vii. Ayıp sorumluluğu 

Ayıp, sözleşmede kararlaştırılan bir niteliğin bulunmaması veya eser-
de bulunması gereken bir lüzumlu vasfın mevcut olmamasıdır. Ayıp so-
rumluluğuna gidilebilmesi için ayıbın esaslı nitelikte olması gerekir. Eser 
sözleşmesi bakımından ayıp sorumluluğunun gündeme gelebilmesi için 
belli şartlar gereklidir.

Bunlar;

• Yüklenicinin, sözleşme konusu eseri tamamlayıp iş sahibine teslim 
etmiş olması gerekir.

• Teslim konusu eser ayıplı olmalıdır.

Ayıp iki şekilde karşımıza çıkabilir: Açık ve gizli ayıp. Açık ayıplar, 
usulüne uygun ve basit bir muayene ile anlaşılabilecek ayıplarken; gizli 
ayıplar kullanıma bağlı olarak ortaya çıkar. Açık ayıplar bakımından iş 
sahibinin fark etmesine rağmen eseri teslim alması, yüklenicinin ayıp so-
rumluluğunu ortadan kaldıracaktır. Ayıpların yüklenici tarafından kasten 
gizlenmesi, iş sahibinin bildirim külfetini yerine getirmemesi halinde bile 
yüklenicinin sorumluluktan kurtulmasına engel olacaktır. Ayıp tespitin-
den sonra iş sahibinin birtakım seçimlik hakları mevcuttur.
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a) Sözleşmeden Dönme8

İş sahibinin eseri kabul etmesi hakkaniyet gereği beklenemeyecek ise 
sözleşmeden dönme söz konusu olabilecektir, Sözleşmeden dönme, ge-
riye etkili olacaktır. Yani sözleşme sanki hiç yapılmamış gibi sonuç do-
ğuracaktır. 475/son’a göre eserin belli bir kısmının tamamlanmış olması 
haline sözleşmeden dönülemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Bu durumda 
olumlu zararın tazmin edilmesi uygun olacaktır. Yargıtay’ın da hakim gö-
rüşü uyarınca %75i tamamlanmış eserler bakımından dönme, kullanıla-
bilir bir seçimlik hak olmayacaktır. 

b) Eseri Alıkoyup Bedelde İndirim İsteme 

Eğer ki eserde bulunan ayıp, sözleşmeden dönmeyi haklı gösterecek 
kadar ağırlık taşımıyorsa, bu durumda ayıp oranında bir indirim talep 
edilebilir. İndirilecek tutarın hesaplanmasında iki tane yöntem kullanıla-
bilir. Birincisi mutlak, ikincisi ise nispi metottur. Yargıtay mutlak meto-
dun adil çözüm üreten bir metot olduğunu düşünmediğinden dolayı çoğu 
kararında hesaplama yaparken nispi metodu kabul etmiştir. Nispi metot 
ise kararlaştırılan ücretin, malın ayıplı bedelinin ayıpsız bedeline oranı ile 
çarpımı ile tespit edilir. Ancak başta kararlaştırılan miktar ile indirilecek 
miktar birbirine çok yakın veya eşitse, bu durumda hakkaniyete aykırılık 
söz konusu olacağından, sözleşmeden dönme veya malın misliyle değişti-
rilmesi gerektiği kabul edilmelidir. 

c) Eserin ücretsiz onarımını isteme9

Aşırı bir masrafı gerektirmediği takdirde masraf yükleniciye ait olmak 
üzere eserin ücretsiz onarılmasını istemek bir seçimlik hak olarak dü-
zenlenmiştir. Eserin onarımını, masraflar yükleniciye ait olmak üzere bir 
başkasından da talep etmek mümkün olacaktır. 

d) Ayıp sonucu ortaya çıkan zararın tazminini isteme 

Bu seçimlik hak, diğer üçü ile beraber kullanılabilecektir. İş sahibi 
kümülatif olarak zarar tazmini isteyebileceği gibi, yalnız başına da talep 
edebilir. Bu tazminat, kusura dayanan bir sorumluluktan doğar ve TBK 
112’deki esaslar uyarınca yüklenicinin kusursuzluğunu ispatlaması ha-
linde sorumluluktan kurtulması mümkün olacaktır. 

8  T.C.BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ESER SÖZLEŞMESİNDE İŞ SAHİBİNİN AYIPTAN 
DOLAYI SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKI Yüksek Lisans Tezi MERVE AKÇA ,İSTAN-
BUL 2012

9  Konya Barosu Dergisi Yıl:40 Sayı:23, 6098 No’lu Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre 
Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğu, Yard. Doç. Dr. 
Mustafa Arıkan, Selçuk Üniv. Med. Huk. A.B.D Öğretim Üyesi
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B. İş Sahibinin Borçları 

i. Bedel Ödeme Borcu 

Zorunlu unsur olan bedelin sözleşmede belirlenmiş olmasının yanın-
da belirlenmemiş olma ihtimali de vardır. Uygulamada belirlenmemesi 
karşımıza çıkmamasına karşın istisna durumlarda belirlenmemiş olabi-
lir. Bu takdirde TBK. m.481 uyarınca bedel, değere göre belirlenir. Bedel 
ödeneceği konusunda anlaşma olmasına rağmen miktarının belli olma-
dığı durumlarda, eserin yapıldığı anda ve yerde eserin değeri ve yükleni-
cinin harcadığı gidere bakarak bedelin miktarı tayin edilir. Uygulamada 
genellikle eserin bedeli taraflarca kararlaştırılmış olur. Bedelin kararlaş-
tırılması ise iki şekilde karşımıza çıkabilir. 

• Götürü Bedel:10 TBK m.480 sözleşmede pacta sunt servanda (ahde 
vefa) ilkesinin bir yansımasıdır. Bedelin götürü olarak kararlaştırılmış ol-
ması, kesin olarak bir miktar üzerinde anlaşmaya varıldığı anlamına gelir. 
Bu tip bedel kararlaştırmalarında, yüklenicinin yaptığı masraf ve giderin 
miktarına bakılmaksızın, iş sahibi kararlaştırılan bedel üzerinden bedel 
ödeme borcunu ifa etmek zorundadır. Yani yüklenicinin gideri anlaşılmış 
olan bedelden düşük olsa bile, iş sahibi bunu ileri sürerek kararlaştırı-
lan götürü bedelin altında bedel ödemeyi teklif edemez. Bunun karşılığı 
olarak yüklenicinin işi kararlaştırılan götürü bedelin üstünde masrafla 
bitirdiği durumlarda da, iş sahibine karşı giderlerin, ödenecek bedelden 
fazla olduğunu ileri sürerek ek ödeme talep edemez. Ancak emprevizyon 
ilkesi uyarınca, taraflar sözleşmeyi akdettikleri zamandan sözleşmenin 
gerçekleştirileceği zamana kadar geçen süreçte sözleşme koşullarında 
değişiklik meydana gelebilir. Bu değişiklikler sözleşmenin akdi esnasın-
da öngörülemeyecek nitelikte ve eser meydana getirme borcunun ifasını 
önemli derecede güçleştiriyor ise, rebuc sic stantibus (öngörülmezlik) 
prensibi uyarınca yüklenicinin birtakım imkanları doğar. Bu prensibin 
devreye girebilmesi için birtakım şartların gerçekleşmesi gerekir. Bunlar;

1. Başlangıçta öngörülemeyen veya öngörülse bile taraflarca göz 
önünde tutulmayan bir beklenmeyen halin meydana gelmesi gerekir. 
Beklenmeyen hal, yalnızca mücbir sebepleri değil, aynı zamanda ferdi 
niteliği aşan bir ülke veya yörenin tüm yaşayanlarını kapsayan genel 
nitelikli bir olay olmasını da kapsar.

2. Meydana gelen beklenmeyen hal, eserin kararlaştırılan götürü be-
delle tamamlanmasına engel olmakla beraber, bu bedelin son derece 

10  ESER SÖZLEŞMESİNİN BEKLENİLMEYEN HALLER NEDENİYLE FESHİ VEYA SÖZ-
LEŞME BEDELİNİN ARTTIRILMASI (BK MD. 365/II) T.C. Bahçeşehir Üniversitesi Özel 
Hukuk Bölümü Yüksek Lisans Tezi PELİN TÜMKAYA AŞKAR İstanbul 2010
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aşılarak tamamlanmasına veya ifanın son derece güçleşmesine neden 
olmalıdır. Ayrıca yüklenicinin eseri meydana getirmek için ekonomik 
olarak mahvının gerekliliği aranmaz. 

3. Beklenmeyen halin meydana gelmesini yükleniciye isnat edeme-
mek gerekir. 

4. TBK.m.480 emredici nitelikte bir hüküm değildir. Yani tarafla-
rın önceden fesih veya bedelin artırılmasını yasaklayıcı bir sözleşmesi 
mevcut olduğu takdirde, bu hükmü uygulamak mümkün olmayacaktır. 
Yani hükmün uygulanabilmesi için son şart olarak aksine sözleşmenin 
bulunmaması gereklidir. 11

TBK.m.480’e bağlanan sonuçlara bakacak olursak, karşımıza iki temel 
sonuç çıkıyor. Birincisi hâkimden sözleşmenin mevcut koşullara uyarlan-
masını talep etmek, diğeri ise uyarlamanın mümkün olmadığı hallerde 
sözleşmeden dönme hakkıdır. Yüklenicinin bu haklarından yararlanıla-
bilmesi için, beklenmeyen durumu iş sahibine bildirmesi gerekir. 

• Yaklaşık Bedel: TBK.m.481 uyarınca eserin bedeli, yapıldığı yer ve 
zamanda, eserin değerine ve yüklenicinin yapmış olduğu giderlere bakıla-
rak belirlenir. Uygulamada çoğu kez yüklenicilerin götürü bedel kararlaş-
tırmaya yakın oldukları görülmez. Bunun sebebi masrafların beklenenin 
üstünde seyredebilme ihtimalidir. İşte böyle durumlarda bedel yaklaşık 
olarak belirlenir. Bedelin yaklaşık olarak belirlenen miktarın üstünde he-
saplanması durumunda, iş sahibinin buna itiraz etmesi mümkün olmaya-
caktır. Aşan kısım yüklenici tarafından istenebilir, aşmayan ve hatta belir-
lenen bedelin altında kalan kısım için de iş sahibi tarafından düşürülme 
talebi yapılabilir veya düşük ücret ödenebilir. Yaklaşık olarak belirlenen 
miktarın aşırı derecede aşılması, evleviyetledir ki hakkaniyete uygun ka-
bul edilmez. Bu takdirde iş sahibinin birtakım hakları doğacaktır. 

Doktrin, kararlaştırılan yaklaşık ücretin aşırı yükselmesi durumunda 
da emprevizyon ilkesinin yaklaşık bedelde de uygulanmasını ve bu hakla-
rın taraflara verilmesi gerektiğini savunuyor. 

Bedelin ne zaman ödeneceğine ilişkin sorunun çözümü ise 
TBK.m.479’da bedelin muacceliyeti başlığı altındadır. Bedel alacağı, ese-
rin teslim anında muaccel olur. Yani bedel ödeme borcunun doğduğu ve 
talep edilebilir hale geldiği zaman eserin teslimi anıdır. İş görme sözleş-
melerindeki önce işin yapılması, daha sonra ücretin ödenmesi şeklindeki 
genel kural, eser sözleşmesi için de geçerliliğini korur.12

11 Cevdet Yavuz Borçlar Özel Hükümler Beta Yayınları Borçlar Özel Hükümler Yenilenmiş 
9. Bası- Ocak 2014 sf.1010-1017 arası

12 Cevdet Yavuz Borçlar Özel Hükümler Beta Yayınları Borçlar Özel Hükümler Yenilenmiş 
9. Bası- Ocak 2014 sf. 1018
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Zamanaşımı hususuna bakılacak olursa, m. 146,147 uyarınca kanun-
da aksine hüküm olmadıkça her alacak on yıllık zamanaşımına tabiidir 
ancak bazı iş görme sözleşmeleri bakımından özel süreler belirlenmiştir. 
TBK.m.147/6 uyarınca ücret alacakları bakımından 5 yıllık zamanaşımı 
süresi belirlenmiştir. Yani yüklenicinin sahip olduğu ücret alacağı, muac-
celiyet tarihinden itibaren 5 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. 

Ücretin ifa edileceği yere bakılacak olursa, öncelikle tarafların açık 
veya örtülü iradeleri esas alınarak belirleme yapılır. Eğer tarafların açık 
veya örtülü iradesi mevcut değilse, bu takdirde genel hükümler uygulama 
alanı bulacaktır. TBK.m.89 kapsamında ücret bir para borcu olduğundan 
dolayı yüklenicinin yerleşim yerinde ödenmesi gerekir.

Yüklenicinin bedel alacağının teminatına bakılacak olursa, yüklenici 
bedelin tamamen ödeninceye kadar kendini teminat altına almak için 
mülkiyeti saklı tutma anlaşması akdedebilir. Bunun dışında ise taşınmaz-
larda yapı veya tamirat işlerinde yüklenici ücret alacağını teminat altına 
alabilmek için taşınmaz üzerindeki kanuni ipotek13 (inşaatçı ipoteği) hak-
kından yaralanabilir. Ayrıca yüklenicinin hapis hakkından yararlanması 
da mümkündür.14

İş sahibinin bedel ödemede temerrüde düşmesi halinde yüklenici, ge-
nel hükümler TBK.m.125 uyarınca seçimlik haklarından yararlanabile-
cektir. Bu durumda söz konusu olan borç para borcudur ve dolayısıyla 
temerrüt faizi de istenmesi de söz konusu olabilecektir.

V. Eser Sözleşmesinin Sona Ermesi 

a. İkale ile sona erme

Taraflar, diledikleri her zaman sözleşmeyi karşılıklı anlaşarak sona 
erdirebilirler. İkale, geniş anlamda borcun sona erdirilmesi hallerinden-
dir. Bu da tüm akdin ortadan kaldırılması anlamına gelmekle birlikte 
hakkaniyete uygun olduğu müddetçe ex tunc15 olarak sonlandırıldığı ka-
bul edilir.

b. Yaklaşık bedelin aşırı derecede aşılması sebebiyle sözleşmeden 
dönülmesi ile sona erme

TBK.m.482 sayesinde iş sahibi, yaklaşık olarak belirlenen bedelin aşı-
rı derecede aşılmasından korunmuştur. Eğer ki yaklaşık olarak karar-
laştırılan bedel aşırı derecede yükselmişse, belli şartların gerçekleşmesi 
halinde iş sahibinin sözleşmeden dönme hakkı mevcuttur. Bu şartlar;

13 Daha fazla bilgi için bkz. TESCİLE TABİ OLMAYAN KANUNÎ İPOTEK HAKLARI (Non- 
registered Legal Mortgage Rights), Mine KAÇMAZ

14 TÜRK HUKUKUNDA HAPİS HAKKINA GENEL BAKIŞ (Çeşitli Hukuk Sistemleri Işığında 
Değerlendirme) Elif Berktaş Yüksel

15  Ex tunc: Geçmişe etkili olarak ortadan kalkması
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• Sözleşmede bedelin götürü değil, yaklaşık olarak belirlenmiş olması 
gerekir. 

• Masraflar, yaklaşık olarak belirlenen bedelin çok üstünde tutmuş 
olmalıdır. 

• Yaklaşık ücretin aşırı derecede yükselmesine, iş sahibinin sebebiyet 
vermemiş olması gerekir. 

• Yüklenicinin eseri sözleşmede belirlenmiş olan takribi bedel ile yap-
maktan kaçınması gerekir.

• Yüklenicinin TBK.m.480/2’deki haklarını kullanmak için harekete 
geçmemiş olması gerekir. Yani eğer ki yüklenici sözleşmenin uyarlanması-
nı isteme veya sözleşmeden dönme haklarını kullanmışsa, TBK.m.482’de-
ki şartlar gerçekleşmiş bile olsa iş sahibi dönme hakkını kullanamaya-
caktır. 16

Yaklaşık bedelin aşırı derecede aşılması halinde iş sahibi sözleşmeden 
dönme hakkına sahip olacaktır. Bu kapsamda hakkaniyete uygun düş-
tüğü ölçüde ex tunc olarak sözleşmenin sona erdirilme hakkı iş sahibine 
tanınmıştır. 

c. İş sahibinin tam tazminat karşılığında sözleşmeyi feshetmesi ile 
sona erme

 TBK.m.184 uyarınca iş sahibi, eser tamamlanmadan önce o ana ka-
dar yüklenici tarafından yapılan tüm masrafları ödeyerek ve ayrıca yükle-
nicinin tüm zararını tazmin ederek her zaman sözleşmeyi feshetme hak-
kına sahiptir. Sözleşmeyi feshetmek için iş sahibinin herhangi bir gerekçe 
göstermesi gerekemez. Masrafları ödeyerek ve zarar tazmininde buluna-
rak eserin tamamlanmamış olması koşulunu da göz önünde tutarak her 
zaman sözleşmeyi sona erdirme yetkisi iş sahibine tanınmıştır. Bu fesih, 
iş sahibinin irade beyanıyla gerçekleşir ve dolayısıyla iş sahibi bozucu ye-
nilik doğuran bir hakkını kullanmış olur. Yenilik doğuran haklar, nitelik-
leri gereği şarta bağlanamazlar ve kullanıldıktan sonra geri dönülemezler. 

 d. İş sahibi yüzünden ifanın imkansızlaşması sebebiyle sona erme

Bu sona erme sebebi TBK.m.485’te açıkça düzenlenmiştir. Bu durum-
da iş sahibinin kusurlu olması aranmaz. İflas etmesi, sakatlanması, ehli-
yetini kaybetmesi gibi kusuru olmayan bir durum da söz konusu olabilir. 
Önemli olan iş sahibinin alanında olan bir imkânsızlık söz konusu olma-
sıdır. Bu durumda yüklenicinin tam tazminat hakkı doğar ve bu tazminat 
olumlu ve olumsuz tüm zararları kapsayacaktır.

16  T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI İSTİSNA SÖZLESME-
SİNDE KEŞİF BEDELİNİN AŞILMASI, Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Hastaoğlu sf. 34-85 



696098 No'lu TBK Kapsamında Eser Sözleşmesi • B. ÇİZEL

e. Yüklenicinin ölümü veya yeteneğini kaybetmesi

Normal şartlarda ölüm borcu sona erdiren bir durum değildir. Çünkü 
terekeyle beraber borç mirasçılara geçer ancak tarafların kişiliği, nitelik-
leri önem arz eden ilişkiler bakımından taraflardan birinin ölümü borç 
ilişkisini sona erdiren bir durum olarak karşımıza çıkar. Hizmet sözleş-
mesinde işçinin ölümünün hizmet sözleşmesini sona erdirip, işverenin 
ölümünün sözleşmeyi sona erdirmemesinde olduğu gibi; eser sözleşme-
sinde de yüklenicinin ölümü veya yeteneğini kaybetmesi ile eser sözleş-
mesi sona erer. Bu durumda iş sahibi, eserin tamamlanan kısmından ya-
rarlanabilecek ise, onu kabul etmek ve karşılığını vermekle yükümlüdür. 
Yani iş sahibi herhangi bir kusuru olmasa bile eser yararlanılabilecek 
durumda ise bunu kabul etmek ve de bunun değerini ödemekle yükümlü 
olacaktır. İş sahibinin ölümünün sözleşmeyi sona erdirip erdirmeyeceği 
hususu kanunda düzenlenmediğinden dolayı iş sahibinin ölümünün eser 
sözleşmesini sona erdirmeyeceğini kabul etmek daha uygun olacaktır.
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ADLİ YARGI İLE İDARİ YARGI  ARASINDA 
GÖREV UYUŞMAZLIĞI VE UYUŞMAZLIK 

MAHKEMESİ 

Av. Erol TÜRK

1-İDARİ SÖZLEŞME:

İdare kamu gücüne dayanarak yaptığı tek yanlı işlemlerle hukuk yaşa-
mında değişiklik yapmaktadır. İdare tek yanlı işlemlerinin yanında karşı-
lıklı iradelerin uyuşması yolunu, yani sözleşme yapma yolunu da seçebi-
lir. Bazı durumlarda idare sözleşme yapmaya mecbur kalabilir.

Devletin kamu hizmetlerini yürütebilmesi için çeşitli mal ve hizmetlere 
ihtiyacı vardır. Devletin bu ihtiyaçları karşılaması her zaman tek yanlı 
idari işlemlerle mümkün olmayabilir. Kamu hizmetlerinin yürütülmesin-
de ve halkın bu hizmetlerden yararlanmasında idarenin tek taraflı işlem-
leri yeterli olmayabilir. Bu durumlarda idare sözleşme yoluna başvurabi-
lir. (1)

İdarenin sözleşmeleri ile idari sözleşmeleri birbiriyle karıştırmamak 
gerekir. İdarenin yaptığı tüm sözleşmeleri idari sözleşme olarak görmek 
yanlıştır. İdarenin yaptığı sözleşmeler birbirinden farklı, idari sözleşme-
ler ve özel hukuk sözleşmeleri olarak iki şekilde karşımıza çıkar. İda-
ri sözleşmelerde taraflar arasında çıkacak uyuşmazlıklar idari yargıda 
çözümlendiği halde, özel hukuk sözleşmelerinde taraflar arasında çıkan 
uyuşmazlıklar borçlar hukuku kurallarına göre adli yargı yerinde çözüm-
lenir. (2)

Kamu hizmeti kavramı günümüzde değişmiş ve gelişmiştir. Bunun so-
nucunu her alanda görmek mümkündür. Devletin tek başına bu kadar 
çok ve çeşitli hizmeti halkın ayağına götürmesi ve yürütmesi beraberin-
de güçlükler de yaratır. Burada idareye kamu hizmetinin yürütülebilmesi 
için sözleşme yapmak ve kamu hizmetinin yürütülmesini kamu tüzel ki-
şileri dışında özel hukuk tüzel kişilerine devretmek olanağı doğmaktadır.

2-İDARİ SÖZLEŞMELERİ NASIL AYIRT EDİLECEKTİR: 

Bir sözleşmenin idari sözleşme olabilmesi için:

a-Sözleşmenin taraflarından birinin mutlaka idare yani kamu tüzel ki-
şisi olması,
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b-Sözleşmenin konusunun bir kumu hizmetinin kurulması veya yürü-
tülmesi ile ilgili

olması,

c-Sözleşmenin özel hukuku aşan koşular taşıması gerekir.(3)

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel kurulunun 15.11.2016 tarihli 
kararı:

İdari sözleşmelerin imzalanması aşamasına kadar çıkan uyuşmazlık-
lar idari yargının görev alanına girdiği halde sözleşmenin imzalanmasın-
dan sonra çıkan uyuşmazlıklar adli yargının görev alanına girmektedir. 
Uyuşmazlık, davalı idare ile davacı arasında imzalanan idari sözleşmeden 
değil, davalı idarenin tek taraflı olarak kamu gücünü kullanmak suretiyle 
tesis ettiği ve davacı şirketin devraldığı hastanenin eski sahiplerine uygu-
lanması gereken cezai şartın davacı şirketin alacaklarından tahsiline yö-
nelik işlemden kaynaklanmaktadır. Taraflar arasında imzalanan hizmet 
alım sözleşmesinde hastanenin davacıya devrine ve borçlarının tahsiline 
dair bir hüküm bulunmadığı, dolayısıyla davacı tarafından davaya konu 
edinilen işlemin bir idari işlem olduğu ve bu idari işleme karşı açılan da-
vanın çözümünün idari yargı mercilerine ait olduğunun kabulü gerekir.

Danıştay içtihatlarına göre, idari sözleşmelerin imzalanması aşama-
sına kadarki süreçte oluşan uyuşmazlıkların idari yargıda, sözleşmenin 
imzalanmasından sonra sözleşme hükümlerinin uygulanmasından kay-
naklanan uyuşmazlıkların adli yargıda görülmesi ve çözülmesinin kabul 
edilmiştir. Uyuşmazlığın, davalı idare ile davacı arasında imzalanan idari 
sözleşmeden değil, davalı idarenin tek taraflı olarak kamu gücünü kullan-
mak suretiyle tesis ettiği ve davacı şirketin devraldığı hastanenin eski sa-
hiplerine uygulanması gereken cezai şartın davacı şirketin alacaklarından 
tahsiline yönelik işlemden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Taraflar ara-
sında imzalanan hizmet alım sözleşmesinde hastanenin davacıya devrine 
ve borçlarının tahsiline dair bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla 
davacı tarafından davaya konu edinilen işlemin bir idari işlem olduğunun 
kabulü ile bu idari işleme karşı açılan davanın çözüm yerinin idari yargı 
mercilerine ait olduğunu kabul etmek gerekir.(4)

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 15.11.2016 tarihli 
kararı:

Bir suçtan dolayı tutuklanan ve sekiz ay yirmi iki gün tutuklu kalan 
davacı Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı ile tahliye edilmiştir. Davacı, tu-
tuklu bulunduğu suçtan beraat etmiş ve bu karar davacı yönünden temyiz 
edilmeyerek kesinleşmiştir. Davacı haksız tutuklanması sebebiyle uğra-
dığı zararın 5271 Sayılı C. M. K. Md. 142/1. uyarınca tazminat davası 
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açmıştır. Tazminat davasına bakan mahkemeye verilen cevapta Ağır Ceza 
Mahkemesince verilen beraat kararının kesinleşmediği bildirilmiştir. Bu 
cevapla davacının tazminat davası reddedilmiştir. Verilen bu karar itiraz 
edilmeyerek kesinleşmiştir. Davacı Ağır Ceza Mahkemesi’nin ara kararı-
na yanlış cevap verilmesi sebebiyle haksız tutuklamadan kaynaklanan za-
rarının tazmin edilmesi istemiyle açılan davanın olumsuz sonuçlanmasın-
da idarenin hizmet kusurunun bulunduğunu ileri sürerek uğradığı zarara 
karşılık tazminat ödenmesini istemiştir.  Bu talebin reddedilmesi üzerine 
dava açıldığı anlaşılmaktadır. 

Davacı yaptığı başvuruda, tazminat talebini, Ağır Ceza Mahkemesi per-
sonelinin ara kararına hatalı cevap vermek suretiyle hizmet kusuruna da-
yandırdığı ve bu hizmet kusuru nedeniyle, 5271 Sayılı C.M. K.Md. 142/2 
uyarınca tazminat davası açma hakkının zayii edildiğini ileri sürmüştür. 
Tazmini istenilen zararın yargılama faaliyetine dair olmayıp, yargılama 
sonucunun bildirimine yöneliktir.  Uyuşmazlığın çözümü idari yargının 
görev alanına girdiğinin kabul edilmesi gerekir. (5) 

3- İDARİ SÖZLEŞMELERİN HUKUKİ SONUÇLARI:

İdari sözleşmeler de özel hukuk sözleşmeleri gibi öznel ve kişisel hu-
kuki durumlar yaratırlar. Bazı idari sözleşmeler karma özellikler arz 
ederler. Yani idari sözleşmeler bir kısım hükümleriyle kişisel ve öznel hu-
kuki durum yaratırken bir kısım hükümleriyle de sözleşmeye taraf özel 
kişiye, daha önce var olan, kanun ve düzenleyici işlemlerle saptanmış bir 
statüyü uygularlar. İdari sözleşmeler kimi yönden sözleşme, kimi yönden 
koşul işlemlerdir.(6)

İmtiyaz sözleşmeleri ve bazı hizmet sözleşmeleri bu karmaşık işlemle-
re örnek olarak gösterilebilir.

İdari sözleşmelere uygulanacak idare hukuku kuralları, borçlar hu-
kuku kurallarından farklıdır. İdari yargıda medeni hukuk ve borçlar hu-
kuku kuralları değil, idare hukuku kuralları uygulanır. Bazı durumlarda 
bir uyuşmazlığın çözümünde özel hukuk kuralarından da yararlanılmak-
tadır. Sözleşmelerin kurulmasına ilişkin kurallar borçlar hukukunda 
düzenlenmiştir. Bu nedenle idari yargı zaman zaman açıkça madde be-
lirtmek suretiyle borçlar kanunundan yararlanmaktadır. Borçlar huku-
kunun bazı kuralları idare hukukuna uygun düşmediği için idari sözleş-
melerde uygulanmaz.

İdari yargı kararlarında, Danıştay kararlarından ve Danıştayın yerleşik 
içtihatlarından oluşan özgün sözleşme kuralları uygulanır.
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Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulunun 15.11.2016 Tarihli ka-
rarı:

Uyuşmazlık konusu olayda, tazminat davasının açılmasına neden 
olarak Belediye Başkanlığına ait bildiride hakaret ve iftira içerdiği iddia 
edilmektedir. Bildiri incelendiğinde, Belediyenin davacının fabrikasının 
işleme kapasitesinin artırılmasına ruhsat verilmemesi yolunda bir tasar-
rufu bulunmadığı, bu şekildeki söylemlerin doğru olmadığı, zaten Bele-
diyelerine davacı tarafından yapılmış bir ruhsat başvurusu bulunmadığı 
anlaşılmıştır. Böyle bir tesisin yapılması Kıyı Kanununa göre de mümkün 
değildir. Belediyenin görev ve yetkileriyle ilgili açıklamalara yer verilmesi, 
söz konusu bildiri ve duyurunun belediyenin yetki ve görevi ile ilgili tek 
yanlı bir irade açıklaması olduğu ve bu haliyle görülmekte olan davanın 
idari yargının görev alanına girdiği anlaşılmaktadır.(7)

4-İDARİ SÖZLEŞMELERDE KAMU ÇIKARI ÜSTÜNDÜR:

İdari sözleşmeler, bir kamu hizmetinin kurulması veya yürütülmesi 
amacıyla yapılmaktadır. Bu nedenle hizmetin kurulmasında ve yürütül-
mesinde mutlaka kamu yararı bulunması sözleşmenin asli unsurudur. 
Eğer bir kamu hizmetinin kurulmasında ve yürütülmesinde kamu yararı 
yoksa böyle bir sözleşmenin yapılmaması gerekir.

İdari sözleşmenin tarafları kamu tüzel kişisi ile özel hukuk kişisi veya 
tüzel kişisidir. Ancak sözleşme kurulurken tarafların konumu eşit değil-
dir. İdari sözleşme kurulurken eşit olmayan karşılıklı iki çıkar bulundu-
ğu varsayılır. Biri kamunun diğeri özel kişinin çıkarıdır. Kamu hizmetle-
rinin sürekliliği ve kamu yararının üstünlüğü ilkeleri bu özel kuralların 
kabul nedenidir.(8)

5-KAMU TÜZEL KİŞİSİ:

İdari bir sözleşmeden bahsedebilmek için öncelikle sözleşmenin ta-
raflarından birinin mutlak surette kamu tüzel kişisi olması şarttır. Özel 
kişiler veya şirketler arasında yapılan sözleşmeleri, idari sözleşme olarak 
kabul etmek mümkün değildir. İdarenin kamu hizmeti kurulmasıyla ilgili 
yaptığı imtiyaz sözleşmesinde de imtiyazlı ortakların yürütmekle yüküm-
lü olduğu hizmetlerle ilgili olarak kişilerle yaptığı sözleşmelerde idari söz-
leşme olarak kabul edilmez. Elektrik hizmeti vermekle yükümlü imtiyazlı 
ortağın abonelerle yaptığı sözleşmeler bu nedenle idari sözleşme değildir. 
Hizmetin yürütülmesinde idarenin denetim görevi ise devam eder.

6-ÖZEL HUKUKU AŞAN KOŞULLAR:

Bir sözleşmenin idari sözleşme olarak kabul edilebilmesi için bir 
kamu hizmetinin kurulması veya yürütülmesi için yapılmış olması şarttır. 
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Kamu hizmetleri ile yapılan sözleşme arasındaki ilişki değişik şekillerde 
karşımıza çıkabilir. Yapılan imtiyaz sözleşmesi ile sözleşmenin tarafı olan 
özel kişiye bir kamu hizmetinin kurulması ve yürütülmesi verilebileceği 
gibi, kamu hizmetinin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyacağı malzeme-
lerin, araç ve gereçlerin temin edilmesi de idari sözleşmelerin konusu 
olabilir. Bir sözleşmenin idari sözleşme sayılabilmesi için kamu hizmeti 
kamu yararı aranır. Ancak kamu hizmeti her zaman yapılan sözleşmenin 
idari sözleşme olması için yeterli değildir.

Uyuşmazlık Mahkemesinin 28.11.2016 tarihli kararı:

Kamu kurumu tarafından bir tesisin yaptırılması sırasında Devlet malı 
olmayan yerlerden toprak alınması veya böyle yerlere toprak veya moloz 
yığılması sonucu meydana gelen zararların tazmini davası da başkasının 
malına kamu kurumunun dilediği gibi el atma hakkı yoktur. Plan ve pro-
jelere ve şartnamelere başkasının malına ihtiyaca göre el atılmasını ge-
rektirecek esaslar konulamaz. Mağdur olan haksız fiilden doğan tazminat 
davası açabilir.

İdarenin kamu hizmetine ilişkin olarak uygulamaya koyduğu plan ve 
projeye göre. Yol, kanal, baraj, su yollan, su şebekesi gibi tesislerin kurul-
ması, işletilmesi ve bakımı sırasında kişilere verdiği zararlardan dolayı 
kişisel haklan muhtel olanlar tarafından açılacak tam yargı davaları, idari 
eylem ve işlemlerden dolayı yargısal denetim yapan idari yargı yerinde 
açılmalıdır. 

İdarece bir ayni hakka müdahalede bulunulduğu; özel mülkiyete konu 
taşınmaza kamulaştırmasız el atıldığı veya plan ve projeye aykırı iş gö-
rüldüğü iddiasıyla açılacak müdahalenin men’i ve meydana gelen zararın 
tazmini davaları ise, adli yargı yerince çözümleneceği, yerleşik yargısal 
içtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Nitekim yukarıda belirtilen genel kabul doğrultusundaki Y. İ. B. Ku-
rulunun 11.2.1959 günlü, E:1958/17, K:1959/15 sayılı kararının, III. Bö-
lümünde, İstimlâksiz el atma halinde kamu kurumu İstimlâk Kanununa 
uygun hareket etmeden ferdin malını elinden almış olması sebebiyle ka-
nunsuz bir harekette bulunmuş olmaktadır. Bu bakımdan dava Medeni 
Kanun hükümlerine giren mülkiyete tecavüzün önlenmesi veya haksız fiil 
neticesinde meydana gelen zararın tazmini davasıdır. Görevli mahkeme 
adli yargıdır. (9) 

Uyuşmazlık Mahkemesinin 14.03.2016 tarihli kararı:

İdare kamu hizmetini yürütürken yapılan plan ve projenin hukuka ay-
kırılığı nedeniyle menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılacak iptal dava-
ları ile idarenin yol, kanal, baraj, su yollan, su şebekesi gibi tesislerin ku-
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rulması, işletilmesi ve bakımı sırasında kişilere verdiği zararların tazmini 
istemiyle açılacak iptal ve tam yargı davaları idari yargıda açılır. 

İdare bir ayni hakka müdahale ettiği, özel mülkiyete konu taşınmaza 
kamulaştırmasız el atıldığı veya plan ve projeye aykırı iş görüldüğü id-
diasıyla açılacak müdahalenin men’i ve tazminat davaları ise, mülkiyete 
tecavüzün önlenmesine ve haksız fiillere ilişkin özel hukuk hükümlerine 
göre adli yargı yerinde çözümleneceği, yerleşik yargısal içtihatlarla kabul 
edilmiş bulunmaktadır.

Davacının taşınmazına yürütülen işin fen kurallarına, projeye, teknik 
şartnameye uygun yapılmadığı ve 200 m uzunluğundaki derenin davacı-
nın taşınmazı tarafında olan bölümünde çift duvar üzerine çektiği tel-çitin 
yıkılmasıyla, ayrıca ağaçlarının da zarar görmesi neticesinde özel mülki-
yetinde bulunan mallara zarar verildiği ileri sürülmüştür.

Bu durumda; uyuşmazlık, mülkiyeti davacıya ait taşınmazların davalı 
İl Özel İdare Müdürlüğünün kontrolü ve yönetiminde, yürütülen işin ya-
pımı esnasında meydana gelen zararın tazmininden kaynaklanmaktadır. 
2577 sayılı İ.Y.U.K. Md. 2/1-b göre idari eylem ve işlemlerden dolayı kişi-
sel haklan doğrudan zarar görenler tarafından açılan tam yargı davaları-
nın idari yargı yerinde çözümlenmesi gerektiği anlaşılmıştır.(10)

Yukarıda örnek verdiğimiz iki ayrı Uyuşmazlık mahkemesi kararın-
da da görüldüğü üzere kamu hizmetinin yürütüldüğü sırada zarar gören 
üçüncü şahısların zararının tazmini için açtıkları davaların çözüm yeri 
birinde adli yargı, diğerinde ise idari yargı olarak gösterilmiştir. İdarenin 
eylem ve işlemlerinden doğan davalar idari yargı da çözümlendiği halde, 
idarenin özel şahıs gibi hareket ettiği ve üçüncü şahıslara verdiği zararlar-
da adli yargı görevlidir.

Uyuşmazlık Mahkemesinin 29.12.2014 tarihli kararı:

Sınırları ve kapsamı 5488 sayılı Tarım Kanunu ile çizilen hibe sözleş-
mesinin, gerek hazırlanması, gerekse denetlenmesi sırasında idare, kamu 
hukukundan kaynaklanan üstün yetkiler kullanmıştır. Hibe konusu mik-
tarı kamu alacağı niteliğinde olduğunun kabulü ile geri alınmasında 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun uyarınca gecikme 
zammı uygulanacağının düzenlenmesi nedenleri ile idari sözleşme niteli-
ğinde olduğundan, davanın idari yargı yerinde çözümlenmesi gerekmek-
tedir.(11)

Uyuşmazlık Mahkemesinin 29.12.2014 tarihli kararı:

Davacılar tren istasyonuna yanaşan tren ile peron arasına düşerek 
hayatını kaybeden müşterek çocuklarının kaybından dolayı uğradıkları 
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maddi zararın, olayda kusuru bulunan davalı TCDD’ dan tazmini istemiy-
le adli yargıda dava açmışlardır. Açılan davanın, T.C.D.D. İşletmesinin gö-
revinde olan kamu hizmetini yürütmek amacıyla kurmuş olduğu demir-
yolu hattı boyunca aldığı önlemler yönünden kusurunun ya da idarenin 
sorumluluğunu gerektirecek başka bir nedenin bulunup bulunmadığının 
belirlenmesine bağlıdır. 

Asliye Hukuk Mahkemesi, davacının davasını TCDD Genel Müdürlü-
ğü’ne idarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan tazminat davasına bakma 
görevinin İdari yargıya ait olduğunu belirterek, davacının dilekçesinin gö-
rev yönünden reddine karar vermiş, karar davacı vekili tarafından temyiz 
edilmiştir. 

Yargıtay 11 Hukuk Dairesi, davacıların murisi ile davalı TCDD işlet-
mesi arasındaki uyuşmazlık mutlak ticari işlerden olan taşıma sözleş-
mesinden kaynaklanmaktadır. Davalı TCDD, özel hukuk tüzel kişisi gibi 
hareket ederek özel hukuk kurallarına göre taşıma işi yapması nedeniyle, 
TTK hükümleri uyarınca tacirdir. Bu itibarla davanın adli yargıda görül-
mesi gerektiği nazara alınarak işin esasına girilip sonucuna göre karar 
verilmesi gerekirken, dava dilekçesinin yargı yolu nedeniyle reddine ka-
rar verilmesi doğru görülmemiş, kararın davacılar yararına bozulmasına 
karar vermiştir. 

Asliye Hukuk Mahkemesi Yargıtay bozma ilamına uyulmasına ve dava-
lı idarenin vaki görev itirazının reddine karar vermiştir. 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü vekilinin, olumlu görev uyuşmazlığı 
çıkarılması yolunda süresi içerisinde verdiği dilekçesi üzerine, dava dos-
yası Danıştay Başsavcılığına gönderilmiştir. 

Danıştay Başsavcısı, Anayasanın 125’inci maddesine göre idare, kendi 
eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür. 2577 sayı-
lı İdari Yargılama Usulü Kanununun Md. 2/b bendinde de, idari eylem 
ve işlemlerden dolayı hakları muhtel olanlar tarafından açılan tam yar-
gı davaları İdari Yargının görev alanına giren idari dava türleri arasında 
gösterilmiştir. Bu anayasal ve yasal düzenlemelere göre, yargı yerlerinde 
tazminat istemiyle açılacak bir davanın idari Yargı’nın görev alanına gi-
rebilmesi için; zararın doğması hali dışında, ortada, öncelikle, bu zararı 
doğuran idari bir işlem veya eylemin bulunması, zararla bu işlem ya da 
eylem arasında illiyet bağının kurulabilmesi gereklidir. 

Bir idari işlem ya da eylemin varlığı ise, kamu hizmeti yürütümü ama-
cıyla, kamu gücü kullanılarak bir kamu idaresi tarafından yapılmış bir 
faaliyetin bulunmasına bağlıdır.
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TCDD, tekel niteliğinde kamu hizmeti yürüten, tüzel kişiliğe sahip bir 
kamu kurumudur. Dolayısıyla, bu hizmetin yürütümü sırasında, kamu 
gücü kullanarak tek yanlı olarak yapmış olduğu eylem ve işlemlerden do-
ğan uyuşmazlıkların görüm ve çözümü, idarenin Kamu Hukuku alanın-
daki faaliyetlerinin hukuka uygunluğunu denetlemekle görevli idari Yargı 
düzenine mensup mahkemelere aittir. 

Dosyada kapsamında yapılan incelemede: davacıların murisinin ölü-
müne neden olan kazanın; istasyona yanaşan trenle peron arasına dü-
şerek, trenin kafasına çarpması sonucu hayatım kaybetmesi ile gerçek-
leşmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Bilirkişi ölenin olay sırasında 
girilmesi yasak olan demir yolu güzergahına girmesi sırasında can emni-
yetini riske koyduğundan olayın meydana gelmesinde tam kusurlu oldu-
ğunun belirtildiği görülmüştür. Bu durumda dava konusu olayın, trene 
biniş, iniş veya trenle yolculuk sırasında ya da hemzemin geçitte meydana 
gelmediği açıktır. Dolayısıyla taraflar arasında yolcu taşıma sözleşmesi-
nin veya 2918 sayılı Yasanın uygulanmasını gerektiren bir hukuki ilişki-
nin varlığından söz edilmesi de mümkün olmayacaktır. 

T.C.D.D. Ana Statüsü’nün Hukuki Bünye başlıklı Md.3 bu Ana Statü 
ile teşkil olunan T.C.D.D. işletmesinin, sermayesinin tamamı Devlete ait, 
tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sı-
nırlı bir Kamu iktisadi Kuruluşudur. 233 sayılı Kamu iktisadi Teşebbüs-
leri Hakkında K. H.K. ile Ana Statü hükümleri saklı kalmak üzere özel 
hukuk hükümlerine tabi bulunduğuna işaret edilmektedir. Md.4 Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümle-
rine paralel düzenlemelere yer verilmektedir. T.C.D.D. İşletmesinin, tekel 
kapsamında kamu hizmeti yürüten, tüzel kişiliğe sahip bir kamu kurumu 
olduğu tartışmasızdır. 

İdarenin yürütmekle yükümlü bulunduğu kamu hizmetine ilişkin 
olarak uygulamaya koyduğu plan ve projeye göre meydana getirdiği yol, 
kanal, baraj, suyolları, su şebekesi gibi tesislerin kurulması, işletilmesi, 
bakım ve onarımı sırasında kişilere verdiği zararların tazmini istemiyle 
açılacak davaların, Anayasa ve 2577 sayılı İYUK. Gereğince, idari eylem 
ve işlemlerden dolayı kişisel hakları ihlal edilenler tarafından açılan tam 
yargı davaları İdari Yargı›nın görevinde bulunmaktadır. 

Bu anlamda trenin beklenmesi esnasında meydana gelen olay ile taşı-
ma sözleşmesi arasında uygun illiyet bağının bulunmadığı anlaşılmakla; 
tren istasyonunda güvenliğin sağlanması ve alınması gereken tedbirlerin 
alınmasına ilişkin yükümlülüklerin, idarenin genel güvenlik hizmetlerinin 
gereği gibi işleyip işlemediği noktasında yapılacak değerlendirme ile an-
cak idari yargı yerlerince saptanabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Ölen ile 
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davalı kurum arasında gerçekleştirilen yolcu taşıma sözleşmesi ile mey-
dana gelen olay arasında da uygun illiyet bağı bulunmadığı anlaşıldığın-
dan adli yargı kararının kaldırılması ve uyuşmazlığın idari yargı yerinde 
çözümlenmesi gerekir.(12)

7-İDARENİN KAMU GÜCÜNE DAYANARAK YAPTIĞI TEK TARAF-
LI İŞLEMLER:

İdarenin kamu gücü kullanılarak yaptığı tek yanlı işlemler idari işlem-
lerden sayılmakta ve Anayasanın Md. 125 hükmü uyarınca idarenin her 
türlü eylem ve işlemi yargı denetimine tabidir. İdarenin yaptığı tek yanlı 
işlemlerden zarara uğrayanlar yapılan işlemin hukuka aykırılığını iddia 
ederek yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönünden idari yargı yerinde 
dava açabileceklerdir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun Md.2/1-b hükmü gere-
ğince İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel 
olanlar tarafından açılan tam yargı davaları idari yargı yerinde çözümlen-
mesi gereken davalardandır. 

 8-UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN GÖREVİ:

Uyuşmazlık mahkemesinin görevi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile 
görevlendirilmiş, adlî, idarî ve askerî yargı mercileri arasında çıkan görev 
ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkili olan ve özel bir 
kanunla kurulup görev yapan bağımsız bir yüksek mahkemedir. 

Uyuşmazlık Mahkemesinin 14.07.2014 tarihli kararı:

Davacı, çalıştığı işyerince, tahakkuk ettirilen KEY ödemelerinin öden-
mediği iddiasıyla idari yargı yerinde alacak davası açmıştır. Uyuşmazlığa 
bakan idare mahkemesi davacının kamu personeli sıfatı bulunmadığını, 
özel sektörde işçi statüsünde çalıştığını, bu nedenle görev yaptığı döneme 
ilişkin konut edindirme yardımlarının eksik tahakkuk ettirilmesi niteli-
ğindeki işlemden kaynaklanan uyuşmazlığın görüm ve çözümünde adli 
yargının görevli olduğuna karar vermiştir. 

İş Mahkemesi kurum katkısı ve nemaların tahsili ile ilgili davaların 
idarenin tek yanlı kamu gücü kullanılarak yaptığı işlemlerden olduğunu 
konut edindirme yardımı alacağının tahsili istemiyle açılan davaların çö-
züm yerinin idari yargı yeri olduğuna karar vermiştir. 

Uyuşmazlığa ilişkin mevzuat hükümleri ile somut olay birlikte irdelen-
diğinde; davacının Konut Edindirme Yardımı ödemelerinin idarece yatırıl-
madığı iddiasıyla iş bu davayı açtığı anlaşılmıştır. 

Anayasa’nın 125. maddesinin son fıkrasında, idarenin kendi eylem ve 
işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu kurala bağlanmış 
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olup, idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları ihlâl edilenler ta-
rafından açılacak tam yargı davalarının görüm ve çözümünün idari yargı 
yerlerinin görevine girdiği tartışmasızdır. 

2577 sayılı İ.Y.U.K. Md.2/1-b bendinde idari işlemler hakkında yetki, 
şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı oluğun-
dan dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal 
davalarının idari yargı yerinde çözümlenmesi gerekmektedir. Açıklanan 
nedenlerle, davanın görüm ve çözümünde idari yargı yeri görevli olmakla, 
İdare Mahkemesi’nin görevsizlik kararının kaldırılması gerekmiştir. (13) 

Uyuşmazlık mahkemesinin 14.07.2014 tarihli kararı:

Davacı, tapulu arsasının tespiti için adli yargıda dava açmıştır.

3194 sayılı Yasa çerçevesinde gerçekleştirilen imar işlemleri sırasında, 
davacının hissesinin yeni oluşan parsellere intikal ettirilmemesi nedeni 
ile uğradığı zararın, tapulu arsasının tespiti ya da başka yerden kendisine 
hisse verilmesi suretiyle giderilmesine ilişkin davanın idari yargı yerinde 
çözümlenmesi gerekir.

Uygulama ve öğretide, kamu idarelerinin, kamu hizmetinin yürütümü 
sırasında, kamu gücü kullanarak tek yanlı irade açıklamalarıyla yapmış 
oldukları işlemler, idari işlem; herhangi bir işlem ya da karara dayan-
maksızın gerçekleştirdikleri maddi faaliyetleriyle, görevleriyle ilgili hare-
ketsizlikleri de, idari eylem olarak tanımlanmaktadır. 

3194 sayılı İmar Kanunu Md.8 uyarınca imar planları tek yanlı irade 
açıklamaları ile tesis ettikleri, genel ve düzenleyici işlemlerdendir. 2981 
sayılı Yasanın 13/c uyarınca, genel ve düzenleyici ıslah imar planları ve 
bu planlara dayanılarak tesis edilen parselasyon, kamulaştırma, ruhsat 
gibi bireysel işlemler de tek yanlı irade açıklamaları ile tesis edildikleri 
için idari işlemlerdendir. İdarenin imar planı uyarınca yapmak zorunda 
olduğu program ve uygulamaları zamanında gerçekleştirmemeleri; yani, 
bu konudaki hareketsizlikleri de, idari eylem niteliği taşımaktadır. 

İdari işlem ve eylemlerden doğan zararların tazmini taleplerinin, 2577 
sayılı İ.Y.U.K. Md.12-13 gereğince idari yargı yerinde açılacak tam yargı 
davalarına konu edilecektir  

3194 sayılı İmar Kanunu’nun Planların hazırlanması ve yürürlüğe ko-
nulmasını düzenleyen 8.ci maddesinin uygulanmasında aşağıda belirtilen 
esaslara uyulur. 

*Bölge planları; sosyo - ekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin 
gelişme potansiyelini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt yapıların da-
ğılımını belirlemek üzere hazırlanacak bölge planlarını, gerekli gördüğü 
hallerde Devlet Planlama Teşkilatı yapar veya yaptırır. 
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* İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meyda-
na gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunlu-
ğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama 
imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince 
onaylanarak yürürlüğe girer. 

Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edi-
len ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş 
zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilir. 
Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları 
belediye meclisi on eş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar. 

Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak planlar vali-
lik veya ilgilisince yapılır veya yaptırılır. Valilikçe uygun görüldüğü takdir-
de onaylanarak yürürlüğe girer. Onay tarihinden itibaren valilikçe tespit 
edilen ilan yerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle 
eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz 
edilebilir. İtirazlar valiliğe yapılır, valilik itirazları ve planları on beş gün 
içerisinde inceleyerek kesin karara bağlar. 

Onaylanmış planlarda yapılacak değişiklikler de yukarıdaki usullere 
tabidir. 

 Kesinleşen imar planlarının bir kopyası, Bakanlığa gönderilir. 

İmar planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak ilgili idarelerin görevidir. 
Belediye Başkanlığı ve mülki amirlikler, imar planının tamamını veya bir 
kısmını kopyalar veya kitapçıklar haline getirip çoğaltarak tespit edilecek 
ücret karşılığında isteyenlere verir. 

Dava konusu olayda, davalı Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleş-
tirilen imar uygulaması sırasında davacının adına kayıtlı hissesinin Bele-
diye Başkanlığı tarafından oluşturulan tescil sayfasına geçirilmemesi ne-
deni ile tapu kayıtlarına bahsi geçen hissenin işlenmemesi nedeni ile söz 
konusu yanlışlığın düzeltilmesi istemi ile açılmıştır. Söz konusu yanlışlığa 
konu işlemlerin temelinde Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştiri-
len imar uygulamaları ve şuyulandırma işlemleri sırasındaki yanlışlıklar 
yer almaktadır. Bu itibarla dava dosyasının 4721 sayılı T.M.K.’nun tapu 
kaydının tutulmasında Devletin Sorumluluğunu düzenleyen ilgili madde-
leri değil, 3194 sayılı Yasa’nın uygulanmasından kaynaklanan idarenin 
sorumluluğuna ilişkin maddeleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği 
sonucuna varılmıştır.

2577 sayılı İ.Y.U.K. Md.2/1-a uyarınca idari eylem ve işlemlerden do-
layı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı 
davaları kapsamında idari yargı yerince çözümlenmesi gerekmektedir. Bu 
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nedenle asliye hukuk mahkemesinin davanın reddine ilişkin kararının 
kaldırılmasına ve uyuşmazlığın idari yargıda çözümlenmesine karar ve-
rilmiştir. (14)

Uyuşmazlık Mahkemesinin 14.07.2014 tarihli kararı:

Davacı, Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak çalışmakta iken, kı-
lık kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesi ile memuriyetten çıkartılmıştır. 
22.06.2006 tarihli ve 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin 
Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun uyarınca 2006 yılında öğ-
retmenlik görevine iade edilmiştir. Boşta geçen süreleri için hizmet borç-
lanması yaparak ödeme yapan davacı tarafından, 5510 sayılı Kanunun 
geçici 44. Maddesi uyarınca emeklilik keseneği kurum karşılığı olarak 
ödemiş olduğu paranın iadesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine iliş-
kin işlemin iptali ile ödediği prim tahsilâtının yasal faizi ile birlikte iadesi 
istemiyle idari yargı yerinde dava açmıştır. 

Uyuşmazlığa bakan idari yargı mahkemesi davanın 5510 sayılı Ka-
nun’un uygulanmasından kaynaklı olduğu belirtilerek, aynı Kanun’un 
101.maddesi gereği uyuşmazlığın çözümünde adli yargı yerinin görevli ol-
duğundan bahisle davanın, görev yönünden reddine karar vermiştir.

5510 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden önce çalışmakta olan me-
murlar ve diğer kamu görevlileri ile 5434 sayılı Kanuna göre emekli, dul 
ve yetim aylığı alanlar ve diğer kamu görevlilerinden emekliliğe hak kaza-
nacaklar Sosyal Güvenlik Kurumunca tesis edilen işlemler idari işlem ve 
idari eylem niteliğini korumaya devam edecektir. Açılan dava 2577 sayılı 
İ.Y.U.K. Md. 2/1-a göre: idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu 
ve maksat yönlerinden biri ile menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan 
iptal davaları kapsamındadır. 5754 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden 
önce emekli sandığı iştirakçisi olan davacının memuriyetten çıkartıldık-
tan sonra 5525 sayılı af yasası ile 2006 yılında öğretmenlik görevine dön-
müştür. Davacının boşta geçen süreleri için hizmet borçlanması yaparak 
karşılığında ödediği paranın iadesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine 
ilişkin işlemin iptali ile ödediği prim tahsilâtının yasal faizi ile birlikte 
iadesi davasının çözümünün idari yargı yeri olduğu sonucuna varılmıştır. 
Açıklanan nedenlerle İdare Mahkemesi’nce verilen görevsizlik kararının 
kaldırılmasına karar verilmiştir. (15) 

Uyuşmazlık Mahkemesinin 14.07.2014 tarihli kararı:

Emekli Sandığı iştirakçisi iken vefat eden babasından dolayı yetim ay-
lığı alan davacının, boşandığı eşi ile birlikte yaşadığının tespit edildiği ge-
rekçesiyle aylığının kesilmesi ve geçmiş yıllarda ödenen aylıklara ilişkin 
olarak alacak çıkartılmasına ilişkin davalı idare işleminin iptali istemiyle 
açılan davanın, idari yargı yerinde çözümlenmesi gerekir. (16)
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9-SONUÇ:

Anayasaya göre idarenin her türlü eylem ve işlemi yargı denetimine 
tabidir. İdari işlemlerden zarar gören herkes yetki, şekil, sebep, konu, 
maksat yönünden yapılan işlemin hukuka aykırı olduğunu iddia ederek 
iptal ve tam yargı davası açabilir. Ancak açılacak davanın adli yargıda mı 
yoksa idari yargıda mı çözümlenmesi gerektiği bir sorun olarak ortaya 
çıktığı takdirde sorunun uyuşmazlık mahkemesine götürülmesi ve uyuş-
mazlık mahkemesinin karar vermesi istenir. 

Taraflarından birinin idare olması nedeniyle davanın mutlaka idari 
yargı yerinde açılmasını gerektirmez. Bir davanın idari yargı yerinde açıl-
ması için taraflardan birinin mutlaka idare olmasının yanında idarenin 
kamu gücüne dayanarak yaptığı tek taraflı bir işlem olması, kanuna aykı-
rı olması ve bu işlemden üçüncü şahısların zarar görmesi şartlarının da 
gerçekleşmesi gerekir. İdarenin yaptığı işlemler yetki, şekil, sebep, konu 
ve maksat yönünden yargı denetime tabidir. İdarenin tek yanlı işleminden 
zarar görenler idari yargı yerinde işlemin iptalini dava edebilecekleri gibi, 
işlem nedeniyle uğradıkları zararın karşılanmasını da tıpkı adli yargıda 
açılan davada olduğu gibi idari yargıda tam yargı davası açmak suretiyle 
zararlarının karşılanmasını isteyebilirler. 

Kamu kurumunda çalışanlar veya kamu hizmetinden zarar görenler 
çok kez zararlarının tazmini için adli yargıya başvurmaktadır. Adli yargı 
uyuşmazlığı çözmek için kendini yetkili görmediği hallerde davanın idari 
yargıda görülmesini gerekçe göstererek davayı reddetmektedir. Davacının 
idari yargıya gitmesi halinde idari yargıda uyuşmazlığın çözümünde yetki-
si olmadığı gerekçesiyle davayı reddetmektedir.

Böyle bir durumda uyuşmazlığın çözümümde yetkili yargıyı belirlemek 
üzere uyuşmazlık konusu uyuşmazlık mahkemesine taşınmaktadır. 

Uyuşmazlık mahkemesi kuruluş yasasının 1.ci maddesi Uyuşmazlık 
Mahkemesini, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş, adlî, 
idarî ve askerî yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlık-
larını kesin olarak çözmeye yetkili ve bu kanunla kurulup görev yapan 
bağımsız bir yüksek mahkemedir şeklinde tanımlamaktadır. 

Olumlu görev uyuşmazlığı:

Görev uyuşmazlığı çıkarma; adli, idari ve askeri bir yargı merciinde 
açılmış olan davada ileri sürülen görev itirazının reddi üzerine ilgili Baş-
savcı veya Baş kanun sözcüsü tarafından görev konusunun incelenmesi-
nin Uyuşmazlık Mahkemesinden istenmesidir.
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Bu kural ile belirtilen yargı mercilerinden birinde açılmış olan bir da-
vanın görülmesi sırasında yapılan görev itirazının reddi üzerine, ilgili Baş-
savcı tarafından, görevli bulunduğu kendi yargı düzeninin görev alanına 
vaki müdahalenin önlenebilmesini sağlamak için konunun Uyuşmazlık 
Mahkemesi’ne götürülmesi suretiyle davanın henüz başlangıç safhasında 
iken görev sorununun çözüme kavuşturulması amaçlanmıştır.

Yetkili Başsavcı veya Baş kanun sözcüsünün Uyuşmazlık Mahkeme-
sinden istekte bulunabilmesi için, görev itirazının hukuk mahkemelerin-
de en geç birinci oturumda, ceza mahkemelerinde delillerin ikamesine 
başlamadan önce; idari yargı yerlerinde de dilekçe ve savunma evresi ta-
mamlanmadan yapılmış olması ve yargı yerlerinin de kendilerinin görevli 
olduklarına karar vermiş bulunmaları şarttır.

Görev itirazının yargı merciince yerinde görülerek görevsizlik kararı 
verilmesi halinde, görev konusunun Uyuşmazlık Mahkemesince incele-
nebilmesi, temyizen bu kararın bozulmuş ve yargı merciince de bozmaya 
uyularak görevli olduğuna karar verilmiş bulunmasına bağlıdır. Uyuş-
mazlık çıkarma isteminde bulunmaya yetkili makam; reddedilen görev-
sizlik itirazı adli yargı yararına ileri sürülmüş ise Cumhuriyet Başsavcısı, 
idari yargı yararına ileri sürülmüş ise Danıştay Baş kanun sözcüsüdür.

Uyuşmazlık mahkemesinin 28.11.2016 tarihli kararı:

İdari yargı yerince görevlilik kararı verilmeden önce adli yargı yerince 
verilmiş ve kesinleşmiş bir görev yönünden ret kararının mevcut oldu-
ğunun anlaşılması karşısında, olumlu görev uyuşmazlığı çıkarma prose-
dürünün işletilebilmesine hukuken olanak bulunmadığından, 2247 sayı-
lı Yasa’nın 10. Maddesinde öngörülen koşulları taşımayan başvurunun, 
aynı Yasanın 27. Maddesine göre reddi gerekir.(17)

Olumsuz görev uyuşmazlığı:

Olumsuz görev uyuşmazlığının bulunduğunun ileri sürülebilmesi için 
adli, idari veya askeri yargı mercilerinden en az ikisinin tarafları, konusu 
ve sebebi aynı olan davada kendilerini görevsiz görmeleri ve bu yolda ver-
dikleri kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekir. Bu uyuşmazlığın 
giderilmesi istemi, ancak davanın taraflarınca ileri sürülebilir.

Uyuşmazlık Mahkemesini 28.11.2016 tarihli kararı:

İdare Mahkemesi kararının, davanın incelenmeksizin reddi gerektiği-
ne ilişkin bulunduğundan ve anılan karar yargı yolunu değiştiren ve adli 
yargının görevli olduğu gerekçesiyle verilmiş bir görevsizlik kararı niteli-
ğinde olmadığından, idari ve adli yargı yerleri arasında, 2247 sayılı yasa-
nın aradığı biçimde olumsuz görev uyuşmazlığı oluştuğundan söz etmek 



84 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 2 • Yıl: 2015

mümkün değildir. 2247 sayılı Yasa’nın 14. Maddesinde öngörülen koşulu 
taşımayan başvurunun reddi gerekir.(18)

Uyuşmazlık Mahkemesinin 01.07.2013 tarihli kararı:

Uyuşmazlığın incelenebilmesi için, 2247 sayılı Yasanın 1 ve 14. mad-
deleri uyarınca, yargı yerlerince verilen kararların kesin veya kesinleşmiş 
olması gerekmektedir. Başvuracağı kanun yolu, süresi, mercii yasaya uy-
gun olarak gösterilmeyen kararın kesinleşmesinden söz edilmesine ola-
nak yoktur. Görevsizlik kararı kesinleştikten sonra dosyanın Mahkeme-
mize gönderilmesi gerekmektedir. (19)

Uyuşmazlık Mahkemesinin 14.03.2016 tarihli kararı:

Yapılan kontrolde su abonesi olup kaçak su kullandığı tespit edildi-
ğinden bahisle tahakkuk ettirilen miktarların ödenmesi istemiyle tesis 
edilen işlemlerin iptali istemiyle dava açılmıştır. Uyuşmazlığın idari bir 
sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanmadığı, abone ile davalı idare 
arasında yapılan su abone sözleşmesine dayalı olarak ortaya çıktığı gö-
zetilerek özel hukuk hükümlerine göre uyuşmazlığın adli yargı yerinde 
çözümlenmesi gerekir.(20)

Uyuşmazlık mahkemesinin 14.03.2016 tarihli kararı:

Dava konusu taşınmazın tamamının imar planında temel eğitim okulu 
alanında kaldığı anlaşılmaktadır. Ancak, davacının taşınmazının bir bö-
lümüne davalı idarelerce okul duvarı ve stabilize yol yapılmak suretiyle 
fiilen el atıldığı anlaşıldığından; bu nedenle uğranılan zararın tazmini is-
temine ilişkin davanın adli yargı yerinde çözümlenmesi gerekir.(21)

Uyuşmazlık Mahkemesinin 14.03.2016 tarihli kararı:

2918 sayılı Yasa’nın Ek.2/3 maddesi uyarınca aracın yasa dışı taşı-
macılık yaptığının tespit edildiğinden bahisle verilen idari para cezasının 
iptal edilmesi istemiyle açılan davanın adli yargı yerinde çözümlenmesi 
gerekir.(22)

Uyuşmazlık Mahkemesinin 14.03.2016 tarihli kararı:

İdarenin plân ve projeye dayalı olarak işi ihale ettiği firma eliyle yürüt-
tüğü sel önleme projesi kapsamında davacının taşınmazına verilen zara-
rın, tam yargı davası ikame edilmek suretiyle idari yargı yerinde çözüm-
lenmesi gerekir.(23)

Uyuşmazlık Mahkemesinin 15.02.2016 tarihli kararı:

4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu’nun Md.6/5 fık-
rasına aykırılık nedeniyle, aynı Kanun›un Md.7/1-e bendi uyarınca gece 
saat 01:30 dan sonra alkollü içki sattığı ileri sürülerek verilen idari para 
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cezasına karşı yapılan itirazın, adli yargı yerinde çözümlenmesi gerekir.
(24)

Bu yazımızda uyuşmazlık mahkemesi tarafından yetkili yargı yerini 
belirleyen bazı kararları derleyerek meslektaşlarımıza yardımcı olmaya 
çalıştık.
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FATURAYA İTİRAZ VE FATURADA YER ALAN 
VADE FARKI KAYDININ FATURA İÇERİĞİNDEN 

SAYILIP SAYILAMAYACAĞI SORUNU

Ertuna KARA1

1.Genel Olarak Fatura

Ticari hayat içinde en yaygın kullanılan belgelerden biri olan fatura 
Vergi Usul Kanunu Kapsamında ayrıntılı biçimde düzenlenmiş bulun-
maktadır. Alım satım işlemleri, maliyet unsurlarını oluşturan kalemler ile 
işletme giderleri ve gelirleri fatura ile ispatlanmaktadır. Bu itibarla fatura 
ticarî işlemlerin temelini oluşturmaktadır.

“Fatura” sözlük anlamı itibarıyla, ticari satışlarda satıcı tarafından 
alıcıya verilen ve satılan malın miktarını, ölçüsünü, fiyatını, özelliklerini 
veya ifa edilmiş hizmetleri gösteren hesap pusulasıdır. Fatura kelimesi 
menşe itibarıyla Latince olup, Fransızcada “facture”, Almancada “factu-
ra”, İngilizcede “invoice” kelimeleriyle ifade edilmektedir. Alman huku-
kunda fatura şöyle tarif edilmektedir: “Malın müşterisine veya bir edimin 
alacaklısına, doğmuş olan borcun cins ve miktarı hakkında gönderilen ya-
zılı bir beyandır”. Fransız hukukunun fatura tanımı ise şöyledir: “Fatura, 
akde mevzu teşkil eden malların mahiyeti, vasıfları, sıkleti, fiyatı, miktarı 
hakkında müfredatlı bir cetveldir”.2

1.1.Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Fatura 

TTK. Kapsamında faturanın düzenlenmesi, alınması, verilmesi ko-
nularında düzenlemeler bulunmamaktadır. Buna karşılık VUK. hüküm-
lerinde faturanın şekli, nizamı ve fatura kullanma mecburiyeti, fatura 
yerine geçen belgeler ve fatura ile ilgili suç ve cezalar ayrıntılı olarak dü-
zenlenmiştir. Bu nedenle TTK’daki fatura ile ilgili hükümleri VUK’taki 
fatura ile ilgili hükümlerle birlikte düşünmek gerekmektedir. TTK. m. 
21 hükmü, kanunun birinci kitabı, birinci bölümünde yer alan tacirlerle 
ilgili hükümlerden “Tacir Olmanın Hükümleri” başlığı altındadır. TTK. 
m. 21 hükmüne göre, “Ticari işletmesi bağlamında bir mal satmış, üret-
miş, bir iş görmüş veya bir menfaat sağlamış olan tacirden, diğer taraf, 

1  Stajyer Avukat, İstanbul Barosu
2 Bayar, Sevil, Fatura ve Faturanın İspat Gücü, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Y.2009, s.3.
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kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise bunun da faturada 
gösterilmesini isteyebilir. Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren se-
kiz gün içinde, faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu 
içeriği kabul etmiş sayılır. Telefonla, telgrafla, herhangi bir iletişim veya 
bilişim aracıyla veya diğer bir teknik araçla ya da sözlü olarak kurulan 
sözleşmelerle yapılan açıklamaların içeriğini doğrulayan bir yazıyı alan 
kişi, bunu aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde itirazda bulunmamış-
sa, söz konusu teyit mektubunun yapılan sözleşmeye veya açıklamalara 
uygun olduğunu kabul etmiş sayılır.” Bu hüküm münhasıran fatura içeri-
ği ve ispat kuvveti ile ilgili olan tek hükümdür. Diğer hükümler ise dolaylı 
olarak faturadan bahsetmektedir. TTK’nın bu hükmünden de anlaşıldığı 
gibi faturanın tanımı yapılmamıştır, bir başka deyimle, TTK’da faturanın 
tanımı bulunmamaktadır. Bu nedenle TTK’daki hükümleri, VUK’taki hü-
kümlerle bir arada düşünmek gerekmektedir.

1.2.Vergi Usul Kanunu Kapsamında Fatura

Fatura, bir taraftan fatura verenin vergiye esas olacak gelirini ispat-
lar, yani tutmak zorunda olduğu defterlerin dayanağını oluşturur, diğer 
taraftan da fatura, faturayı alanın da giderinin oluştuğunu ispatlayan bir 
belgedir. VUK. m. 229’da faturanın tanımı şöyle yapılmıştır; “Fatura, sa-
tılan mal veya yapılan iş (hizmet) karşılığında, müşterinin ödediği veya 
borçlandığı meblağı göstermek üzere, malı satan veya işi yapan tüccar 
tarafından, müşteriye verilen ticari bir vesikadır”. Fatura ile ilgili TTK’da 
düzenlenmemiş olan fatura kullanma mecburiyeti (VUK. m. 232), fatura-
ların sıra numarası dahilinde teselsül ettirilmesi (VUK. m. 231/1) ve en 
az bir asıl ve bir örnek olarak çıkartılması (VUK. m. 231/3), defter tutma 
mecburiyetinde olmayanların dahi belgelerini beş yıl süre ile muhafaza 
etmek zorunluluğu (VUK. m. 24), belge vermeyenlerin cezalandırılması 
(VUK. m. 353 özel usulsüzlük ve m. 358 kaçakçılığa teşebbüs) konuların-
daki boşlukları VUK. tamamlamaktadır.3

2. Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Faturanın Unsurları

Türk Ticaret Kanunumuzda yukarıda da belirttiğimiz üzere faturanın 
şekli ve kapsamı hususunda özel bir hüküm bulunmamaktadır. Sadece 
TTK. m. 21 hükmünde faturanın içeriğinden söz edilmiş ve konu doktrin 
ve uygulamaya bırakılmıştır. Buna göre, doktrindeki görüşler, Yargıtay 
kararlarından çıkan sonuçlar ve TTK. m. 21 hükmünden çıkan yorum-
lara dayanarak faturada bulunması olağan olan asgari bilgiler şunlardır: 

3 Kaya, Nazmiye Banu, Muhasebe Hukukunda Belge Düzenine İlişkin Genel Yapı ve Bu 
Düzenlemelerin Etki ve Sonuçları, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Y.1998, s.28
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a. Faturayı düzenleyen tacirin ticaret unvanı ve imzası

b. Faturayı alan tacirin ticaret unvanı, 
c. Tanzim tarihi, 
d. Satılan veya üretilen malın veya yapılan işin yahut sağlanan menfaa-

tin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı, 
e. Talep halinde bedelin ödendiği kaydı.4

Vade farkı kaydının faturada bulunması gereken olağan unsurlardan 
olup olmaması gerektiği noktasında ise doktrin ve yargı kararlarında öte-
den beri gelen bir tartışma bulunmaktadır. Bu hususu ayrı bir başlık 
altında aşağıda inceleyeceğiz.

3.Faturanın Hukuki Niteliği

Fatura, düzenlenmesine sebep olan akdi ilişkiden farklı olarak taraf-
lardan yalnızca birisi tarafından düzenlenen, imzalanan bir belge oldu-
ğundan faturayı düzenleyenin iradesini açıklamakla birlikte, adına düzen-
lenenin iradesini açıklamamaktadır. Bu durumda fatura, düzenleyenin 
aleyhine kullanılabilecek bir belge olarak görülebilir.5 Öte yandan TTK 
m. 21/2’nin maddesinde yer alan: “Bir fatura alan kişi aldığı tarihten 
itibaren sekiz gün içinde, faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulun-
mamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır”. hükmünün, faturaya ilişkin aksi 
ispat edilebilen bir karine düzenlediğine dair doktrinde görüş birliği bu-
lunmaktadır. Karinenin faturayı gönderen taraf -genel olarak alacaklı- ve 
faturayı alan taraf -genel olarak borçlu- olarak iki tarafı bulunmaktadır. 
Faturaya ilişkin karine ve faturanın delil niteliği sadece ilgililer arasında 
geçerlidir (alan, satan veya bir iş yahut hizmet ifa eden) ve üçüncü şahıs-
lar için fatura delil kuvvetinde bulunmamaktadır. Faturayı alan kişinin 
faturayı aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde faturanın içeriği hakkında 
bir itirazda bulunmamış olması karine temeli teşkil ederken, faturanın 
içeriğinin kabul edilmiş sayılması da karine sonucunu oluşturmaktadır. 
Faturanın alındığı tarihten itibaren sekiz gün içinde itiraz edilmediği is-
pat edildiğinde, fatura içeriğinin kabul edildiğinin artık ispat edilmesine 
gerek kalmayacaktır. Zira, kanun, karine temelini teşkil eden bu vakıanın 
bilinmesinden, bilinmeyen kabul edilme sonucunu çıkarmaktadır. TTK 
m. 21/2’de düzenlenen bu karine bir olay karinesidir. Çünkü, karine so-
nucunda fatura içeriği kabul edilmiş sayılarak bir olayın yani fiili sürecin 
mevcudiyetinin kabulü sağlanmıştır. Bir hakkın ya da hukuki ilişkinin 
kabulü söz konusu değildir.6

4 Ünal, Oğuz Kürşat, Fatura ve İspat Kuvveti, Yaklaşım Yayınları,1.Bası, Ankara 2006, s. 
72’den aktaran Bayar, Sevil, a.g.e., s.82

5  Bayar, Sevil, a.g.e., 79
6  Peksöz, Vidan, Hukuk Muhakemesi Kapsamında Karineler ve Faturanın Hukuki Niteli-

ği, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Y.2014, s.179.
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Bunun yanında VUK. açısından da faturanın bazı özellikleri ortaya 
çıkmaktadır. Bunlardan ilki, fatura müşterisinin borçlandığı tutan gös-
terdiği kadar müşterisinin de borcunu ödediğini gösteren yazılı bir bel-
gedir. İkinci olarak fatura, «ticari bir belge» niteliğinde olması nedeniyle 
işletmelerin cirolarının saptanmasını sağlamaktadır. Üçüncü olarak bir 
faturanın düzenlenebilmesi için işi yapan veya mal satan bir tüccar tara-
fından bir malın satılması veya bir işin yapılması gerekmektedir. Burada 
faturayı düzenleyen tüccarın bir vergi mükellefi olması ve ticari kimliğinin 
bulunması şartı aranmaktadır.7

4.Faturaya İtiraz

4.1.Genel Olarak Faturaya İtiraz

6102 sayılı TTK’nın 21’inci maddesi gereği faturayı alan tacir 8 gün 
içinde fatura içeriğine itiraz etmezse faturayı kabul etmiş sayılır. 6762 
sayılı ETTK’nın 23’üncü maddesinde ve 6102 sayılı TTK’nın 21. madde-
sinde yer alan hükümlerin ilk iki fıkraları münhasıran fatura içeriği ve 
ispat kuvveti ile ilgili olan tek hükümdür.

3. Fatura ve teyit mektubu

MADDE 21– (1) Ticari işletmesi bağlamında bir mal satmış, üretmiş, 
bir iş görmüş veya bir menfaat sağlamış olan tacirden, diğer taraf, ken-
disine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise bunun da faturada 
gösterilmesini isteyebilir.

(2) Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, fatu-
ranın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş 
sayılır.

(3) Telefonla, telgrafla, herhangi bir iletişim veya bilişim aracıyla veya 
diğer bir teknik araçla ya da sözlü olarak kurulan sözleşmelerle yapı-
lan açıklamaların içeriğini doğrulayan bir yazıyı alan kişi, bunu aldığı 
tarihten itibaren sekiz gün içinde itirazda bulunmamışsa, söz konusu 
teyit mektubunun yapılan sözleşmeye veya açıklamalara uygun olduğu-
nu kabul etmiş sayılır.

21.maddenin ikinci fıkrasında yer alan 8 günlük itiraz süresi, fatura-
nın konusunu oluşturan sözleşmenin kurulduğu ya da kabul edildiği an-
lamına gelmemektedir. Söz konusu hükümde belirtilen içerik akdedilen 
sözleşme çerçevesinde üzerinde anlaşılan fiyatın doğru bir şekilde tanzim 

7  Kumkale, Rüknettin Hukuki ve Mali Yönleriyle Defter ve Belgeler, Seçkin Yayıncılık, 
Ankara,Y.2003, s.75.
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edildiği, miktarın doğru bir şekilde teslim edildiği veya ifa edildiği ile ilgi-
lidir. Faturayı düzenleyen taraf itiraz süresi içinde ispat yükünü üzerinde 
tutarken, itiraz süresi sonrası faturanın doğru olmadığını ispat yükü alıcı-
ya geçmektedir. Netice itibariyle 8 günlük itiraz süresi ispat yükünün yer 
değişmesine neden olmaktadır.8

4.2.Faturaya İtirazın Geçerlilik Koşulları

4.2.1.Temel Borç İlişkisinin Varlığı

Faturaya itirazın söz konusu olabilmesi için öncelikli şart faturanın 
VUK. kapsamında belirlenen şekli şartlara uygun bir biçimde düzenlen-
mesi ve bu faturanın bir sözleşme temelinde yani bir borç ilişkisi kap-
samında hazırlanmış olması gerekmektedir. Borçlar Hukuku ve Tica-
ret Hukuku anlamında ortada bir sözleşme bulunmalı ve taraflar kendi 
edimlerini yerine getirdiğini muhasebe hukuku açısından ispat etmelidir 
ki karşı taraftan ifayı talep edebilir konuma gelebilsin. Böylelikle bir fatu-
ra düzenlenip karşı tarafa gönderildiğinde karşı taraf da bu faturayı ken-
di muhasebe düzenine dahil edebilir. Gönderen tarafın, faturayı gönder-
mekle, faturayı alan tarafın da otomatik bir şekilde fatura düzenine dahil 
olması hukukun genel prensiplerine uymamaktadır. Bu sebeple TTK. m. 
21/2, buna adil bir çözüm getirmiştir.

(2) Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, fatu-
ranın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş 
sayılır.

Fatura içeriğinde; yapılan sözleşme yönüyle en önemli hususlardan 
biri, mal, malın cinsi, malın miktarı, malın fiyatı ve tutarıdır. Bu konular-
da 8 gün içerisinde itiraz yapılmazsa belirtilen mal, belirtilen fiyatta, belir-
tilen miktarda alınmış sayılır. Burada şu hususu gözden uzak tutmamak 
gerekir. İtiraz edilmediği durumlarda bu husus, yukarıda da belirttiğimiz 
gibi önceden yapılmış bir sözleşmenin yerine geçmez. Yani sözleşmenin 
varlığı başka bir şey, sözleşmenin konusu olan bir şeyin alınmış sayılması 
başka bir şeydir. Ancak ifanın ispatı açısından başka bir delil bulunmadı-
ğı durumlarda, bu husus önem arz eder. Dolayısıyla bir faturanın içeriğini 
kabul etmiş sayılmak için öncelikli şart bu içerikle ilgili geçerli bir borç 
ilişkisi olması gerekmektedir.9

8  Biyan, Özgür, Türk Vergi Hukukunda Belge Düzeni ve İspat, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dergisi, C.12, Y.2010, s.38.

9  Önder, Fahrettin/ Tekşen, Ömer, Muhasebe Hukuku açısından Fatura ve Karşılaşılan 
Sorunlar İle Çözüm Önerileri, Mali Çözüm Dergisi, Y.2004, S.69, s.128.



91Faturaya İtiraz ve Faturada Yer Alan... • E. KARA

4.2.2.Faturaya Alındığı Tarihten İtibaren 8 Gün İçerisinde İtiraz 
Edilmesi

Faturaya itiraz süresi, faturanın alındığı günden, bir başka söyleyişle 
tebliğin alındığı tarihinden itibaren başlar. İtirazın, tebliğin alındığı tari-
hinden itibaren sekiz gün içinde yapılması gereklidir, ancak itirazın fatu-
rayı düzenleyen tarafa sekiz gün içinde ulaşması koşulu yoktur. Önemli 
olan sekiz gün içinde itiraz edilmesi ve bu süre içinde itiraza ilişkin irade 
beyanının ispat edilebilecek bir şekilde karşı tarafa ulaştırılması için bir 
faaliyette bulunulmasıdır. Faturaya sekiz gün içinde itiraz edilmişse, fa-
tura düzenleyenin faturanın doğru olduğunu başka kanuni delillerle ispat 
etmesi gerekmektedir. Sekiz günlük kanuni itiraz süresi hak düşürücü 
veya zamanaşımı süresi değildir. Faturaya itiraz, faturayı düzenleyene 
veya yetkili temsilcisine yapılmalıdır.10

4.3. Faturaya İtirazın Şekli

TTK’nın 23.maddesinin birinci fıkrasında, “faturaya karşı itiraz”ın ne 
şekilde yapılacağına dair herhangi bir açıklık yoktur. Ancak, gerek fa-
turanın tebliğinde ve gerekse ona karşı yapılacak itirazda, söz konusu 
itirazın- ispat hukuku açısından kolaylık sağlama amacıyla – noter aracı-
lığıyla veya iadeli taahhütlü bir mektupla ya da telgrafla yapılması faydalı 
olacaktır. Yine 8 gün içinde dava açılmış olması da faturaya itiraz anla-
mına gelir. Doktrindeki kimi yazarlar faturaya itirazın, fatura ile uğra-
şanların genellikle tacir sıfatını haiz kişiler olması dolayısıyla ve onların 
tüm işlemlerinde basiretli bir davranış göstermeleri asıl olduğundan TTK 
18/3’ teki şekle uygun yapılması gerektiği görüşündedir 11Kanımızca TTK 
m.18/3 kapsamında tacirin belirlenen şekilleri uygun olarak yapması ge-
reken işlemler tahdidi olarak sayılmış bulunmaktadır. Bu sebeple “fatu-
raya itiraz”ın ilgili işlemler içerisinde adı belirtilmediğinden dolayı sadece 
ispat kolaylığı açısından yukarıda bahsettiğimiz usule uyulması yerinde 
olacaktır.

5.Faturaya İtirazın Edilmemesinin Sonuçları

Faturaya süresinde itiraz edilmemesi noktasında TTK’ nın 21/2 hük-
mü, faturanın olağan içeriği bakımından uygulanmalıdır. Söz konusu 
fıkrada geçen “faturanın içeriği” ibaresinden faturanın olağan içeriği an-
laşılmalıdır. Bahse konu içeriğin kapsamı tespit edilirken faturanın söz-
leşmelerin kuruluşu ile ilgili değil ifasıyla ilgili olduğu hususu dikkate 
alınmalıdır. Diğer bir ifadeyle kanunun kabul ettiği karine, faturada bu-
lunması muhtemel olağan kayıtlar ile sınırlıdır. Sözleşmenin kuruluş aşa-

10  Çavuş, Hakan/Karakaş, İsa, Vergi Sosyal Güvenlik ve Ticaret İşlemleri Açısında Fatura 
Uygulama Rehberi, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul Y. 2009, s.144.

11 Dirikkan, Hanife, Tacirler Arası İhbarlar ve İhtarlar, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, Y.2002, s.72(111 Numaralı dipnotta Uçar tarafından dile getirilmiş-
tir.)
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masında mevcut olmayan, sonradan sözleşme değişikliğine yol açan veya 
diğer tarafın içinde bulunduğu durumu zorlaştıran kayıtlar faturanın zo-
runlu ve olağan içeriğine dahil değildir.12

Bunun yanında aynı zamanda tebliğ olunan faturaya itiraz olunma-
ması, faturada yazılı malın alıcıya teslim edildiğini, faturanın verilmesine 
neden olan işin yapılmış olduğunu da göstermez. Ancak alıcıya verilen 
faturada mal bedelinin faturada mal bedelinin ödendiği gösterilmişse, BK 
m.207/2’ye göre satıcının malı teslim etme ve alıcının semeni ödeme bor-
cunun aynı anda ifa edilmesinin gerekli olması karşısında faturaya itiraz 
olunmaması malın teslim edildiğine ilişkin bir karine oluşturur.13

Alınan faturaya sekiz gün içinde itiraz olunmaması halinde fatura içe-
riğinin kabul edilmiş olduğu varsayılır; ancak bu hususun aksini ispat 
mümkündür. Başka bir deyişle TTK m.21/2’de esas itibariyle ispat yü-
künün yer değiştirmesi ve fatura verende bulunan ispat yükünün, itiraz 
süresinin geçmesinden sonra faturaya itirazda bulunmayan tarafa yük-
letilmesi söz konusudur. İtiraz edilmemek suretiyle alıcı aleyhine yazılı 
kanıt niteliğini kazanan fatura içeriğinin aksi, ancak yazılı kanıt, ticari 
defter veya yeminle ispat olunabilir.14

5.1.İlgili Yargıtay Kararları

Aşağıda faturaya süresi içerisinde itiraz edilmemesi halinde kabul edil-
miş sayılacak olan fatura içeriğine ilişkin olarak verilen Yüksek Mahkeme 
kararlarını konunun somutlaştırılması amacıyla paylaşmak istiyoruz.

Yüksek Mahkeme 2008 yılında verdiği bir kararında “Davaya daya-
nak alınan faturanın Türk Ticaret Kanunu’nun 23. maddesi gereğince 
kesinleşmiş ve tarafları bağlayıcı olduğunun kabul edilebilmesi için, fa-
tura konusu işle ilgili yanlar arasında sözleşme yapıldığının yasal delil-
lerle kanıtlanması ve bedeli uyuşmazlık konusu işin de kabul edilebilir 
yeterlikte iş sahibine teslim edildiğinin yüklenici tarafından kanıtlanmış 
olması zorunludur. Mahkemenin kabulünde ve somut olayda olduğu gibi, 
açıklanan koşullar gerçekleşmeden sadece faturanın karşı tarafa tebliğ 
edilmiş ve itiraz edilmemiş olması yanlar arasında akdi ilişkinin kurul-
muş olduğunu, iş bedelinin istenebilir olduğunu kanıtlamaz.” şeklinde bir 
sonuca ulaşmıştır.15

Yine Yargıtay 2007 tarihli bir kararı kapsamında “Türk Ticaret Kanu-
nu’nun 23/2. maddesi gereğince; faturayı alan kimsenin, aldığı tarihten 
itibaren sekiz gün içinde kapsamı hakkında itirazda bulunmaması sonu-

12  Özdamar, Mehmet, Yargıtay Kararları Işığında Faturaya İtiraz, Ankara Barosu Dergisi, 
Y.2008, s.225-226.

13  Arkan, Sabih, Ticari, İşletme Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 
Yayınları, Ankara, Y.2015, s.154,

14  Arkan, Sabih, a.g.e., s.155.
15  Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, T. 7.3.2008, E. 2007/2029- K. 2008/1483.
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cu fatura kapsamını kabul etmiş sayılabilmesi için faturanın, yanlar ara-
sındaki yazılı sözleşme şartını değiştirecek içerikli olmaması gerektiğine” 
hükmetmiştir.16

Yargıtay 3.Hukuk Dairesi’ de satım sözleşmesi kapsamında uyuşmaz-
lık konusu malın teslimiyle ilgili olarak faturanın rolüne ilişkin verdiği 
2005 tarihli bir kararında “Davalı alım satım ilişkisini kabul etmemek-
tedir. Bu nedenle davacının fatura deliline dayanabilmesi için, faturada 
yazılı malı davalıya teslim ettiğini, bu teslimin borç doğurucu sözleşmesel 
hukuki bir ilişki sonucu olduğunu, faturanın da bu ilişki sonucu düzen-
lenmiş olduğunu genel ispat kurallarına göre (yemin teklifi dahil) kanıtla-
ması gerekir. Çünkü tebliğ edilen faturaya sekiz gün içinde itiraz edilme-
miş olması hali, faturada yazılı malın alıcıya teslim edildiğini göstermez, 
bu sadece malın fiyat ve adedi yönünden içeriğini kabul anlamına gelir.” 
Demek suretiyle faturanın sözleşmenin ifa safhasıyla ilgili bir belge oldu-
ğunun altını net bir biçimde çizmiştir.17

6. Faturalarda Yer Verilen Vade Farkı Kaydı

6.1.Genel Olarak Vade Farkı Kaydının Hukuki Niteliği

Vade farkı, kanunda tarif edilmiş bir kavram değildir. HGK’nın 
14.04.1999 tarih, E. 1999/11-207 ve K. 1999/215 sayılı kararının karşı oy 
yazısında vade farkı ile ilgili olarak şu ifadeler bulunmaktadır: “Vade far-
kının ne olduğu yönünde yasalarımızda bir açıklama yoktur. Ticari hayat-
ta uygulanan biçimi ve Dairemiz ile 11. Hukuk Dairesi’nin istikrar bulan 
kararlarında vade farkı borçluya mal bedelinin geç ödenmesi imkânına 
karşılık belirli bir vadeden sonra mal bedeline yüklenen ilave şeklinde 
tanımlanabilir.” 

Vade farkları sözleşmeler düzenlenirken kararlaştırılmakta ya da son-
radan sürekli uygulama nedeniyle sözleşmenin bir unsuru olarak kabul 
edildiği durumlarda uygulanabilmektedir. Vade farkı talep edilebilmesi 
veya alacak iddiasında bulunan tarafın bu alacağını ispat edebilmesi için 
2 koşuldan birinin varlığı gerekmektedir:

Bunlar;

1) Tarafların vade farkını yazılı bir sözleşmeyle kararlaştırmaları

2) Yazılı bir sözleşme bulunmasa bile vade farkı konusunda taraflar 
arasında bu yönde alışa gelmiş bir uygulamanın bulunmasıdır.

Bu şartların yanında, bu durum yargıya intikal ettiğinde, alacak taki-
bine girişen/girişecek olan tacirin vade farkı talebini açılan icra takibinde 

16  Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, T. 14.2.2007, E. 2006/7750- K. 2007/882
17  Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, T. 6.10.2005, E. 2005/8385- K. 2005/9627
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“açıkça” belirtmesi gerekir. Aksi takdirde ilgili tacir talebiyle bağlı kala-
cak, daha sonra açılacak itirazın iptali davasında talepte bulunsa bile hu-
kuken geçerli olmayacaktır.18 Öte yandan vade farkı faturada yasal olarak 
bulunması gereken bir bilgi değildir. Maliye Bakanlığı, faturaya 230. Mad-
de de belirtilen zorunlu bilgiler dışındaki bilgilerini de not edilebileceğini 
kabul etmektedir. Nitekim İstanbul Defterdarlığı’nın 26.5.1999 tarih ve 
2459 sayılı özelgesinde ;

“....... işin gereği olarak faturada başka bilgilerin de gösterilmesinde 
bir sakınca bulunmamaktadır.”

ifadesine yer verilmiştir.19

Vade farkı kaydının hukuki niteliği bağlamında ise yargısal makamla-
rın farklı yaklaşımları bulunmaktadır. Örneğin Yargıtay 11.Hukuk Daire-
si’ne göre vade farkı, bazen “hukuken ödenmesi gereken ve oranı sözleş-
meyle belirlenen bir temerrüt faizi niteliğinde” kabul edilmekte bazen de 
“vade farkına temerrüt faizi denmesi mümkün olmadığı, mal bedelinin 
geç ödenmesi nedeniyle borçluya tanınan vade nedeniyle, satış bedelini 
yapılan ilave olup, vade farkı ile birlikte satış bedeli oluşturduğu” görüşü 
hakim olmakta, ilgili kararın karşı oy gerekçesinde de20 “bu vade farkının, 
satış bedeli olmayıp, satış bedelinin sermaye faiz, olduğu ve sözleşme faizi 
niteliğinde görünüm arz ettiği, vade farkının satış bedelinin belli taksitler-
de ödenmesi nedeniyle taraflarca kararlaştırılan bir sözleşme, değişik bir 
anlatımla kapital faizi olduğu” savunulmaktadır. HGK. ise vade farkını 
“temerrüt faizi” olarak nitelemektedir.21 Söz konusu ettiğimiz bu karar-
larda vade farkının hukuki niteliği konusunda bir görüş birliği bulunma-
dığı açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.22

18  Biyan, Özgür, Faturalarda Yer Alan “Gecikme Halinde Vade Farkı Alınır” İbaresinin 
Hukuki Bağlayıcılığı, Mali Çözüm Dergisi, S.89, Y. Eylül-Ekim 2008, s.104-105.

19  Maç, Mehmet/ Büyükyaka, Cüneyt, Faturada Yer Alan Vade Farkı Kaydına Alıcı Ta-
rafından İtiraz Edilmemiş Olmaması Bu Kaydın Kabul Edildiği Anlamına Gelmez, 
URL: http://www.vergi.tc/makaleDetay/MehmetMac/FATURADAKI-VADE-FARKI-KAY-
DINA-ALICI-TARAFINDAN-ITIRAZ-EDILMEMIS-OLMASI-BU-KAYDIN-KABUL-EDIL-
DIGI-ANLAMINA-GELMEZ/0c98f574-81b4-435e-8a6d-35591efa6b29, Erişim Tarihi : 
23.10.2017.

20  Yargıtay 11.Hukuk Dairesi, T. 01.05.1998, 1997/010031 E. 1998/002995 K.
21  Yargıtay HGK. T. 14.04.1999, 1999/11-207 E. 1999/000215 K.
22  Ünal, Oğuz Kürşat, Vade Farkı Kaydı Fatura Münderacatından Sayılır Mı? - Gazi Üni-

versitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 1999, C.3, s.11, URL: http://webftp.gazi.edu.tr/
hukuk/dergi/3_1.pdf, Erişim Tarihi: 21.10.2017.
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6.2.Vade Farkı Kaydının Fatura Münderacatından Sayılıp Sayıla-
mayacağı Sorunu

Yukarıdaki başlıklarda ele aldığımı faturaya itiraz bahsi ispatla ilgili 
olduğundan uygulamada çok sayıda uyuşmazlıklar çıkmaktadır. Özellikle 
şekil şartları dışında başka bir hükmün faturaya yazılması durumunda, 
yazılan bu husus faturanın içeriğinde sayılıp sayılmayacağı hususu önem 
arz etmiştir. Özellikle en fazla görülen husus, faturaya vade farkı eklen-
mesidir. Yargıtay uygulamalarında Daireler arası farklılığın oluşmasından 
sonra Y.İ.B.G.K ‘nın almış olduğu 27.6.2003 tarih ve 2001/1 E., 2003//1 
K. sayılı İçtihadı Birleştirme Kararıyla bu uyuşmazlıklara son noktayı 
koymuştur. Bu noktada ilgili karara yer vermeden evvel öncelikle böyle 
bir kararın neden alındığı konusunu irdelemek istiyoruz.

İçtihadı birleştirmenin nedeni Yargıtay’ın bazı daireleri arasında, iki 
konu hakkında görüş aykırılığının bulunması sebebiyle, bu aykırılığın iç-
tihadı birleştirme yoluyla giderilmesinin Antalya Asliye 2. Hukuk Hâkim-
liği tarafından yapılan 22.06.2000 tarihli başvurudur. 

Söz konusu iki konu ise;

1- Sözleşme ilişkisinden doğan bedelin belirli bir sürede ödenmemesi 
durumunda vade farkının istenebilmesi için taraflar arasında mutlaka ya-
zılı bir sözleşme ya da ticari teamülün olması gerekip gerekmediği, 

2- Bu iki koşulun herhangi birisinin yokluğu halinde düzenlenen fatu-
ralarda vade farkı uygulanacağına ilişkin ibareye yer verilip, alıcının da 
bu faturaya TTK’nın 23/2. maddesi uyarınca sekiz gün içerisinde itiraz 
etmemesi halinde vade farkı alacağının doğupdoğmayacağıdır.

Belirtelim ki, yukarıda sayılan iki konu, Antalya Asliye 2. Hukuk Hâ-
kimliği tarafından ileri sürülmüş olup, söz konusu dairelerin konular-
la ilgili verdikleri kararlar incelendiğinde, incelenen kararlar kapsamına 
göre; vade farkı istenebilmesi için yanlar arasında bu yönde yazılı bir söz-
leşmenin ya da bu doğrultuda oluşmuş bir teamülün şart olduğu husu-
sunda ilgili daireler arasında tam bir görüş birliğinin bulunduğu ortaya 
çıkmıştır. Dolayısıyla söz konusu daireler arasındaki uyuşmazlık, yukarı-
da ikinci konu olarak gösterdiğimiz husus üzerinde kendini göstermiştir. 
Bir başka deyişle uyuşmazlık, yanlar arasında bu yönde yazılı bir sözleş-
me ya da oluşmuş bir teamülün bulunmadığı durumda, faturada yer ve-
rilen vade farkı uygulanacağına ilişkin kayda TTK’nın 21/2.maddesindeki 
sekiz günlük süre içinde itiraz edilmemesi durumunda vade farkı alacağı-
nın doğup doğmayacağı noktasında söz konusu olmuştur.23

23 Çınar, İsmail, Faturalara Konan Vade Farkı Kaydı, Y.2010, URL: http://www.turkhu-
kuksitesi.com/makale_1157.html, Erişim Tarihi:17.10.2017.
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İşte özetle anlatmaya çalıştığımız bu konu hakkında, Yargıtay 11. ve 
19. Hukuk Daireleri ile 13. ve 15. Hukuk Daireleri arasında görüş aykırı-
lığı bulunduğundan, içtihadı birleştirme yoluna gidilmiştir.

Karar kapsamında özetle;

“Taraflar arasında yazılı şekilde yapılmamış olmakla birlikte geçerli 
sözleşme ilişkisinden doğan uyuşmazlıklarda faturalara (bedelin belli bir 
sürede ödenmemesi halinde vade farkı ödenir.) ibaresinin yazılarak karşı 
tarafa tebliği ve karşı tarafça TTK’nın 23/2.maddesi uyarınca sekiz gün 
içinde itiraz edilmemesi halinde bu durumun sadece fatura mündereca-
tının kesinleşmesi sonucunu doğurup vade farkının davalı yanca kabul 
edildiği ve istenebileceği anlamına gelmeyeceği yönünde düşünmektedir. 
Çoğunluk görüşe göre, TTK’nın 23/2. maddesindeki fatura münderecatı-
nın neleri kapsadığını 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 230. maddesi düzen-
lemiştir. Bu madde hükmünde beş bent halinde sayılmış olan hususlar 
faturanın asgari zorunlu unsurları olup, aynı zamanda olağan (mutat) içe-
riği göstermektedir. Faturanın sözleşme olmadığını, aksine sözleşmenin 
ifa safhasıyla ilgili olduğunu ifade eden bu görüşe göre, TTK’nın 23/2. 
maddesine göre süresinde itiraz olunmamak suretiyle kabul edildiği var-
sayılan fatura içeriği ancak sözleşmenin ifa safhasıyla ilgili olarak fatu-
rada yer alması olağan sayılan Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesinde 
sayılan hususlara ilişkin olabilir. Bir başka deyişle, faturaya bedelin belli 
bir süre içinde ödenmemesi halinde konan vade farkına ilişkin kayıt, fa-
turanın olağan içeriği sayılmamakta ve dolayısıyla bu kayda TTK’nın 23/2. 
maddesi uyarınca sekiz içinde itiraz edilmemesi, bu vade farkına ilişkin 
kaydın kabul edildiği anlamına gelmemektedir.” şeklinde bir hükmü va-
rılmış bulunmaktadır. 

Karşı oy kullananların vade farkını malın bedeline ilişkin bir unsur 
saymalarına karşılık çoğunluk görüş, vade farkının sözleşmeyi değiştiren 
ve diğer tarafın durumunu ağırlaştırıcı nitelikte olması dolayısıyla, başta 
belirlenen malın bedeline ilişkin bir unsur olarak düşünülemeyeceğini ve 
bu sebeple faturanın zorunlu unsurlarından ve olağan içeriğinden sayıla-
mayacağını ileri sürmüştür.

6.3.İçtihadı Birleştirme Kararından sonra verilen Yüksek Mahkeme 
Kararları

Vade farkının faturanın zorunlu unsurlarından ve olağan içeriğinden 
sayılamayacağına ilişkin söz konusu bu İBK’dan sonra verilen Yüksek 
Mahkeme kararlarını da ilgili kararın referans olması ve bağlayıcılığı açı-
sından aşağıda paylaşmak istiyoruz.
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Yüksek Mahkeme söz konusu İBK’dan sonra ilgili kararı direkt refe-
rans almak suretiyle “Davalıya gönderilen ve itiraza uğramayan faturala-
rın alacak bölümünde vade farkı olarak bir miktar gösterilmemiş olup fa-
turanın altına 8 günü geçen ödemeler için vade farkı uygulanacağına dair 
ibareye yer verilmiştir. Bu şekilde düzenlenen ve ticari defterine işlenen 
faturalara itiraz edilmemiş olması 27.6.2003 gün, 2001/1 E., 2003//1 K. 
sayılı İBK uyarınca vade farkı isteminin kesinleştiği sonucunu doğurmaz.” 
şeklinde bir karar vermiş bulunmaktadır.24

Yine Yargıtay HGK’ da 24.09.2003 tarihli bir kararında “Somut olayda 
itirazın iptaline konu eldeki davada vade farkı faturasına dayanak olarak 
gösterilen faturalarda (bedelin belli bir sürede ödenmemesi halinde vade 
farkı ödenir) ibaresinin yazılarak karşı tarafa tebliğ edilmiş olması ve kar-
şı tarafça TTK.23/2. maddesi uyarınca sekiz gün içinde itiraz edilmeden 
fatura bedellerinin ödenmemesi sadece söz konusu fatura münderecatla-
rının kesinleşmesi sonucunu doğurup vade farkının davalı yanca kabul 
edildiği ve istenebileceği anlamına gelmemektedir.” demek suretiyle vade 
farkının faturanın olağan içeriğinden sayılamayacağına ilişkin net tavrını 
ortaya koymuştur.25

7. İBK’nın Değerlendirilmesi ve Sonuç

Sonuç olarak ifade edecek olursak, yukarıda da belirttiğimiz üzere fa-
tura ifa aşamasıyla ilgili bir belge olduğu olduğu halde vade farkı kaydı 
niteliği itibariyle ifa aşaması ile ilgili değildir. Burada ifa zamanında ileri 
sürülse dahi sözleşmeyi değiştiren ve diğer tarafın durumunu ağırlaştıran 
kayıtların ifa ile ilgili olmadığı açıktır. Vade farkı kaydı olarak nitelendi-
rilen kayıtlar, yani fatura bedelinin vadesinde ödenmemesi durumunda, 
bu bedele oransal olarak hesaplanıp eklenecek meblağa ilişkin kayıtlar, 
sözleşmenin ifası aşamasıyla ilgili olmadığından faturanın olağan içeriği-
ne dâhil değildir. Öyle ise, bu kayıtlara TTK. madde 21/2 uyarınca sekiz 
gün içinde itiraz edilmemesi durumunda, bu durum sadece fatura içeriği-
nin kesinleşmesi sonucunu doğuracaktır. İtiraz edilmemesi durumu İBK 
kararında da ifade edildiği gibi ilgili kaydın davalı yanca kabul edildiği ve 
vade farkının istenebileceği anlamına gelmemektedir.

Bu anlamda uygulamada en çok kullanılan belge konumundaki fatura-
larda yer alan “ gecikme halinde vade farkı alınır.” ifadesinin bağlayıcılığı 
doktrinde çeşitli görüşler dahilinde tartışılabilirliğini korusa da, bizim 
de katıldığımız görüşe göre şu da kesindir ki; Yargıtay İçtihadı Birleştir-
me Kurulu Kararları, Yargıtay Kanunu’nun 45.maddesine göre, benzer 

24  Yargıtay 15. HD. 2002/1784E. 2003/4315K. 25.9.2003Tarih
25  Yargıtay HGK. 2002/19-449E. 2003/491K. 24.09.2003Tarih
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hukuki konularda Yargıtay Genel Kurulları’nı dairelerini ve adliye mah-
kemelerini bağlamaktadır. Dolayısıyla bu tartışma artık doktrinde sürse 
de uygulama açısından sona erdiği bir açıktır. Bununla birlikte her ne 
kadar fatura içeriğinde vade farkına yer verilmiş olması tek başına vade 
farkı istenebilmesi hakkı vermese de tamamen önemsiz ve görmezden 
gelinecek bir kayıt da değildir. Şöyle ki taraflar arasında yazılı bir söz-
leşme yapılmaksızın alım satıma ilişkin bir ticari teamül oluşmuş ve bu 
teamüle neticesinde de vade farkı istenmişse söz konusu bu kayıt olası bir 
uyuşmazlıkta vade farkı talebinin haklılığı açısından destekleyici bir ispat 
vasıtası olarak kullanılabilir.
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Destek ve İş Gücü Kaybı Tazminat 
Hesaplamaları

TAZMİNAT HESAPLAMALARINDA  
AKTÜARYEL YÖNTEM

Av. Fahri TAN

Bilindiği  gibi; Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk 
Sigortası Genel Şartları ekinde bulunan “Destekten Yoksun Kalma Tazmi-
natı Hesaplaması” ve “Sürekli Sakatlık Tazminatı Hesaplaması” başlıkla-
rında yer alan AKTÜERYAL HESAPLAMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİNE 
GÖRE hesaplama yapılmasına ilişkin “6704 sayılı Kanun” 26.04.2016 ta-
rihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Karayolları trafik kanunun 90. maddesine göre; Zorunlu mali sorum-
luluk –ZMSS kapsamındaki tazminatlar bu kanun ve bu kanun çerçeve-
sinde hazırlanan genel şartlarda öngörülen usul ve esaslara tabidir.

Kanunda atıfta bulunulan Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Si-
gortası Genel Şartlarında maddi tazminatın (ax,n) Aktüeryal YÖNTEME 
göre hesaplanacağı ve hesaplamalarda TEKNİK FAİZ VE TRH 2010 YA-
ŞAM tablosunun kullanılacağı belirtilmiştir.

I) AKTÜERYAL YÖNTEMDE TAZMİNATIN UNSURLARI

Aktüeryal Teknik ve Yöntemle hesaplamada , hesaplamalara esas 
alınan tazminatın unsurları 

a-Teknik Faiz

b-TRH-2010 yaşam tablosu 

c-Vergilendirilmiş kazanç-yasal aylık asgari brüt ücrettir.

1-TEKNİK  FAİZ. 

a)Teknik faiz olarak % 1,8 kullanılması  öngörülmüştür.

Ancak %1.8 olarak belirlenen Teknik faiz, tazminat hesaplamalarında 
hesaba esas alınan kazanç durumunun- ücretin ve  işleyecek devre ka-
zancının belirlenmesinde  davacı yararına kullanılan bir arttırım sayısı 
olmayıp, teknik faiz %1.8 oranı hesaplanan zarar miktarında  iskonto 
etme (indirme) katsayısı olarak kullanılmaktadır. 
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 Tazminat hukuku uygulamalarında olduğu gibi Teknik faiz %1.8 arttı-
rım ve %1,8 iskonto indirimi anlamında kullanılmamaktadır.

 Aktüeryal hesaplama yöntemine göre hesaplanan maddi tazminat, 
Yargıtay’ca benimsenen mevcut hesaplama yöntemine nazaran, pasif 
döneme ilişkin %100’lere kadar eksik çıkmakta ve aktif devre hesap-
larında ise %25 kadar eksik çıkmaktadır.

b)Teknik Faizin önceki yıllarda %3 olarak uygulanmakta  olduğunu 
hatırlatalım. 

Teknik faizin  ekonomik dengelerdeki risk  artış oranları, kamu borcu, 
faiz, kur ve benzeri sebeplerle sigorta sektörünün kar ve zarar denge-
sindeki değişiklikler nazara alınarak, sigorta şirketlerinin talebi üzerine 
Hazine Müsteşarlığınca, bir an için Teknik Faizin %3 olarak belirlenmesi 
durumunda Sigorta şirketlerinin karşılayacağı zarar miktarı çok düşük 
rakkamlarda olacak ve hesaplanacak tazminat miktarları zarar görenler 
aleyhine daha da azalacak şekilde düzenlenmiştir.

2-YAŞAM TABLOSU ( TRH 2010) 

Trafik kazası tazminat hesaplamalarına esas alınacak TRH 2010 ,artık 
PMF 1931 yaşam tablosu yerine muhtemel ömür sonunu erkeklerde or-
talama 75 yaş ve kadınlarda ortalama 79 yaş olarak belirleyen tablodur.

Aktüeryal metotta kullanılacak TRH-2010 Tablosunda sadece muh-
temel bakiye yaşam süresi nazara alınmamakta olup, malül veya des-
tek görecek kişiler bakımından her yaşın ayrı ayrı hayatta kalma ih-
timali de değerlendirilmekte olduğundan, PMF 1931 göre çok daha 
uzun yaşam süresini içeren  TRH  2010 tablosundaki bakiye ömür 
süresinin  uzunluluğunun tazminatın artmasına hiç katkı sağlamadığı 
, aksine yaşam süresi uzatıldıkça , hesaplanan tazminatı daha da azal-
tıcı  etkisi bulunan tablo olduğunu belirtmek gerekir.

-Örneğin;

26-60 yaş arası ( 34 )yıllık işleyecek aktif devre hesabında 

34 yıllık peşin değer katsayısı %1.8 teknik faize  göre  (25,39 )

40-60 yaş arası  20 yıl için ise peşin değer katsayısı (16,43 ) 

60-75 yaş arası peşin değer katsayı (15 )yıllık destek süresinin uzun-
luğuna rağmen teknik faiz %1.8 e göre peşin değer kat sayısı (7,11) düş-
mektedir..

%1.8 Teknik Faiz ve TRH 2010 uygulandığında 15 yıllık işleyecek 
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devre peşin değer 15 katsayısı 7,11 olmaktadır. Böyle olunca da pasif 
devre zararında tazminat miktarı %100 oranında  azalmaktadır.

TRH 2010 tablosunda  kadınlar için muhtemel bakiye ömür sonu 79 
olarak öngörülmüş ise de, 60 yaşındaki kişinin 79 yaşına kadar hayatta 
kalma ihtimali değerlendirildiğinde  19 yıllık pasif devre için peşin değer 
katsayısı  ise 7,30 olmaktadır. 

PMF tablosunda 26 yaş için bakiye ömür süresinin 41 yıl ve pasif dev-
renin 7 yıl olduğu görülmektedir. TRH tablosunda 19 yıla karşılık hesaba 
esas alınan katsayı sadece 7,30 ve PMF tablosundaki 7 yıllık bakiye ömre 
karşılıktır.

Aktüryal yöntemde 19 yıllık %10 artış ve %10 iskonto hesaplaması 
yerine 7,30 peşin değer faktörü ile hesaplama yapılacaktır. Bu durum da  
Pasif devre zararı mağdur aleyhine %100 oranı  aşan miktarlarda  eksil-
mektedir.

-%3 teknik faize  dönülmesi halinde ise ;

15 yıllık zarar hesabında peşin değer kat sayısı 5,24 olmaktadır. Bu 
çarpan kat sayısı 

PMF yaşam tablosuna göre ömür sonu 65 yaş olan bir kişinin 5 yıllık 
pasif yaşam süresine karşılık gelmektedir.

3-HESAPLAMAYA ESAS ALINACAK  ÜCRET:

Hazine Müsteşarlığınca benimsenen Aktüeryal Yöntem de tazminat he-
sabına esas alınan ücretin hesap raporunun düzenlendiği tarihteki  sa-
dece belgelendirilmiş resmi evraklara göre belirlenen ücret olacağı kabul 
edilmiştir.

Bundan böyle SGK kayıtlarında ve işyeri  ücret bordrolarında  gösteri-
len ücretlere itibar olunacağı kararlaştırılmıştır. Çalışma yaşamında daha 
az vergi ve eksik sigorta primi ödenmesi amacıyla ücret bordrolarında 
gösterilen ücretlerin büyük bir kısmının gerçeği yansıtmadığı herkesçe 
biliniyorken, mağdurun mesleği ve fiilen yaptığı iş, takdiri deliller, hayatın 
olağan akışı, tanık ifadeleri ve en önemlisi kayıtlara geçen değil ger-
çek emsal ücret ve kazanç durumunun araştırmasına ilişkin yargısal 
uygulamalar dışlanarak çalışma hayatındaki kayıt dışılıktan sigortacı 
yararlandırılmıştır.

Sigorta şirketlerinin daha fazla kar etmeleri için hukuktan feragat edil-
miştir. 

Artık kazanç durumuna ilişkin ücretin belirlenmesinde takdiri delil-
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ler, yargısal içtihatlar değerlendirme dışı bırakıldığından, belgelendirilen 
kazanç olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi zorunlu olan pri-
mine esas kazanç alt sınırı olan yasal asgari ücretlerin net tutarları esas 
alınarak hesaplama yapılması zorunluluk haline gelmiştir.

II) AKTÜERYAL YÖNTEM VE YARGITAY’CA BENİMSENEN YÖN-
TEME GÖRE

KARŞILAŞTIRMALI  ZARAR HESABI

A) 10.06.2017 tarihinde meydana gelen trafik kazasında vefat eden 
davacılar murisinin geride kalan hak sahibesi eşinin destekten yoksun 
kalma nedeniyle uğradıkları maddi zarar hesaplanacaktır.

B) Davalı sürücü %100 kusurludur. 

C) 30.08.1981 doğumlu olan müteveffa, 10.06.2017 vefat tarihinde 
(36) yaşında kabul edilerek, TRH 2010 yaşam tablosuna göre bakiye 
ömrü (39) yıl ve muhtemelen (75) yaşına kadar yaşayacaktır. 

Yargıtay’ın bu konudaki yerleşmiş içtihatlarına ve uygulamalara göre 
kural olarak aktif çalışma yaşı sonu (60) olarak kabul edilmekte olup, 
müteveffanın aktif çalışma hayatının (60) yaşına kadar süreceğinin kabu-
lü ile bakiye ömründe zarar gördüğü aktif hayat süresi (60-36)=24 yıl ve 
pasif devresi 15 yıldır. 

Hak sahibi       Doğum tarihi   Vefat T. Yaşı          Destek süresi

TRH  -Eş         01.10. 1981    36 (bakiye ömrü 43 yıl)    24+15 = 39 yıl

PMF  Eş  24+9 yıl=33 yıl

Müteveffanın gelirinin tamamı aşağıdaki oranda hak sahipleri arasın-
da paylaştırılacaktır.

Hak sahipleri İlk 24  15 yıl

Müteveffa 2/5 2/4

Eş 2/5 2/4

D) KAZANÇ DURUMU

Müteveffanın vinç operatörü olduğu  aylık ücretinin 3.000,00 TL:oldu-
ğu  emsal ücret yazıları ve tanık beyanlarına  göre belirtlmiş ise de, ücret 
bordrosu yasal asgari ücret üzerinden düzenlenmiş bulunmakla, zorunlu 
mali sorumluluk sigortası genel şartları uyarınca  yasal asgari ücret üze-
rinden hesaplama yapılacaktır.
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E)BİLİNEN DÖNEM KAZANÇ TESPİTİ

Müteveffanın 10.06.2017 tarihinden itibaren hesaba esas alınacak ay-
lık net ücreti 1.430.73 TL’dir. 

F) BİLİNMEYEN DÖNEM KAZANÇ TESPİTİ

a) Zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında belirtilen he-
saplama yöntemine göre;

          an,x = Nx – Nx+n 

                     Dx 

formülü ve iskonto oranı %1.8 teknik  faiz ve TRH-2010 yaşam tablosu 
uygulanarak kazanç ve zarar hesabı yapılacaktır.

b) Aktif devre bakımından hesaplamaya alınacak aylık net ücret ( Yasal 
aylık asgari brüt ücret 1777,50 TL’nin evli kişiler geçerli olan aylık net 
tutarı 1.430,73 TL’dir.

Pasif devre maddi zararının aylık brüt 1777,50 TL’lik yasal asgari üc-
retin AGİ ilave edilmemiş net tutarı olan 1.270,75 TL üzerinden hesap-
lanması gerekmektedir.

Maddi ZARAR  Hesabı:

Aktüeryal Yönteme göre; 

Eş bakımından 39 YILLIK Maddi Zarar hesabı

24 yıllık aktif devre zararı;

(N 36-N 60)/D36 x (1.430,73 TL x 12 ay) x 2/4 pay x %100 kusur  = 166.451,13 TL

15 yıllık pasif devre zararı 

(N 60-N75)/D36 x (1.270,75 TL x 12 ay) x 2/4 pay x %100 kusur  =+ 57.107,51 TL

Eşin 39 yıllık maddi zararları toplamı =223.558,00 TL

Yargıtay ca benimsenen metoda  göre 33 YILLIK Zararı:

24 yıllık aktif devre zararı; 

1430,73 TL x12 ay x1.10x0.909091 x 24 yılx2/4 x%100 = 206.025,12 TL

9 yıllık pasif devre zararı

1270,75 TL x12 ay x1,1x0909091x9yılx2/4x%100   =+ 68.620,50 TL

Eşin 33 yıllık maddi zararları toplamı = 274.645,00 TL 
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Aktüeryal yöntemde, yasal asgari ücret üzerinden (yeni düzenlemeye 
göre artık çoğunlukla yasal asgari  ücret üzerinden hesaplama yapılacak-
tır) yapılan hesaplamada toplam zarar miktarı Yargıtay’ca benimsenen 
yönteme göre hesaplanan zarardan %25 civarında azdır. 

Yine TRH tablosundaki pasif devre yaşam süresi 15 yıl olmasına rağ-
men  PMF tablosundaki 9 yıllık bakiye ömür süresi destek süresi için 
hesaplanan maddi zarardan çok daha düşük çıkmıştır.

AKTÜERYAL YÖNTEM HAKKINDAKİ  DEĞERLENDİRMELERİM ;

Aktüeryal yöntem, trafik kazasında meslekte kazanma gücünü yitiren 
veya geride kalan hak sahiplerinin, mağdurların maddi zararlarını karşı-
lamayı amaçlayan hesaplama yöntemi olmayıp sadece sigorta şirketleri-
nin aktüeryal kar zarar dengelerinin bozulmaması için  bu günkü ekono-
mik konjöktüre göre ödeyebileceği miktarın tesbitine yarar bir hesaplama 
işlemidir. 

Aktüeryal yöntem sadece sigorta şirketinin karşılamayı kabul ettiği 
miktarın tesbitine yöneliktir. Bu yöntemde davacıların gerçek nihai mad-
di zararlarının hesaplanması ve ödenmesi  amaç edinilmemiştir.

Bu itibarla açılacak tazminat davalarında iki ayrı bilirkişi raporu alın-
ması  gereği doğmuştur.

Davacıların maddi zararlarının hesabı için öncelikle  Yargıtay’ca be-
nimsenen metoda göre bilirkişi raporu ve sigorta şirketinin karşılayacağı 
miktarın hesaplanması içinde aktüeryal yöntemde dahil tek veya iki rapor 
alınmalıdır. 

Sigorta ödemesiyle karşılanmayan zararın giderimi içinde diğer so-
rumluların sorumluluğuna gidilecektir.

SONUÇ

Aktüeryal yöntemin, aktüerlerin belirlediği bir hesaplama yöntem 
olmadığı anlaşılmaktadır. Bu tarz hesaplama yönteminin, Hazine Müş-
teşarlığının, Sigorta Şirketlerinin  talepleri doğrultusunda, sigorta sek-
töründeki şirketlerin  karlılıklarının devamı ve  Aktüeryal dengelerinin 
bozulmaması için aktüeryal nedenlere dayanan bir hesaplama yöntemi 
olduğu açık seçiktir. 

Bu yöntemde Sigorta şirketinin  karşılayabileceği demeyelim de, karşı-
lamak istediği  zarar miktarı hesaplanmaktadır. 

Her ne kadar ödenen primler karşılığı teminat altına alınan poliçe limi-
ti var ise de poliçeyle  teminat altına  alınan limit miktarı böylece daha alt 
miktarlara çekilmiş olmaktadır. 
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Tazminatın tespitinde geçerli ve etkili olan  objektif ölçüler yargısal 
kurallar uygulamalar  büyük ölçüde sigorta sektörü yararına değiştiril-
miştir. 

-Ancak Şirketlerin  aktüeryal sebeplerle kendi çıkarlarını gözeterek 
risklerini azaltmak için yöntem belirlemeleri ve idarenin olur  vermesi 
neticesinde vatandaşın hakkını elde etmesi zorlaştırılmıştır. Hak kayıpla-
rı  ve mağduriyetler  artacaktır. İşin ucu davanın diğer taraflarına (diğer 
tazmin sorumlularına) dokunacaktır.

Teknik Faizin %2 ve %3 olmayacağı yeni bir yıl dileğiyle… 



ALACAĞIN TEMLİKİ HALİNDE ŞÜPHELİ 
ALACAK KARŞILIĞI AYRILMASI

Fatih ÖZDEMİR1

GİRİŞ

Türk Hukukunda oldukça önemli bir kavrama karşılık gelen alacağın 
temliki (devri) müessesesi ticari yaşamda sıklıkla karşılaşılan hukuki so-
nuçlara yol açmaktadır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun alacağın 
temliki müessesine ilişkin getirdiği yeni düzenlemeler hukuk düzenimiz 
içerisinde özel hukuk alanları yanında vergi hukuku bakımından da yeni 
yaklaşımları beraberinde getirmiştir. Bu çalışmamızda alacağın temliki-
nin alacaklara ilişkin amortisman yöntemlerinden biri olan şüpheli ala-
cak karşılığı ayırma uygulaması bakımından etkileri incelenecektir. Bu 
kapsamda öncelikle alacağın temliki müessesine ilişkin genel bilgiler ve-
rilecek daha sonrasında Vergi Usul Kanunu’nun 323. maddesinde düzen-
lenen “şüpheli alacak” uygulamasına ilişkin esaslar aktarılarak alacağın 
temlikinin bu uygulama bakımından gösterdiği özel haller ve sonuçlarına 
değinilecektir.

BİRİNCİ BÖLÜM

ALACAĞIN TEMLİKİ (DEVRİ) MÜESSESESİ

1.) ALACAĞIN TEMLİKİ KAVRAMI

Alacağın temliki (devri) esas itibariyle alacaklının sahip olduğu alaca-
ğı, borçlunun rızası aranmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak 3. kişiye 
devretmesi işlemidir.2Tanımdan anlaşılacağı gibi, borçlu bu sözleşmenin 
tarafı değildir ve işlemin gerçekleştirilmesi bakımından borçlunun rıza-
sı aranmamaktadır. Borçlunun rızası aranmadığı gibi bu işlemden ha-
berdar olmasına da ihtiyaç bulunmamaktadır. Alacağın temlikine ilişkin 

1 İstanbul Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans öğrencisi
2 TBK’de alacağın temlikinin tanımı yapılmadığından, öğretide kanun maddesinde be-

lirtilen unsurlardan yararlanılarak çeşitli tanımlar yapılmıştır. Benzer tanımlar için; 
HATEMİ Hüseyin/ GÖKYAYLA Emre, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, İstanbul 2012, s. 
357; ENGİN/Baki İlkay, Alacağı Temlik Edenin Garanti Sorumluluğu, Ankara 2002, s. 
10; AKINCI Şahin, Borçlar Hukuku Bilgisi Genel Hükümler, Konya 2006, s. 278; AKIN-
TÜRK Turgut/ KARAMAN ATEŞ Derya, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Özel Borç 
İlişkileri, İstanbul 2013, s. 203; KAYIHAN ŞABAN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 
Ankara 2012, s. 337; DAYINLARLI Kemal, Borçlar Kanununa Göre Alacağın Temliki, 
Ankara 2010, s. 57 vd 
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yapılan sözleşme sadece alacaklılar arasında bir taraf değişikliği meyda-
na getirmekte, ayrıca borçlunun hukuki durumunda bir değişiklik yarat-
mamaktadır. Alacağın temliki, günlük yaşamda sıklıkla karşılaşılan bir 
müessesedir. Ekonomide yaşanan dalgalanmalar ve ticaret hayatındaki 
çeşitli gereksinimler zamanla bu kuruma duyulan ihtiyacı ortaya çıkar-
mıştır. Gerçekten de bugün özellikle inşaat ve finans sektörleri için alaca-
ğın temliki müessesesi vazgeçilmez bir öneme sahiptir.3

2.) ALACAĞIN TEMLİKİNİN KANUNDAKİ YERİ

Alacağın Temliki 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun “Genel Hüküm-
ler” kısmının beşinci bölümünde; “Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri“ 
başlığı altında 183-194. maddeler arasında düzenlenmektedir. 818 Sayılı 
Eski Borçlar Kanununda “devir” terimi yerine “temlik” terimi, “devreden” 
terimi yerine “temlik eden” , “devralan” terimi yerine “temellük eden” teri-
mi kullanılmaktaydı (Eski BK. m. 162-172). Ancak Kanun’da yapılan bu 
terimsel değişiklere karşılık özellikle “temlik” terimi uygulamada halen 
daha geniş bir kullanım alanına sahiptir.

TBK’nın 184. maddesi hükmünde ise “2. Şekli” başlığı altında alaca-
ğın devrinin hüküm ifade edebilmesi için geçerli olacak hukuki prose-
dür düzenlenmiştir. Buna göre, alacağın devrinin hukuki açıdan geçerli 
olabilmesi için alacağın devrine ilişkin sözleşmenin yazılı şekilde yapıl-
mış olması gereklidir. TBK’nın 184. maddesindeki bir başka düzenleme-
ye göre ise, alacağın devri sözü verme, herhangi bir şekle bağlı değildir.
Türk Hukukunda alacağın temliki müessesesi esasen iradi (rızai) temlik 
ve yasal veya yargısal temlik olarak iki şekilde düzenlenmektedir. Yasal 
veya yargısal temlik 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 185. maddesinde 
yer almakta olup çalışmamızın esas konusu diğer bir temlik türü olan ira-
di (rızai) temliktir. İradi (rızai) temlikin düzenlendiği 6098 sayılı Borçlar 
Kanunu’nun 183. maddesi aşağıdaki şekildedir.

“Kanun, sözleşme veya işin niteliği engel olmadıkça alacaklı, borçlu-
nun rızasını aramaksızın alacağını üçüncü bir kişiye devredebilir.

Borçlu, devir yasağı içermeyen yazılı bir borç tanımasına güvenerek 
alacağı devralmış olan üçüncü kişiye karşı, alacağın devredilemeyece-
ğinin kararlaştırılmış bulunduğu savunmasını ileri süremez.”

TBK’nın 186. maddesinde bu müessese ile ilgili olarak yer alan bir 
başka kurala göre ise, bir borç ilişkisinde borçlu durumunda bulunan 

3 Uygulamada, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde, inşaatın bitimi işini üstlenen 
yüklenici finansal açıdan zor duruma düşebilir. Nakit ihtiyacını karşılamak için, inşaat 
aşamasında bağımsız bölüm ya da bölümlerin devri bu yolla mümkün kılınmıştır.
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kişi, alacağın devredildiğini, devreden veya devralan tarafından kendisine 
bildirilmemişse, önceki alacaklıya; alacak birkaç kez devredilmişse, son 
devralan yerine önceki devralanlardan birine iyiniyetle ifada bulunarak 
borcundan kurtulabilecektir.TBK’nın “Öncelik Hakları ve Bağlı Hakların 
Geçici” başlıklı 189. maddesi hükmünde ise, alacağın devri ile birlikte 
alacağını devreden kişinin kişiliğine özgü olanlar dışındaki öncelik hakla-
rı ve bağlı hakların devralana geçeceği düzenlemiştir. Diğer yandan, mad-
de hükmündeki bir diğer düzenlemeye göre alacağın devri ile birlikte asıl 
alacakla birlikte işlemiş faizler de devredilmiş sayılacaktır. Ayrıca yine 
Kanun’un “Senet ve Belgelerin Teslimi ve Bilgi Verilmesi” başlıklı 190. 
maddesi hükmüne göre, alacağını devreden kişi, alacağı devralan kişiye 
alacak senedi ile elinde bulunan ispatla ilgili diğer belgeleri teslim etmek 
ve alacağını ileri sürebilmesi için gerekli bilgileri vermekle mükelleftir.

Yukarıda genel açıklamaları ve kanuni dayanakları verilen alacağın 
temliki müessesesinin vergi hukukunda şüpheli alacak karşılığı uygula-
ması açısından ele alınması için ikinci bölümde öncelikle şüpheli alacak 
kavramı ve bu kavramın vergi hukukundaki yerinden söz edilecek ardın-
dan alacağın temliki müessesiyle ilişkisi kurulacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

ALACAĞIN TEMLİKİ HALİNDE ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AY-
RILMASI

1.) TÜRK VERGİ HUKUKUNDA ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI 
UYGULAMASI

Günümüzde küresel rekabet olgusu ile birlikte firmalar arasında reka-
bet artmış bu ise firmaların kâr marjlarını düşürmüştür. Küresel rekabet 
ortamında dünya genelinde ortaya çıkan krizler buna eklenince firmala-
rın alacaklarını tahsil edememesi gibi bir sorunla karşılaşmalarına neden 
olmuştur. Bu sorunticari faaliyette bulunan işletmeleri faaliyet konuları 
çerçevesinde gerçekleştirdikleri mal teslimlerini ve hizmet ifalarını vade-
li satmaya yöneltmiştir. Vadeli satışların beraberinde getirdiği en önemli 
risk de alacağın zamanında tahsil edilememesi veya tahsilinin şüpheli hale 
gelmesidir. Bu durum bir taraftan işletmeleri mali bakımdan zor durum-
da bırakırken diğer taraftan da vergi hukukunun gerçek vergi matrahları-
nın vergilendirilmesi ilkesinden uzaklaşılmasına neden olmaktadır.

Türk Vergi Hukuku, ticari ve zirai kazançlarda tahakkuk ilkesini be-
nimsemiş ve bunun bir sonucu olarak, mal veya hizmetin bedelinin tah-
sil edilip edilmediğine bakılmaksızın işlemin gerçekleştirildiği anda gelir 
yazılmasını kurala bağlamıştır. Oysa hesaben gelir yazılan bu tutarların 



109Alacağın Temliki Halinde Şüpheli Alacak... • F. ÖZDEMİR

bir kısmının tahsili şüpheli hale gelmekte ya da tahsil kabiliyeti tamamen 
ortadan kalkmaktadır. Böyle bir durumda da vergi matrahının bir kısmı 
gerçek anlamda gelir sayılamayacak unsurlardan oluşmakta ve bu un-
surların vergilendirilmesi gibi vergilemenin felsefesi ve adaletine uygun 
düşmeyen bir durumla karşı karşıya kalınmaktadır.

Kanun koyucu bahsettiğimiz olumsuzlukları bertaraf edebilmek ama-
cıyla belirli şartlar dahilinde bilanço esasına göre defter tutan ticari ve zi-
rai kazanç sahiplerinin tahsil edemedikleri ve bunu sağlamak üzere dava 
veya icra takibine konu yaptıkları alacakları için pasifte karşılık ayırma-
larına ve ayırdıkları bu karşılıkları aktif toplamından düşmelerine olanak 
tanımıştır. Buolanak mükelleflere önemli bir vergisel avantaj getirmekte-
dir. Ancak bu vergisel avantajın kullanılması madde hükmünde şekli bir 
takım kurallara bağlı kılınmıştır.

Bu olanak Vergi Usul Kanununun 323. Maddesinde şüpheli alacaklar 
başlığıyla aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili 
olmak şartıyla; 

1. Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar;

2. Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine 
rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine 
değmeyecek derecede küçük alacaklar; 

Şüpheli alacak sayılır. 

Yukarıda yazılı şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf 
değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir. 

Bu karşılığın hangi alacaklara ait olduğu karşılık hesabında göste-
rilir. Teminatlı alacaklarda bu karşılık teminattan geri kalan miktara 
inhisar eder. 

Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri 
dönemde kar-zarar hesabına intikal ettirilir.”

Madde metninden de anlaşılacağı gibi bir alacağın şüpheli alacak sa-
yılabilmesi için öncelikle ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ile ilgili bir 
alacak olması, tahakkuk etmiş olması ve işletmenin yasal defter ve belge-
lerinde kayıtlı olması gerekmektedir.4Diğer taraftan, bir alacağın “şüpheli 
alacak” sayılarak bu alacağa ilişkin pasifte karşılık ayırabilmek için yu-

4 Gündüz Kemal, Perçin Necati, Amortismanlar ve Yeniden Değerleme, 2. Bası, Ankara, 
Yaklaşım Yayınları,1999, s.201
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karıda belirttiğimiz şartların dışında, bir de bu alacağın tahsili için dava 
açılmış olmalı veya icra takibine başlanılmış bulunmalıdır.5

2.) ALACAĞI DEVREDENİN ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYIR-
MASI

Konu bakımından esas tartışma alacaklının tahsil edemediği alacağını 
çoğu zaman daha az bir bedel karşılığı bir üçüncü kişiye temlik etmesi 
durumunda temlik edilen bu alacak için şüpheli alacak karşılığı ayırıp 
ayıramayacağı noktasında toplanmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı ko-
nuya ilişkin çıkarttığı özelgelerdegenel olarak temlike konu alacağın artık 
tamamen üçüncü kişiye geçtiğini ve temlik eden bakımından bu alaca-
ğa ilişkin tasarruf hakkının yitirildiğinden bahisle alacağı devredenin bu 
alacağa ilişkin şüpheli alacak kaydı ayıramayacağına değinmiştir. Aynı 
şekilde Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bir başka özel-
gede6“Buna göre; şirketinizce, mallarınızın pazarlamasını yürüten ve 
aynı gruba bağlı olan şirketin bayilerine fatura karşılığında sattığınız 
malların bedellerinin ödenmemesi nedeniyle şirketinizin aktifinden çı-
karılmak suretiyle ve özel hukuk hükümleri uyarınca yapılan sözleş-
meye istinaden, malların pazarlamasını yürüten firmaya olan borcu-
nuza mahsuben temlik edilen tutarlar için Vergi Usul Kanunu’nun 323. 
maddesi hükümleri uyarınca şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılması 
mümkün bulunmamaktadır.”denilmek suretiyle bu alacaklar için şüp-
heli alacak kaydı oluşturulmasının mümkün olmadığı ifade edilmektedir.  

3.) ALACAĞI DEVRALANIN ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYIR-
MASI

Temlik işlemi esasen üç köşeli bir hukuki ilişki meydana getirmek-
tedir. İlişkinin köşelerinde, alacağı temlik etmek isteyen sözleşme tarafı 
(temlik eden), alacağı temellük etmek isteyen sözleşme tarafı (temellük 
eden) ve temlik edilen alacağın borçlusu (borçlu) yer almaktadır. Bu devir 
ilişkisinde yalnızca alacağın sahibi olan taraf değişmekte temlik sözleşme-
si alacağın niteliği veya borçlu bakımından bir değişiklik yaratmamakta-
dır. Bu minvalde temlik konusu alacağın diğer alacak haklarından farkı 
olmayıp VUK 323’deki koşulları sağlaması halinde alacağı devralanın bu 
alacak için şüpheli alacak karşılığı ayırması mümkün bulunmaktadır.

5  İrfan Barlass, TürkVergi Hukukunda Değersiz, Şüpheli ve Vazgeçilen Alacaklar, İs-
tanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2011, s.112 vd.

6 Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın, 15.02.2011 tarih ve 78 sayılı özelgesi
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4.) ALACAĞIN TEMLİKİNDE GARANTİ MESELESİ7

Alacağın temlikinde alacağın teminatlı olması şüpheli alacak karşılığı 
uygulaması bakımından özel önem taşımaktadır. Zira doktrinde alacağı 
temlik eden, temlik alanın bu alacağı borçludan tahsil edememesi halinde 
borcu ödemeyi üstlenmişse, alacağı temlik alanın temlik edene yönelik 
olarak dava veya takip başlatmadan şüpheli alacak karşılığı ayıramayaca-
ğı ifade edilmektedir.8

Alacağın temlikinde teminat meselesi bakımından 6098 sayılı Borçlar 
Kanunu eski 818 sayılı Borçlar Kanunu esaslarından farklılaşarak konu-
ya ilişkin yeni düzenlemeler getirmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 
169. maddesinin ikinci fıkrasında ayrıca taahhüt etmedikçe temlik ede-
nin borçlunun ödeme gücünden sorumlu olmadığı belirtilmiştir. Bunun 
anlamı 818 sayılı Kanun döneminde yapılan alacağın temliki sözleşmele-
rinde temlik eden borcun ödenmesi noktasında ayrıca bir taahhüt altına 
girmedikçe temlik alanın VUK 323’deki şekli şartlara uygun olarak ala-
cağını tahsil edememesi halinde doğrudan bu alacak için şüpheli alacak 
karşılığı ayırabileceğidir.

6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun getirmiş olduğu en önemli yenilikler-
den biri de alacağın temlikinde garanti meselesidir. Kanun’un konuyu dü-
zenleyen 191. maddesi aşağıdaki şekildedir.

“Alacak, bir edim karşılığında devredilmişse devreden, devir sıra-
sında alacağın varlığını ve borçlunun ödeme gücüne sahip olduğunu 
garanti etmiş olur. 

Alacak bir edim karşılığı olmaksızın devredilmiş ya da kanun ge-
reğince başkasına geçmişse, devreden veya önceki alacaklı, alacağın 
varlığından ve borçlunun ödeme gücünden sorumlu değildir.”

Bu düzenlemeye göre bir edim karşılığında temlik edilmiş alacaklar 
bakımından temlik edenin temlik alana karşı temlik sırasında borçlunun 
ödeme gücüne ilişkin olarak bir özel garanti vermiş sayılacağı söylenebi-
lir. Bu garanti borçlunun ödeme gücünden bağımsız şekilde Kanun’dan 
doğmaktadır. 6098 sayılı Kanun’un alacağın temlikinde garanti meselesi-
ne dair bu yeni yaklaşımı şüpheli alacak uygulaması bakımından da bizi 
farklı sonuçlara götürecektir. 

7 Engin, B,İ..,Alacağı Temlik Edenin Garanti Sorumluluğu, Ankara, 2002, s. 45 vd.
8 Ürel Gürol, Güncel Vergi Kanunu Uygulaması, Ankara, Yaklaşım Yayınları, 2003, 

s.613
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5.) TEMLİK YOLUYLA TAHSİL EDİLEN ANCAK KAYBEDİLEN 
DAVA SONUCU İADE EDİLEN ALACAKLAR BAKIMINDAN

Bir firmanın mal sattığı firmadan olan alacağını tahsil edememesi ve 
bu nedenle bu firma aleyhine dava açması durumunda dava aşamasında 
borçlu firmanın bir başka firmadan olan alacağını borçlu olduğu firmaya 
temlik etmesi mümkündür. Bu durumda temlik suretiyle borç ödenmiş 
olmaktadır.Ancak; temlik işleminde mal satılan firmaya borcu olan fir-
manın temlik alan firma aleyhine dava açması ve davayı kazanması duru-
munda asıl alacaklı olan firma alacağın temliki suretiyle aldığı paraları ve 
ferileri dava açan firmaya ödemekle mükelleftir. Bu durumda söz konusu 
alacak ve ferileri için şüpheli alacak karşılığı ayrılabilmesi meselesini ay-
rıca tartışmak gerekmektedir.9

Doktrindeki yaklaşıma göre bir alacak-borç ilişkisinde borçlu kuru-
mun üçüncü kişiden olan alacağını temlik etmek suretiyle borcunu öde-
mesi, sonrasında bu borç ilişkisine ilişkin davada temlikte üçüncü şahıs 
konumundaki kişinin davayı kazanması ve esas alacaklının alacağını tek-
rar dava konusu yapması halinde bu alacaklar için şüpheli alacak karşı-
lığı ayırabilmesi mümkün bulunmaktadır. 10

6.) FAKTORİNG ŞİRKETLERİ AÇISINDAN ŞÜPHELİ ALACAK SO-
RUNU

Faktoring şirketlerinin faktoring ilişkisi özelinde faaliyet konuları bazı 
noktalardan tartışmaya açık olsa da esasen bu şirketler para ticareti yap-
maktadır. Bir alacağı satın almakta (temlik), müşterisine bunun karşılı-
ğında bir ödeme yapmakta, satın aldığı alacağın tahsili için de borçluya 
yönelmektedir. Faktoring işleminde müşteri herhangi bir alacağını fak-
toring şirketine temlik ettiği ve karşılığında ödeme aldığı anda faktoring 
şirketi açısından “alacak” müşteri açısından da “borç” tüm hukuki sonuç-
ları ile tam olarak doğmakta ve şirket aktifine işlenmektedir.Bu şekilde-
ki bir ilişki alacağın temlikinin edim karşılığı yapıldığı hallerden birini 
oluşturmaktadır. Ancak faktoring şirketlerinin çalışmamız bakımından 
temel konusu temlik aldıkları ancak borçlulardan tahsil edemedikleri 

9 Örneğin: (X) A.Ş’nin (Y) A.Ş’ye mal sattığını ve malın bedelini alamadığı için (Y) A.Ş’ye 
alacak davası açtığını düşünelim. Dava aşamasında (Y) A.Ş’nin (X) A.Ş. olan borcunu (Z) 
A.Ş’den olan alacağını (X) A.Ş. devretmek suretiyle ödediğini varsayalım. (Z) A.Ş’nin bu 
işlemi dava konusu yapmış ve (X) A.Ş. aleyhine dava açması ve açtığı davayı kazanması 
ihtimalinde (X) A.Ş. temlik aldığı alacak tutarı, mahkeme masrafları ve diğer alacak 
ferilerini (Z) A.Ş’ye ödeyecektir. Fakat bu durumda (X) A.Ş’nin (Y) A.Ş’den olan alacağı 
askıda kalmaktadır.

10 Levent BAŞAK “Şüpheli Alacaklarda Amortisman İşlemleri”, Maliye ve Sigorta Yorumla-
rı, Sayı: 407, 1 Ocak 2004, s. 50-58
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alacaklarına için şüpheli alacak karşılığı ayırmalarına ilişkin güncel tar-
tışmalardır. Vergi idaresininkonuya yaklaşımı istikrarlı şekilde faktoring 
firmasının karşılık ayrılabileceği azami tutarın daha önce hâsılat yazılan 
faiz ve komisyon tutarı kadar olabileceği yönünde olmuştur.11

Ancak vergi idaresininbu görüşü kanımızca hatalıdır zira bu görüş ver-
gi adaleti ve şüpheli alacak karşılığı uygulamasından beklenen amaçla 
örtüşmemektedir. Temel faaliyet konuları itibariyle, piyasalara finansal 
kaynak sunan faktoring şirketlerinin özsermayeleri büyük oranda bu hiz-
metleri karşılığında temlik aldıkları alacaklara dayanmaktadır. Bu şir-
ketlerin özel faaliyet konuları itibariyle temlik aldıkları alacaklara ilişkin 
müşterilerine yapmış olduğu ödemeler esasen yaptıkları işin maliyet kıs-
mına karşılık gelmektedir. Bu nedenle temlik alınan ve tahsil edilemeyen 
alacakların karşılık ayırmak suretiyle vergi matrahından indirilmesi fak-
toring şirketleri için yaşamsal bir öneme sahiptir. Faktoring şirketlerinin 
devraldıkları alacakların tahsilatında karşılaşabilecekleri sorunlar ve bu 
alacakları karşılık ayırmak suretiyle giderleştirememeleri doğrudan bu 
şirketlerin özsermayelerini etkiler ve hatta söz konusu bu etki şirketle-
rin finansal durumu açısından yıkım yaratacak ölçülere varabilir.12 Bu 
tartışma yakın zamanda daha geniş boyutlara ulaşmıştır zira vergi ida-
resifaktoring şirketlerinde sıklıkla “şüpheli alacak karşılıkları” ile ilgili 
vergi incelemeleri yapmaktadır. Bu incelemeler sonucunda düzenlenen 
vergi inceleme raporlarında, faktoring şirketlerinin temlik aldığı alacak-
larla ilgili olarak müşterilerine kullandırdığı fonların anapara kısımları 
için, alacak dava ve icra aşamasında olsa bile, ayrılan karşılıkların fak-
toring şirketlerince gider yazılamayacağı belirtilerek, mükellefler adına 
cezalı tarhiyatlar yapılmaktadır.Vergi idaresi gerekçe olarak bu alacak-
ların faktorig şirketlerinin kayıtlara hasılat olarak intikal ettirilmediğine 
dayanmaktadır. Ancak bu gerekçe Danıştay tarafından eleştirilmektedir. 
Konuya ilişkin Danıştay 4. Dairesi 18.02.2016 tarihli güncel kararında13“-
Davacı şirket, kredili satış yapan firmaların, bu satışlardan doğan ala-
cak haklarını temellük ederek finansal bir faaliyet yürütmektedir. Fak-

11  Örneğin: Faktoring firması devraldığı 1.000.000 TL tutarındaki alacak için bunun 
karşılığında devreden tarafa 900.000 TL ödeme yapmıştır. Geriye kalan 100.000 
TL ise faktoring firmasının gelir kaydettiği faiz ve komisyon geliridir. 1.000.000 TL 
vadesi geldiğinde borçlusu tarafından ödenemez ise ve faktoring firması alacağı 
devreden taraftan tahsilat yapamazsa, Maliye İdaresi’nin görüşüne göre ayıracağı 
şüpheli alacak karşılığının sadece 100.000 TL tutarındaki kısmı vergiye tabi kazançtan 
indirilebilecektir.

12 Leon Aslan Coşkun, MAZARS/DENGE Yönetim Kurulu Başkanı, “Faktoringcilerin Ver-
gi Sıkıntısı”, Fortune, Kasım 2009, http://www.mazarsdenge.com.tr/publishDocument.
php?id=2399

13 Danıştay 4. Daire, E.2012/9253, K. 2016/606
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toring anlaşmasıyla satıcı firmanın gerçekleştirdiği kredili satışlardan 
doğan alacakların vadesinde tahsili, satıcı firmaya kredili satış tutarı-
nın belli oranında kredi verilmesi, müşterilerin mali durumlarının ta-
kibi gibi işlemler gerçekleştirmektedir. Faktoring sözleşmelerinin rücu 
edilebilir nitelikte olması halinde tahsili gerçekleşmeyen alacaklar için 
müşteriye rücu etme hakkı saklı olmakla beraber eğer şirket, alacağını 
müşteriden de tahsil edemez ise risk üstünde kalmaktadır. Dolayısıyla, 
davacı şirketin faaliyet alanıyla ilgili olup, gerek asıl borçludan gerekse 
müşterisinden tahsil edemeyip icra takibine başladığı faktoring ala-
caklarının ticari kurallara uygun olarak ve 213 sayılı Vergi Usul Kanu-
nunun 323 üncü maddesinde belirtildiği şekliyle ticari kazancın elde 
edilmesi ve idame ettirilmesiyle ilgili olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Bu durumda, ticari faaliyetin bir unsuru olan ve takip edilen alacak-
lara ilişkin olarak Kanunda öngörülen şüpheli alacak karşılığı ayırma 
koşulları olayda gerçekleşmiş olup, söz konusu alacakların hasılat ola-
rak kayıtlara intikal ettirilmediği gerekçesiyle karşılık ayrılamayacağı 
ileri sürülerek yapılan tarhiyatta yasaya uygunluk bulunmamaktadır.”

yönünde bir yaklaşım göstermiş ve faktoring şirketleri açısından ya-
şanan şüpheli alacak karşılığı sorununa vergi adaletine uygun bir çözüm 
oluşturmuştur. Şu an gündemde olan ve kamuoyuna sunulmuş VUK tas-
lağında “Şüpheli Alacaklar” başlıklı maddeye, 5411 sayılı Kanuna tabi 
finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin şüpheli hale gelen 
her türlü alacakları için karşılık ayırabilecekleri ifadesi eklenmiştir. İle-
ride bu tasarının bu şekilde yasalaşması durumunda ise şüpheli alacak 
sorunu gerek faktoring gerekse diğer finansman şirketlerini kapsayacak 
şekilde kesin bir çözüme kavuşabilecektir.

7.) TEMLİK ANINDA BORÇLUNUN ÖDEME GÜCÜ

Şüpheli alacak karşılığı ayrılması bakımından teorik bir başka tar-
tışma temlik anında borçlunun ödeme gücü bakımından yapılmaktadır. 
Alacağın temliki sözleşmesiyle bir edim karşılığı alacağı devralan şayet 
borçludan bu alacağı tahsil edememişse (alacağın temlik edildiği an borç-
lunun ödeme gücüne sahip olmaması ihtimalinde) temlik alan, temlik 
edene karşı dava veya takibe girişmeden bu alacak için şüpheli alacak 
karşılığı ayıramayacaktır. Bu noktada doktrinde, Kanun’un lafzından kay-
naklı olarak borçlunun alacağın temliki sırasında ödeme gücüne sahip 
olduğu ancak sonradan ödeme gücünü kaybettiği hallerde garanti borcu-
nun ortadan kalktığı ve temlik alacaklısının VUK 323’teki şartlara uygun 
olarak temlik konusu alacağı tahsil edememesi üzerine bu alacağa ilişkin 
doğrudan şüpheli alacak karşılığı ayırabileceği ifade edilmektedir.
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Ancak bu tartışmanın bizi pratik bir sonucu ulaştırmayacağı kanaatin-
deyim. Zira ticari hayatta karşılaşan alacağın temliki ilişkilerinin çoğunda 
temlik alacaklısı borçlunun temlik zamanındaki ödeme gücünden ziyade 
borcun vadesi tarihindeki ödeme gücüne önem vermektedir. Ayrıca vergi 
idaresinin yaklaşımı açısından bir alacağın temlik edildiği tarihte borçlu-
nun ödeme gücüne sahip olup olmadığını doğru tespit etmek her zaman 
için olanaklı değildir. Uygulamada vergi idaresinin 191. maddeye dayalı 
lafzi yoruma eleştiri getirebileceği ve edim karşılığı gerçekleşen alacağın 
temlikinde borçlunun sonradan ödeme gücünü kaybettiği durumlarda 
alacağın tahsil edilememesi üzerine temlik edene karşı bir takip yapılma-
dan bu alacak için şüpheli alacak karşılığı ayrılmasını kabul etmeyeceği 
ifade edilebilecektir.

SONUÇ

Bu çalışmamızda öncelikle alacağın temliki (alacağın) devri kurumu-
nun hukuki ve ekonomik öneminden bahsedilmiş, müessesenin 6098 
sayılı Borçlar Kanunu ile yürürlüğe giren düzenlemelerinin yarattığı so-
nuçlar incelenmiştir. Bu noktada asıl tartışma alacağın temliki ilişkisinin 
şüpheli alacak karşılığı uygulaması bağlamında ele alınması bakımından 
yapılmış, konuya ilişkin görüşler ve değerlendirmeler aktarılırken borçlar 
hukuku teorisi kadar vergi idaresinin uygulamaya dönük yaklaşımların-
dan da yararlanılmıştır.
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TCK MADDE 239 ‘TİCARİ SIR, BANKACILIK 
SIRRI VEYA MÜŞTERİ SIRRI NİTELİĞİNDEKİ 

BİLGİ VEYA BELGELERİN AÇIKLANMASI’ 
SUÇUNUN İNCELENMESİ

Av. Maşallah MARAL

I. GENEL OLARAK

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun özel hükümlerinin düzenlendiği 
ikinci kitabın üçüncü kısmında topluma karşı suçlar başlıklı dokuzuncu 
bölümünde ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlardan olan 239. madde 
“ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belge-
lerin açıklanması’’suçu düzenlemiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 
239. maddesi, Yürürlükten kalkan 765 sayılı Eski Türk Ceza Kanunu’nun 
364. ve 365. maddeleriyle1 hüküm altına alınmış bulunan fenni ve sınai 
sırları açıklamak suçunun karşılığıdır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 239. Maddesine2 göre; “(1) Sıfat 
veya görevi, meslek veya sanatı gereği vâkıf olduğu ticari sır, bankacılık 
sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilere 
veren veya ifşa eden kişi, şikayet üzerine, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 

1 Yürürlükten kalkan 765 sayılı TCK’nun 364. ve 365. maddesinde ticari sırları ifşa etme 
suçu yer almaktaydı. 765 sayılı TCK’nun 364. maddesine göre; “Bir kimse sıfat veya 
memuriyeti yahut meslek ve sanatı icabınca vakıf olup ta gizli tutmağa mecbur olduğu 
fenni keşif ve ihtiralara, yahut sınai tatbikata müteallik malumatı ifşa ederse mutazar-
rır olan kimsenin şahsi davası üzerine altı aya kadar hapse ve onbeş liradan yüz liraya 
kadar ağır cezayi nakdiye mahkum olur” şeklindeydi.  765 sayılı TCK’nun 365. madde-
sinde ise; “Yukarki maddede yazılan sırlar Türkiye’de sakin olmıyan bir ecnebiye yahut 
memurlarına ifşa olunmuş ise faili bir aydan bir seneye kadar hapse ve otuz liradan iki 
yüz liraya kadar ağır cezayi naktiye mahkum olur” şeklinde düzenlenmekteydi.

2 ARTUK, Mehmet Emin / GÖKCEN, Ahmet / YENİDÜNYA, A.Caner, (ARTUK/GÖKCEN/
YENİDÜNYA), Türk Ceza Kanunu Şerhi Özel Hükümler, 1.Basım, 5.Cilt, Turhan Kita-
bevi, Ankara, 2009, s.4617-4618.

 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 239. maddesinin gerekçesi gerekçesi şöyledir: Mad-
denin birinci fıkrasında ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi 
veya belgelerin yetkisiz kişilere verilmesi veya ifşa edilmesi, suç olarak tanımlanmıştır. 
Bir bilgi veya belgenin bu nitelikte olup olmadığı, ilgili kanunda belirlenen bu husu-
sa ilişkin ölçütler göz önünde bulundurularak hâkim tarafından belirlenir. Maddenin 
ikinci fıkrasında, fennî keşif ve buluşlar ile sınaî uygulamaya ilişkin bilgiler koruma 
altına alınmıştır. Genel anlamda fennî veya sınaî sır, sanayicinin işletmesinin yararı 
gereği gizli tutmak istediği hususlardır. Üçüncü fıkrada, sırrın Türkiye’de oturmayan 
bir yabancıya veya memurlarına açıklanması hâlinde daha ağır ceza öngörülmüştür. 
Maddenin dördüncü fıkrasında, bir kimsenin cebir veya tehditle bu madde kapsamına 
giren bir sırrı açıklamaya mecbur edilmesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır.
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beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu bilgi veya belge-
lerin, hukuka aykırı yolla elde eden kişiler tarafından yetkisiz kişilere ve-
rilmesi veya ifşa edilmesi halinde de bu fıkraya göre cezaya hükmolunur. 
(2) Birinci fıkra hükümleri, fenni keşif ve buluşları veya sınai uygulamaya 
ilişkin bilgiler hakkında da uygulanır. (3) Bu sırlar, Türkiye’de oturmayan 
bir yabancıya veya onun memurlarına açıklandığı takdirde, faile verilecek 
ceza üçte biri oranında artırılır. Bu halde şikayet koşulu aranmaz. (4) 
Cebir veya tehdit kullanarak bir kimseyi bu madde kapsamına giren bilgi 
veya belgeleri açıklamaya mecbur kılan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar ha-
pis cezasıyla cezalandırılır.”

III. SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER

Maddede tanımlanan suçlarla korunmak istenilen hukuksal yarar, ki-
şilerin ekonomi ve ticaret alanındaki sır niteliği taşıyan bilgi ve belgeleri-
nin gizliliğinin korunmasıdır. Yasa koyucu, bu madde hükmüyle ticari sır, 
bankacılık sırrı, müşteri sırrı veya fenni keşif ve buluşlar veya sınai uygu-
lamaya ilişkin bilgi veya belgelerin hakkı olmayan kişilerin eline geçmesi 
suretiyle doğacak olan haksız rekabeti önlemeyi ve ticari yaşamın dürüst-
lük kuralları çerçevesinde sürdürülmesini sağlamayı amaçlamıştır.3

III. MADDİ UNSURLAR 

A. SUÇUN KONUSU

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 239. Maddesinin 1. Fıkrasında 
düzenlenen suçun konusu, ticari sır, bankacılık sırrı ve müşteri sırrına 
ilişkin bilgi ve belge iken, 2. Fıkrada düzenlenen suçun konusu ise fenni 
keşif ve buluşlar veya sınai uygulamaya ilişkin bilgilerdir.

Sır, “giz”, varlığı veya bazı yönleri açığa vurulmak istenmeyen, gizli ka-
lan, gizli tutulan şey, saklanması gereken bilgi anlamlarına gelmektedir.4 
Bir başka ifadeyle sır, herkesçe bilinmeyen, sahibinin ise açıklanmasını 
istemediği, açıklanmasında yarar görmediği ve açıklanması halinde sahi-
binin zarar görme tehlikesinin bulunduğu konulardır denilebilir. Demek 
ki herkes tarafından bilinen konular sır olma özelliğinden yoksundur ve 
bu kapsam altında değerlendirilmez. Fakat söz konusu sır belli kişiler 
tarafından bilinebilir. Başka bir anlatımla, bir konunun birden fazla kişi 
tarafından bilinmesi onun sır olma özelliğinden yoksun olduğu anlamına 
gelmez. Burada dikkat edilmesi gerekilen husus sır sahibinin iradesi ola-
caktır.

3 ERMAN / ÖZEK; Kamu İdaresine Karşı İşlenen Suçlar, s.681; AKTARAN; PARLAR, Ali / 
HATİPOĞLU, Muzaffer, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Yorumu, 2.Baskı, 4.Cilt, Seçkin 
Yayınevi, Ankara, 2008, s.3454-3455.

4 TDK Türkçe Sözlük, s.1969; YILMAZ, Ejder; Hukuk Sözlüğü, s.803; AKTARAN; PAR-
LAR, Ali / HATİPOĞLU, Muzaffer, Açıklamalı-Yeni İçtihatlarla 5237 Sayılı Türk Ceza 
Kanunu Yorumu, 3.Baskı, 4.Cilt, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2010, s.3726.



118 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 2 • Yıl: 2015

Bir konunun sır olarak kabul edilebilmesi için, sır sahibinin, onun sır 
olarak saklanması konusunda sübjektif bir iradesinin bulunması ve bu 
konunun başkaları tarafından bilinmemesi ve bilinmesinin de gerekme-
mesi objektif koşulunu taşıması gereklidir. Bu sübjektif ve objektif un-
surlarının varlığının kabulü için; sır sahibinin, sır konusunun başkaları 
tarafından bilinmesini istemediğini açık ve örtülü iradesi (irade unsuru) 
ile ortaya koyması ve ayrıca sır konusunun kamu tarafından öğrenilme-
miş ve izlenmemiş olması (bilinmeme unsuru) gerekir.5 Demek ki irade 
unsuru ve bilinmeme unsuru bir arada aranmaktadır. Şayet söz konusu 
unsurlar oluşmadığı takdirde sır kavramından söz etmekte mümkün ol-
mayacaktır.

“Ticari sır, bankacılık sırrı ve müşteri sırrı” kavramları, Ticari Sır, 
Bankacılık Sırrı ve Müşteri Sırrı Hakkındaki Kanun Tasarısı’nda açıklan-
mıştır. Buna göre;

“Ticari Sır”, bir ticari işletme veya şirketin faaliyet alanı ile ilgili yal-
nızca belirli sayıdaki mensupları ve diğer görevlileri tarafından bilinen, 
elde edilebilen, rakiplerince bilinmemesi ve üçüncü kişilere ve kamuya 
açıklanmaması gereken işletme ve şirketin ekonomik hayattaki başarı ve 
verimliliği için büyük önemi bulunan; iç kuruluş yapısı ve organizasyonu, 
mali, iktisadi, kredi ve nakit durumu, araştırma ve geliştirme çalışmaları, 
faaliyet stratejisi, hammadde kaynakları, imalatın teknik özellikleri, fiyat-
landırma politikaları, pazarlama taktikleri ve masrafları, Pazar payları, 
toptancı ve perakendeci müşteri potansiyeli ve ağları, izne tabi veya tabi 
olmayan sözleşme bağlantılarına ilişkin bilgi, belge, elektronik ortamdaki 
kayıt ve verilerden oluşur. Ticari sır, bu Kanun ve diğer kanunlarda öngö-
rülen ve sınırlamalara tabi olmak kaydıyla açıklanamaz, kullanılamaz ve 
verilemez. (Tasarı, md.2/1-a.)6

Rekabet Kurumu tarafından 18.04.2010 tarihli ve 27556 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesine ve Ticari 
Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğ’in (Tebliğ No:2010/3) 12. Maddesin-
de ticari sır tanımına yer verilmiştir. Bu tanıma göre ticari sır; teşebbüs-
lerin faaliyet alanları ile ilgili olan ve gizli tutma iradesine sahip oldukları, 
yalnızca belirli ve kısıtlı bir kesim tarafından bilinen ve elde edilebilen, 

5 DONAY, Süheyl; Meslek Sırrının Açıklanması Suçu, İstanbul-1978, s.3-6; MERAN, N.; 
Yeni Türk Ceza Kanununda Sahtecilik-Malvarlığı, Bilişim Suçları İle Ekonomi Ve Ti-
caret Alanında Suçlar, Seçkin Yayınevi, Ankara-2005, S.339; AKTARAN;  PARLAR, Ali 
/ HATİPOĞLU, Muzaffer, Açıklamalı-Yeni İçtihatlarla 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 
Yorumu, 3.Baskı, 4.Cilt, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2010, s.3727; GÜNDEL, Ahmet, Yeni 
Türk Ceza Kanunu Açıklaması, 1.Basım, 4.Cilt, Ankara, 2009, s.4611.

6 PARLAR, Ali / HATİPOĞLU, Muzaffer, Açıklamalı-Yeni İçtihatlarla 5237 Sayılı Türk 
Ceza Kanunu Yorumu, 3.Baskı, 4.Cilt, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2010, s.3727. 
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başta rakipleri olmak üzere üçüncü kişilere ve kamuya açıklanması ha-
linde ilgili teşebbüsün ciddi zarar görme ihtimali bulunan her türlü bilgi 
ve belgedir.7

Başka bir anlatımla, ticari sır ile ifade edilmek istenilen gerek tasarı 
maddesi gerekse tebliğ maddesi göz önünde bulundurulduğunda sır un-
surlarının ticari bir işletmeyle, şirketle ilgili olası gerekmektedir. Hangi 
sektörde faaliyet gösterdiği önemli değildir. Gerekli unsurları taşıyorsa 
ticari sır söz konusu olmaktadır.

Bağımsız ve ekonomik bir değeri olan veya iktisadi faaliyetlerde sahi-
bi lehine bir rekabet avantajı sağlayan, aleni olmayan yani sadece sınırlı 
bir çevre tarafından bilinen ve sahibinin gizli kalmasını istediği her türlü 
bilgidir.8

Ticari sır, hiç bilinmeyeni değil, ancak uzun ve masraflı bir çalışma so-
nucunda elde edilebilen bilgileri de kapsamaktadır. Ticari sırrın mutlaka 
yeni (orijinal) olmasına da gerek yoktur. İsim, adres bilgileri gibi başka 
bazı bilgileri de içeren müşteri listesi de ticari sır sayılabilmektedir. İş-
letmenin üretim, dağıtım, organizasyon ve yönetim alanında oluşturduğu 
teknik-ticari bilgi ve tecrübelerin (know-how) öğrenilmesi halinde ticari 
sırrın ihlali meydana gelecektir.9

Yukarıda belirtilmiş olan tüm bu tanımlara baktığımızda diyebiliriz ki 
ticari sır, üretim ve iş sırlarını kapsadığı gibi şirkete ait sırları da kapsa-
maktadır.

“Banka sırrı”, bankanın yönetim ve denetim organlarının üyeleri, 
mensupları ve diğer görevlileri tarafından bilinen mali, iktisadi, kredi 
ve nakit durumu ile ilgili bilgilerle bankanın müşteri potansiyeli, kredi 
verme, mevduat toplama, yönetim esasları, diğer bankacılık hizmet ve 
faaliyetleri, risk pozisyonlarına ilişkin her türlü bilgi, belge, elektronik 
ortam kayıt ve verilerden oluşur. Banka sırrı, bankanın yetkili organları 
ve görevlileri tarafından; bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen ve 
sınırlamalara tabi olmak kaydıyla açıklanamaz, kullanılamaz ve verile-
mez. (Tasarı, md.2/1-b.)10

7 TEKŞEN, Mustafa Gökhan, Ticari Sır, Bankacılık Sırrı Veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki 
Bilgi Veya Belgelerin Açıklanması Suçu, 1.Basım, Yetkin Yayınları, Ankara, 2012, s.25.

8 İ.Kubilay TEMUÇİN, Kurumsal Yönetim İlkeleri, s.22; AKATARAN; BAKIM, Sevi, “5237 
Sayılı Türk Ceza Kanunu’na Göre Ticari Sır, Bankacılık Sırrı Veya Müşteri Sırrı Niteli-
ğindeki Bilgi Veya Belgelerin Açıklanması Suçu”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Yıl:2011, Cilt:7, Sayı:85-86, s.142.

9 ARKAN, Sabih, Ticari İşletme Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 18. Baskı, 
Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2013.

10 10 PARLAR, Ali / HATİPOĞLU, Muzaffer, Açıklamalı-Yeni İçtihatlarla 5237 Sayılı 
Türk Ceza Kanunu Yorumu, 3.Baskı, 4.Cilt, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2010, s.3727; 
GÜNDEL, Ahmet, Yeni Türk Ceza Kanunu Açıklaması, 1.Basım, 4.Cilt, Ankara, 2009, 
s.4611.
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 Bankacılık uygulaması dikkate alındığında, banka sırrı; bankanın mali 
ve iktisadi durumu, kredi, mevduat ve diğer bankacılık hizmetlerine iliş-
kin toplumlaştırılmış ve sınıflandırılmış her türlü bilgiyi ve belgeyi, yöne-
tim ve denetim kurulu ile denetim komitesinin ve iç sistemler kapsamın-
daki birimlerin her türlü faaliyeti hakkında bilgiyi ve belgeleri, bankanın 
bütçesi, yönetim esasları ve bankanın politikaları ve bunlar kapsamında 
oluşturulan her türlü kararı, bilgi işlem sisteminin çalıştırılmasına ilişkin 
esasları ve bilgisayar programlarını, bankanın ilgili denetim mercileri ile 
ilişkilerini ve bu merciler tarafından banka hakkında alınan kararları, 
mevcut ürünlerin geliştirilmesine ve yeni ürünlerin oluşturulmasına iliş-
kin stratejiyi, bilgi ve belgeleri içermektedir.11   

Banka sırrı ile ifade edilmek istenilen, bankanın faaliyet alanı içinde 
bulunan ve bankanın bu faaliyetlerinden doğan ilişkisinden elde ettiği her 
türlü bilgiyi ve belgeyi kamuya açıklamadığı ve kamuya açıklamamasında 
menfaatinin bulunduğu her türlü gizli bilgiler ve belgeler olarak tanımla-
mak mümkündür.  

“Müşteri sırrı” ise, ticari işletme ve şirketlerinin, bankaların, sigorta 
şirketlerinin, sermaye piyasasında ve mali sektör alanında faaliyette bu-
lunan aracı kurum ve şirketlerin, kendi faaliyet alanlarıyla ilgili olarak 
müşteriyle ilişkilerinde, müşterinin şahsi, iktisadi, mali, nakit ve kredi 
durumuna ilişkin doğrudan veya dolayısıyla edindikleri tüm bilgi, bel-
ge, elektronik ortam kayıt ve verilerden oluşur. Müşteri sırrı, nu sırlar 
hakkındaki bilgi sahibi bulunan yukarıda sayılan gerçek ve tüzel kişiler 
tarafından, ancak, bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen esaslara 
göre belirlenmiş sınırlamalara tabi olmak kaydıyla, yetkili kamu kurum, 
kuruluş ve kurallar ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine açıklanabilir 
ve verilebilir. (Tasarı, md.2/1-c.)12

Müşteri sırrı, işletme sahibinin, ticari işletme ve şirketlerin, bankala-
rın, sigorta şirketlerinin, sermeye piyasasında ve mali sektör alanında fa-
aliyette bulunan aracı kurum ve şirketlerin, kendi faaliyet alanlarıyla ilgili 
olarak müşteriyle ilişkilerinde müşterilerinin şahsi, iktisadi, mali, nakit 
ve kredi durumuna ilişkin doğrudan ve dolayısıyla edindikleri tüm bilgi, 
belge, elektronik ortam kayıtları ile verilerinden ve diğer kayıtlarından 
meydana gelir.13 Diyebiliriz ki müşteri sırrı, ticari işletmenin ticari faali-
yetleri sırasında, müşterisiyle olan ilişkisinden elde etmiş ve bu öğrendik-

11 ALICI, Yaşar, Bankacılık Kanunu Şerhi, Beta Yayınevi, İstanbul, 2007, s.791.
12 PARLAR, Ali / HATİPOĞLU, Muzaffer, Açıklamalı-Yeni İçtihatlarla 5237 Sayılı Türk 

Ceza Kanunu Yorumu, 3.Baskı, 4.Cilt, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2010, s.3727-3728, 
GÜNDEL, Ahmet, Yeni Türk Ceza Kanunu Açıklaması, 1.Basım, 4.Cilt, Ankara, 2009, 
s.4612.

13 AYDIN, Nurullah, Türk Suç ve Ceza Hukuku, Genel Hükümler- Özel Hükümler, 2.Bas-
kı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2009, S.337.
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lerini gizli tutmak durumunda olduğu bilgiler ve belgelerdir. Bu bilgiler 
ilişki sona erse dahi korunmak zorundadır.

Müşteri sırrının korunması, yalnızca kişiler yönünden değil, güven 
kurumu olmanın getirdiği özellikler nedeniyle, ticari işletme-şirketler ve 
bankalar yönünden de önem arz etmektedir.14

Daha önce de belirtildiği üzere 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 239. 
Maddesinin 2. Fıkrasında fenni keşif ve buluşlar ile sınai uygulamaya iliş-
kin bilgiler de bu Kanun kapsamında koruma altına alınmıştır. Bu kap-
samda bir malın üretilmesi veya üretilmiş malların geliştirilmesine ilişkin 
teknolojik bilgiler ve müspet bilimler alanındaki buluş ve keşifler 15 de bu 
fıkraya dahil edilerek korunma altına alınmaktadır.

“Fenni keşif ve buluşlar”, yeni tekniğin bilinen durumunu aşan sana-
yiye uygulanabilir olan ve patent verilerek korunan keşif ve buluşlardır.16 
Fenni keşif ve buluşlar, endüstriyel sürecin herhangi bir aşamasında kul-
lanılan yeni bir buluşu ifade eder.17  Fenni keşif ve buluşlar, patent huku-
ku kapsamında değerlendirilebilecek olan ancak ticari işletme sahibinin 
veya buluş sahibinin iradesi veya menfaati icabı kamuyla paylaşmadığı, 
sır olarak koruduğu ve kullandığı buluşlardır.18

“Sınai uygulamaya ilişkin bilgiler” ise, bir sanayici tarafından uygu-
lamaya konulan ve ona bir yarar sağlayan, bu nedenle de başkalarından 
gizlenen her türlü yöntem sistem ve metodu içine alan imalat sırları an-
lamına gelmektedir. Bu yöntemin, marka veya patente bağlanmış olması 
zorunlu değildir. Maliyeti düşüren, kaliteyi iyileştiren, randımanı artıran 
ve kolaylaştıran, üretim hızını artıran herhangi bir yöntem söz konusu 
olabilir. Bu nedenle hammaddenin elde edilmesinden yarı mamul veya 
mamul hale gelinceye kadar ürünün geçirdiği tüm aşamalar imalat sa-

14 TEKŞEN, Mustafa Gökhan, Ticari Sır, Bankacılık Sırrı Veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki 
Bilgi Veya Belgelerin Açıklanması Suçu, 1.Basım, Yetkin Yayınları, Ankara, 2012, s.30.

15 GÜNDEL, Ahmet, Yeni Türk Ceza Kanunu Açıklaması, 1.Basım, 4.Cilt, Ankara, 2009, 
s.4614.

16 ARTUÇ, Mustafa / GÖKCAN, Hasan Tahsin / YAŞAR Osman, Yorumlu-Uygulamalı Türk 
Ceza Kanunu, 1.Basım, 5.Cilt, Adalet Yayınevi, Ankara, 2010, s.6689.

17 PARLAR, Ali / HATİPOĞLU, Muzaffer, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Yorumu, 2.Cilt, 
2007, s.1688;  AKTARAN; BAKIM, Sevi, “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’na Göre Ticari 
Sır, Bankacılık Sırrı Veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi Veya Belgelerin Açıklanma-
sı Suçu”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, 
Yıl:2011, Cilt:7, Sayı:85-86, s.147.

18 TEKŞEN, Mustafa Gökhan, Ticari Sır, Bankacılık Sırrı Veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki 
Bilgi Veya Belgelerin Açıklanması Suçu, 1.Basım, Yetkin Yayınları, Ankara, 2012, s.31.
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yılır. Söz konusu ürünün, tarımsal, yarı tarımsal veya sınai olması da 
mümkündür. Yeni bir sulama veya gübreleme veya aşılama yöntemi veya 
ürünün verimliliğini veya kalitesini artırıcı başka bir bilginin bulunması 
bu kapsamda değerlendirilir.19

Sonuç olarak, 1.fıkra açısından bu suçun konusu, ticari sır, bankacılık 
sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelerin açıklanması iken, 2. 
fıkra açısından ise, suçun konusu fenni keşif ve buluşlar veya sınai uygu-
lamaya ilişkin yalnızca bilgilerin açıklanması suç olarak düzenlemiştir.

B. FAİL VE MAĞDUR

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 239. maddesinin 1.fıkra 1.cümle-
sinde düzenlenmiş bulunan suçta “sıfat veya görevi, meslek veya sanatı ge-
reği vakıf olduğu ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki 
bilgi ve belgeleri yetkisiz kişilere veren veya ifşa eden kişi” bu suçun faili-
dir. Başka bir ifadeyle 1.fıkra 1.cümle açısından özgü suç söz konusudur. 
1.fıkra 2.cümlesinde düzenlenmiş bulunan suçta ise  “bu bilgi veya bel-
geleri, hukuka aykırı yolla elde edip yetkisiz kişilere veren veya ifşa eden 
kişiler” fail olarak kabul edilmiştir. Demek ki 1.fıkra 2.cümle açısından 
suçun faili herkes olabilecektir. Öğretide bazı yazarlar20  tarafından bu 
fıkradaki suç bakımından “herkes” fail olarak kabul edilmişse de biz bu 
kanıda olmadığımızı belirtmek isteriz. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 239.maddesinin 2.fıkrasında dü-
zenlenen fenni keşif ve buluşlar ile sınai uygulamaya ilişkin bilgiler hak-
kında 1.fıkra hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Buna göre, fenni 
keşif ve buluşlar ile sınai uygulamaya ilişkin bilgiler, sıfat veya görevi, 
meslek veya sanatı gereği elde edilmişse, TCK-md.239/1 birinci cümlesi 
uyarınca suç, özgü suç niteliğinde olacaktır. Örneğin, hizmet buluşu ni-
teliğindeki bir bilgiyi, sır saklama yükümlüsü olmasına rağmen yetkisiz 
kişilere açıklayan veya ifşa eden işçinin konumu bu şekilde değerlendi-
rilebilir. Ancak hizmet buluşunu, buluşu yapan işçi veya işçiler haricin-
de üçüncü şahıslar elde ederek fiili işlemişlerse TCK-md.239/1’in ikinci 
cümlesi gereği suç özgü suç niteliğinde olmayacaktır.21 5237 sayılı Türk 

19 ARTUÇ, Mustafa / GÖKCAN, Hasan Tahsin / YAŞAR Osman, Yorumlu-Uygulamalı Türk 
Ceza Kanunu, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 2.Baskı, 5.Cilt, Adalet Yayınevi, Anka-
ra, 2014, s.7201; PARLAR, Ali / HATİPOĞLU, Muzaffer, Açıklamalı-Yeni İçtihatlarla 
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Yorumu, 3.Baskı, 4.Cilt, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2010, 
s.3728.

20 İÇEL, Kayıhan, “ Ticari Sır, Bankacılık Sırrı Veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi Ve 
Belgelerin Açıklanması Suçları-Bu Tür Sırlarlarla İlgili İstenmesinin Sınırları”, İstanbul 
Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:2010, CİLT: 9, Sayı:18, s.31.

21 TEKŞEN, Mustafa Gökhan, Ticari Sır, Bankacılık Sırrı Veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki 
Bilgi Veya Belgelerin Açıklanması Suçu, 1.Basım, Yetkin Yayınları, Ankara, 2012, s.60.
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Ceza Kanunu’nun 239.maddesinin son fıkrasında düzenlenen halde ise, 
cebir veya tehdit kullanan herhangi bir kimse bu suçun faili olabilir. De-
mek ki son fıkra açısından suç herkes tarafından işlenebilir niteliktedir.

Tüzel kişiler açısından ise, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 242.
maddesi gündeme gelir ve bu suçun işlenmesi suretiyle yararına haksız 
menfaat sağlanan tüzel kişi hakkında 60.madde de öngörülen güvenlik 
tedbirleri uygulanacaktır.22

  Suçun mağduru ise, fiilin işlenmesi sonucu, suçla korunan hukuki 
menfaati ihlal edilen kişidir. Başka bir ifadeyle suçun maddi unsurunun 
muhatabıdır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 239. maddesinin 1. ve 
2. fıkraları açısından Suçun konusu olan, ticari sır, bankacılık sırrı veya 
müşteri sırrı veya fenni keşif ve buluşlar ile sınai uygulama üzerinde hak 
sahibi olan kimse veya kimseler bu suçun mağduru durumundadırlar. 
Son fıkra açısından ise, madde de belirtilen bilgi ve belgeleri korumakla 
yükümlü olan kişi veya kişilerin cebire veya tehdide maruz kalarak bu 
sırları açıklamak zorunda kalmaları durumunda suçun mağduru olacak-
lardır.

Tüzel kişi bakımından mağduriyet söz konusu olmayacaktır. Tüzel 
kişi ancak suçtan zarar gören durumdadırlar. Örneğin, şirketin içinde 
bulunduğu durumun veya bilançosunun yetkili memur tarafından biri-
sine verilmesi veya bilgilerin açıklanması durumunda, şirket sahibi ve 
ortaklar, suçun mağduru durumundadırlar. Bu durumda tüzel kişiler de 
suçtan zara gören konumundadırlar.23

C. FİİL, NETİCE VE NEDENSELLİK BAĞI  

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 239. Maddesinin 1.ve 2.fıkraların-
da suçun maddi konusunu oluşturan ticari sır, bankacılık sırrı ve müşteri 
sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri “yetkisiz kişiye vermek” ve “ifşa 

22 YENİSEY / NUHOĞLU / ALTUNÇ / ULUTÜRK, Ceza Adalet Sistemi Mevzuatı, 1.Basım, 
Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2014, s.22,86; 1  Tüzel kişiler hakkında 
güvenlik tedbirleri MADDE 60. - (1) Bir kamu kurumunun verdiği izne dayalı olarak 
faaliyette bulunan özel hukuk tüzel kişisinin organ veya temsilcilerinin iştirakiyle ve bu 
iznin verdiği yetkinin kötüye kullanılması suretiyle tüzel kişi yararına işlenen kasıtlı 
suçlardan mahkûmiyet hâlinde, iznin iptaline karar verilir.(2) Müsadere hükümleri, 
yararına işlenen suçlarda özel hukuk tüzel kişileri hakkında da uygulanır.(3) Yuka-
rıdaki fıkralar hükümlerinin uygulanmasının işlenen fiile nazaran daha ağır sonuçlar 
ortaya çıkarabileceği durumlarda, hâkim bu tedbirlere hükmetmeyebilir.(4) Bu madde 
hükümleri kanunun ayrıca belirttiği hâllerde uygulanır. 2  Tüzel kişiler hakkında gü-
venlik tedbiri uygulanması  MADDE 242. - (1) Bu bölümde yer alan suçların işlenmesi 
suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik 
tedbirlerine hükmolunur.

23 ARTUÇ, Mustafa / GÖKCAN, Hasan Tahsin / YAŞAR Osman, Yorumlu-Uygulamalı Türk 
Ceza Kanunu, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 2.Baskı, 5.Cilt, Adalet Yayınevi, Ankara, 
2014, s.7199.
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etmek” bu fıkralar bakımından suçun fiil unsurunu oluşturur. 

Burada yetkisiz kişi, sırrı bilme, öğrenme yetkisi olmayan kişi ifade 
edilmiştir. Vermek burada ulaştırmak, ulaşma olanağı sağlamak anla-
mında kullanılmıştır. Bu vermenin, sözlü veya yazılı olarak ya da dijital 
şekilde internet aracılığıyla yapılması arasında bir fark yoktur.

Örneğin bir belgeye bağlanmış bir bilginin üçüncü kişilere gönderilme-
si veya elden verilmesi, bu şekilde mail atılması veya telefonda söylenmesi 
durumunda bilgi ve belgenin verilmesinden söz edilir.24 Kanun koyucu 
vermenin tamamlanmasını, sırrın içeriğine vakıf olunmasını, kullanılma-
sını veya fayda sağlanmasını aramamıştır. Bu nedenle verme ile suç ta-
mamlanır. İfşa etmek ise, açıklamak anlamındadır. Sözlük anlamı, gizli 
bir şeyi ortaya dökmek, açığa vurmak, ilan etmek, afişe etmek, reklam 
etmektir.25 Demek ki ifşa etme, failin elinde olan bilgi ve belgeleri, belirli 
olmayan sayıdaki kimselere onların ulaşabileceği veya öğrenebilecekleri 
şekilde açığa vurması ifade edilmektedir.

Örneğin, internet sitesine koyması veya gazete de ilan ettirmesi gibi. 
İfşa ile öğrenen kimsenin faydalanması aranmadığından veya herhangi bir 
zararın meydana gelmesi aranmadığından, ifşa ile suç tamamlanır. 1. fık-
ranın 2.cümlesinde suça konu olan bu bilgi ve belgelerin “hukuka aykırı 
yolla elde edilerek” yetkisiz kişilere verilmesi veya ifşa edilmesinden söz 
edilmiştir.  Mesela bu tür bilgi veya belgelerin saklandığı yerden çalınma-
sı, yağma ya da hile ile ele geçirilmesi durumunda söz konusu bilgi veya 
belgeler hukuka aykırı yolla elde edilmiş demektir. Bu halde, failin sıfat 
veya görevi, meslek veya sanatı gereği bu bilgi ve belgelere vakıf olası değil 
de, tamamen hukuka aykırı yollarla bunların elde edilmesinden sonra 
yetkisiz kişilere verilmesi veya ifşa edilmesi söz konusu olmaktadır.26

Anılan suç bağlı hareketli bir suçtur; fiil ancak belli hareketin yapıl-
ması ile oluşur. Madde metninde görüldüğü üzere sır niteliğindeki bilgi 
ve belgenin ya yetkisiz kişiye verilmesi ile ya da ifşa edilmesi ile suç iş-
lenebilir. Bu suçun oluşması için verme ya da ifşa etmek gerektiğinden 
suç, seçimlik hareketli bir suçtur. Başka bir ifadeyle kanunda birden çok 
hareket öngörülmüş ancak hareketlerden birinin işlenmesi halinde netice 
gerçekleşiyorsa suç oluşur. Anılan suçun neticesi harekete bitişik suç-

24 ARTUÇ, Mustafa / GÖKCAN, Hasan Tahsin / YAŞAR Osman, Yorumlu-Uygulamalı Türk 
Ceza Kanunu, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 2.Baskı, 5.Cilt, Adalet Yayınevi, Ankara, 
2014, s.7202.

25 TDK Sözlüğü, s.938.
26 Parlar / Hatipoğlu, ss.1688-1689; AKTARAN; BAKIM, Sevi, “5237 Sayılı Türk Ceza Ka-

nunu’na Göre Ticari Sır, Bankacılık Sırrı Veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi Veya Bel-
gelerin Açıklanması Suçu”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli 
Hukuk Dergisi, Yıl:2011, Cilt:7, Sayı:85-86, s.151.
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lardan olduğu ve sırrın açıklanması sonucu bir zarar aranmamasından 
dolayı suçun tehlike suçu olduğu açıktır. Vermek veya ifşa etmek, icrai 
veya ihmali olarak işlenmesi mümkün olan fiillerdir. 

2. fıkradaki suç “fenni keşif ve buluşlar ile sınai uygulamaya ilişkin 
bilgilerin” içinde yukarıda yapılan açıklamaların aynısı geçerlidir.

3. fıkra da yine suçun maddi konusunu oluşturan sırrın, yabancı veya 
memuruna “açıklamak” bu fıkra açısından suçun fiil unsurunu teşkil 
eder. Suç, sırrın Türkiye’ de oturmayan yabacıya veya memuruna verildiği 
anda oluşur. Açıklamanın yapılmasıyla yani hareketin yapılmasıyla suç 
tükendiğinden bu fıkradaki suç, ani suçtur. Demek ki bu fıkradaki suç 
için yine bağlı hareketli suç, neticesi harekete bitişik suç ve tehlike suçu 
niteliğinde olduğunu söylemek mümkündür. 

Son fıkra da ise, suçun maddi konusunu oluşturan sırrın, cebir veya 
tehdit kullanılarak “açıklamaya mecbur kılmak” suçun fiil unsurunu 
oluşturur. Kanun koyucu son fıkra da ayrı bir suç düzenlemiştir. Bu fıkra 
da düzenlenen suçun işlenebilmesi için, failin bir kimseye karşı cebir veya 
tehdit kullanması ve bu cebir veya tehditle bilgi ve belgeleri açıklamaya 
mecbur etmesi gerekmektedir. Elinde suça konu bilgi veya belgeyi bu-
lunduran kimse, bu bilgi ve belgeyi açıklamaz ise kendisine karşı yapılan 
tehdidin gerçekleşeceğinden korkmakta ise veya bu kimseye karşı fiziken 
zor kullanarak açıklamak zorunda bırakılmış ise, bu kimse mecbur kal-
mış olacaktır. Burada, failin zorlaması, bilgi ve belgenin açıklanmasına 
yönelik olmalıdır, açıklama ise açığa vurma, ifşa etme anlamlarındadır.27 

Başka bir anlatımla Mecbur bırakma eylemi ile bilgi veya belgeyi elin-
de bulunduran kimseye karşı cebir veya tehdit kullanılarak iradesinin 
zorlanmasını anlamak gerekir. Bu fıkra bakımından da bağlı hareketli, 
neticesi harekete bitişik ve tehlike suçu söz konusudur. Cebir veya tehdit 
kullanıldığı anda suç tamamlanır. Suç icrai olarak işlenebilir, ihmali ola-
rak işlenemez.

Sırrı açıklayanın bundan bir yarar sağlaması veya bu işten sır sahibi-
nin zarar görmesi suçun oluşumu açısından önemli olmadığı gibi gerekli 
de değildir. Ayrıca yetkisiz kişiye verilen veya açıklanan sırdan aynı za-
manda yaralanıyorsa, failin bu sırrı iyiniyet kurallarına aykırı olarak ele 
geçirme veya öğrenme halinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 62. 
Maddesinin yollamada bulunduğu 55.maddesinin 1(a) bendinde tanım-
lanmış bulunan haksız rekabet suçunun işlenmesi söz konusu olacaktır.28

27 ARTUÇ, Mustafa / GÖKCAN, Hasan Tahsin / YAŞAR Osman, Yorumlu-Uygulamalı Türk 
Ceza Kanunu, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 2.Baskı, 5.Cilt, Adalet Yayınevi, Ankara, 
2014, s.7206.  

28 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Dürüstlük kuralına aykırı davranışlar, ticari uygula-
malar MADDE 55- (1) Aşağıda sayılan hâller haksız rekabet hâllerinin başlıcalarıdır: a) 
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IV. MANEVİ UNSUR

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 239.maddesinde düzenlenen tica-
ri sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelerin 
açıklanması suçu, ancak genel kast ile işlenebilir. Söz konusu suç doğru-
dan kastla işlenebileceği gibi olası kastla da işlenebilir. Bu suçun taksirle 
işlenmesi mümkün değildir. Çünkü madde metninde açıkça bu suçun 
taksirle işlenebileceğine ilişkin bir ibare bulunmamaktadır. Demek ki fa-
ilin özel bir kasta, amaçla veya saikle davranmasına gerek yoktur, failin 
eylemini gerçekleştirirken hangi amaçla hareket ettiğinin bir önemi bu-
lunmamaktadır. 

Sadece failin açıkladığı bilgi veya belgenin maddede sayılanlardan ol-
duğunu ve kendisine sır kapsamında bilgi veya belge verdiği kişinin bun-
ları öğrenmeye yetkili olmadığını bilmesi ve belirtilen bütün bu hususları 
istemesi gerektiğinden suçun oluşması için genel kast yeterli olmaktadır.29

1.fıkra bakımından genel kast, failin meslek veya sanatı, sıfat veya gö-
revi gereği vakıf olduğu bu bilgi veya belgenin ticari sır, müşteri sırrı veya 
bankacılık sırrı olduğunu bildiğini ve bu bilgi ve belgeyi yetkisiz kimselere 
vermeyi ve ifşa etmeyi ifade etmektedir. 2. fıkradaki genel kast, 1.fıkra-
nın yanında birde faillin, sırrı açıkladığı kişinin Türkiye’de oturmayan bir 
yabacı olduğunu veya onun memuru olduğunu bilmesini ifade eder. Son 
fıkradaki genel kast ise, failin bilgi ve belgeyi elinde bulunduran kimseye 
cebir veya tehdit kullanmayı ve bu kimsenin bilgiyi açıklamaya mecbur 
etmeyi bilmesini ve istemesini ifade etmektedir. 

Kendisi dışında kalan bir sebepten dolayı ve kendisinin açıklamasın-
dan önce bu bilginin öğrenilmek suretiyle artık sır olma niteliğini yitir-
diğini bilmeyen failin eylemi cezalandırılmaz.30 Failin verdiği bilginin sır 
niteliğinde olduğunu bilmemesi veya açıkladığı kimsenin bu bilgiyi öğren-
meye yetkili olduğunu düşünerek eylemini gerçekleştirmesi durumunda 
TCK-md.30/1 maddesindeki hata hükümleri uygulanır.31

Dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davra-
nışlar ve özellikle; f/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12. 

29
30 ERDAĞ, s.12; AKTARAN; BAKIM, Sevi, “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’na Göre Ticari 

Sır, Bankacılık Sırrı Veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi Veya Belgelerin Açıklanma-
sı Suçu”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, 
Yıl:2011, Cilt:7, Sayı:85-86, s.152.

31 Meran, Sahtecilik-Malvarlığı- Bilişim Suçları ile Ekonomi ve Ticaret Alanında Suçlar,  
2. Baskı, 2008, sh.542; AKTARAN; ARTUÇ, Mustafa / GÖKCAN, Hasan Tahsin / YAŞAR 
Osman, Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 2.Bas-
kı, 5.Cilt, Adalet Yayınevi, Ankara, 2014, s.7206.
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V. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU

A. KANUN HÜKMÜNÜ YERİNE GETİRME

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 24.maddesinin 1.fıkrasına göre 
kanun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez. Demek ki kanun 
hükmü yerine getirildiğinde suçun hukuka aykırılık unsuru bulunmadı-
ğından suç oluşmayacaktır. Kanun hükmünü yerine getirilmesindeki, ka-
nun hükmü ifadesinin yalnızca yasama organının faaliyeti niteliğindeki 
hukuki tasarrufların değil, geniş anlamda hukuk normlarının anlaşılması 
gerektiği, bu kapsamda, kanun hükmünde kararnamelerin ve idarenin 
düzenleyici işlemlerinin de hukuka uygunluk nedenine dayanak oluştura-
bileceği ifade edilmektedir.32 Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için tasarı 
metnindeki maddelere bakacak olursak, düzenlemeler şöyledir; Ticari 
Sır, Müşteri Sırrı Veya Bankacılık Sırrı Hakkındaki Kanun Tasarısı’nın 
sırların talep edilebileceği haller başlıklı 4. maddesi şöyledir; “(1) Bu 
Kanun kapsamına giren sırlar; a) Türkiye Büyük Millet Meclisinin gizli 
olarak yapılması gereken meclis araştırması ve meclis soruşturması otu-
rumları ile gizli olarak yapılması gereken meclis araştırması ve meclis 
soruşturması komisyonları toplantılarındaki müzakerelerde, b) Mahke-
meler ile Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen kovuşturma ve soruş-
turmalarda, c) Malî veya idarî konularda Devlet adına yapılan denetim 
faaliyetlerinde, d) Diğer kanunlarda gösterilen hallerde, yazılı olarak talep 
edilir. (2) Sırların verilmesini talep eden kamu kurum veya kuruluşları-
nın, talep nedenini ve yetkisinin dayanağını bildirmesi zorunludur. (3) Bu 
Kanun kapsamındaki sırların gizliliğine ilişkin karşılıklılık esası öngören 
uluslararası andlaşma hükümleri saklıdır.”   

Ticari Sır, Müşteri Sırrı Veya Bankacılık Sırrı Hakkındaki Kanun Ta-
sarısı’nın sırların verilmesi yükümlülüğü başlıklı 5. maddesine göre ise; 
“(1) Bu Kanun kapsamında bulunan sırların sahipleri ve bu sırları ellerin-
de bulunduranlar Türkiye Büyük Millet Meclisine, mahkemelere ve Cum-
huriyet başsavcılıklarına sır kapsamındaki bilgi ve belgeleri vermekle 
yükümlüdürler. (2) Malî veya idarî konularda yürütülen denetim faaliyet-
lerinde ise sırların sahipleri ve bu sırları ellerinde bulunduranlar, yapılan 
görevle doğrudan bağlantılı ve talebin amacıyla sınırlı olmak ve yürütülen 
faaliyet açısından zorunluluk bulunmak kaydıyla sır kapsamındaki bilgi 
ve belgeleri vermekle yükümlüdürler.”33

Öte yandan mevzuatımızdaki diğer düzenlemelere baktığımızda, bir-
çok hükme dayanılarak ticari sır, müşteri sırrı veya bankacılık sırlarının 
talep edilebileceği kabul edilmektedir: Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu 
ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 62.maddesi, Askeri Hakimler 
Kanun’un 24.maddesi, Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü 

32 TOROSLU, Nevzat, Ceza Hukuku Genel Kısım, Savaş Yayınları, Ankara, 2010, S.143
33 http://www.mevzuat.gov.tr
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Hakkındaki Kanun’un 97. maddesi, bankacılık sırrına ilişkin olarak Ban-
kacılık Kanun’un 95. ve 96. maddeleri, Başbakanlık Teşkilatı Hakkında 
KHK Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun’un 20/b-3.maddesi, CMK 
md.46, Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanun’un 7. mad-
desi, Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK’nın 
23. maddesi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak-
kında KHK’nın 16/5.maddesi, Hakimler ve Savcılar Kanun’un 101.mad-
desi, Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 5/b 
maddesi, İcra ve İflas Kanunu’nun 367. maddesi, İş Kanunu 92.maddesi, 
Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunu’nun 14. maddesi, Seferberlik 
ve Savaş Hali Kanunu’nun 9. maddesi, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 45. 
maddesi, Sıkıyönetim Kanunu’nun 3. maddesi, Sigortacılık Kanunu’nun 
28/4.maddesi, Suç Gelirlerinin Aklanması Hakkındaki Kanun’un 7.mad-
desi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu’nun 4. ve 43. madde-
leri, Türkiye İstatistik Kanunu’nun 7. maddesi, ve Vergi Usul Kanunu’nun 
148. ve 151. maddeleri, TBMM İçtüzüğü 105.maddesi gibi.34

Son olarak belirtmek gerekir ki söz konusu kanunlara dayanılarak 
elde edilecek bilgi veya belgelerin yalnızca sırra konu olan bilgi veya belge-
nin isteyen mercinin görev alanı içinde olmalıdır. Aksi takdirde kanunun 
hükmünü yerine getirme faaliyeti bir hukuka uygunluk sebebi olarak ka-
bul edilmeyecektir. Nitekim Yargıtay’da35 aynı görüştedir.

B. AMİRİN EMRİNİ YERİNE GETİRME

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 24.maddesinin 2.fıkrası olan hu-
kuka uygunluk sebebi amirin emrini yerine getirmedir. Bu hukuka uy-
gunluk nedeni temelini Anayasa md.137’ten alır. Hemen belirtmek gere-
kir ki verilen emrin hukuk devleti ilkesinin gereği olarak hukuka uygun 
olması gerekmektedir. 

Amirin emrinin yerine getirilmesinin ön şartı, emri alan ile emri veren 
arasında kamu hukukundan kaynaklanan amir-memur veya üst-ast iliş-
kisinin bulunmasıdır. Özel hukuktan kaynaklı ilişkilerde verilen emirler 
TCK md. 24/2 kapsamında yer almaz. Öte yandan, emrin hukuka uygun 
sayılabilmesi için aranan şartlara bakıldığında, ortada bir emir olmalı, 
emir yetkili kişi tarafından verilmeli, emir şekli ve maddi açıdan hukuka 
uygun olmalı ve emrin yerine getirilmesi zorunlu olmalıdır.36 

34 Geniş bilgi çin bkz; TEKŞEN, Mustafa Gökhan, Ticari Sır, Bankacılık Sırrı Veya Müşte-
ri Sırrı Niteliğindeki Bilgi Veya Belgelerin Açıklanması Suçu, 1.Basım, Yetkin Yayınları, 
Ankara, 2012, s.71-73.

35 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 03.03.2008 tarih ve 2007/875 E.; 2008/2412 K. sayılı 
kararı.

36 TOROSLU, Nevzat, Ceza Hukuku Genel Kısım, Savaş Yayınları, Ankara, 2010, s.144-
146.
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Demek ki söz konusu emir bu şartlara uygunluk sağlamadığında bu 
emrin yerine getirilmemesi bir hukuki veya cezai sorumlulukta doğurma-
yacaktır. Örneğin, Yargıtay bir kararında özel bir bankada şef yardımcısı 
olan ve bu nedenle ceza uygulaması bakımından memur sayılmayan sa-
nığın mahkeme yazısını yerine getirmekten ibaret eyleminin yetkili merci-
lerin emirlerine itaatsizlik suçunu düzenleyen 765 sayılı ETCK’nun 526.
maddesindeki suçu oluşturduğuna karar vermiştir.37

 A. MEŞRU SAVUNMA

 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 25.maddesinin 1.fıkrasında yer 
alan bu hukuka uygunluk sebebi Anayasa’nın 17.maddesinden kaynak 
bulmaktadır.  Meşru savunma, bir kişin haksız saldırıdan kendisini veya 
üçüncü bir kişiyi korumak amacıyla saldırgana karşı gerçekleştirdiği 
savunma hareketleridir.38 Niteliği tartışmalı olmakla birlikte,39 ticari sır, 
bankacılık sırrı ve müşteri sırrı üzerinde de kişilerin tasarruf etmeye yet-
kili olduğu, dolayısıyla bu sırların üzerinde de hukuk düzeni tarafından 
bir hak sağlandığı hususu göz önünde bulundurulduğunda, bu hakka yö-
nelik saldırıların da meşru savunmaya konu olabileceğini söylemek ge-
rekmektedir. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, söz konusu bir saldırı varsa bu saldı-
rının failin kendisinin veya başkasının bir hakkına yönelik olmasını ara-
maktadır. Demek ki ticari haklara yönelik saldırılarda bu kapsamda ko-
runacaktır. Fakat, öğretide, sırrın saklanması, sırrı saklamakla yükümlü 
kişiye veya üçüncü kişiye saldırı niteliği taşıyorsa sırrın açıklanabileceği, 
bu durumda da meşru savunmanın geçerli olacağı ileri sürülmüştür. An-
cak bu saldırının ne şekilde gerçekleşebileceğine dair bir örnek gösteri-
lememiştir.40 Başka bir anlatımla, her ne kadar TCK md. 239 açısından 
da bu hukuka uygunluk sebebi kabul edilse de söz konusu suça örnek 
gösterilemediği için uygulanmasında da bir kabiliyet eksikliği olduğundan 
meşru müdafaanın burada hukuka uygunluk nedeni olduğunu söylemek 
çok zordur. 

37 Yargıtay, 4.C.D., 27.03.2003, 2118/1526, Bkz. Parlar/Hatipoğlu, s.1021; AKTARAN; 
BAKIM, Sevi, “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’na Göre Ticari Sır, Bankacılık Sırrı Veya 
Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi Veya Belgelerin Açıklanması Suçu”, Bahçeşehir Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Yıl:2011, Cilt:7, Sayı:85-86, 
s.156.

38 DEMİRBAŞ, Timur, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Güncellenmiş 8.Baskı, Seçkin Ya-
yınları, Ankara, 2012, s.268.

39 Hakkın niteliğine dair görüşler için bkz: GÜRBÜZEL: s.60. v.d; AKTARAN; TEKŞEN, 
Mustafa Gökhan, Ticari Sır, Bankacılık Sırrı Veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi Veya 
Belgelerin Açıklanması Suçu, 1.Basım, Yetkin Yayınları, Ankara, 2012, s.67

40 DONAY, Süheyl, “Meslek Sırrının Açıklanması Suçu”, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 
İstanbul, 1978, s.130. 
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B. ZORUNLULUK HALİ

 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 25.maddesinin 2.fıkrasında dü-
zenlenen zorunluluk halinde kişinin kendisine ve başkasına ait bir hakka 
yönelik, meydana gelmesine bilerek yol açmadığı ve başka türlü korunma 
olanağı da bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kendisini ve baş-
kasını kurtarmak zorunluluğu ile suç işleyen kişiye, tehlikenin ağırlılığı 
ile konu ve kullanılan araçla orantılı olmak koşuluyla, ceza verilmeyeceği 
öngörülmektedir.41

Örnek vermek gerekirse, sır tutmakla yükümlü olan kişinin faili olma-
dığı suç nedeniyle kovuşturulması halinde sır olan hususu açıklaması ve 
isnattan kurtulması, kendini savunması durumu gösterilmiştir.42 Demek 
ki bir kimsenin kendisinin veya başkasının bir ticari hakkı veya ekono-
mik hakkı tehlikeye düştüğü durumda kişi zorunluluk halinin şartlarının 
varlığı halinde kendisini veya başkasını söz konusu tehlikeden kurtarmak 
için ıztırar hali hükümlerinden yararlanabilecektir. Burada hemen belirt-
mek gerekir ki zorunluluk halini meşru savunmadan ayıran en önemli 
husus zorunluluk halinde bir saldırı yoktur, bir tehlike vardır. Son olarak 
açıklanan sırrın kişinin kendisini veya başkasını savunması için zorunlu 
olması gerekir. Burada yapılan savunma ile açıklanan sır arasında bir il-
liyet bağının da mevcudiyeti aranacaktır. Söz konusu nedensellik bağında 
bir kopma varsa bu durumda hukuka uygunluk sebebi işlevsiz kalacak ve 
suçun oluşumu gündeme gelecektir.

C. HAKKIN KULLANILMASI

 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 26.maddesinin 1.fıkrasına göre bir 
kişi hakkını kullanıyorsa, bu kişiye hakkını kullanmasından dolayı ceza 
verilmez. Hakkın icrası, hukuken korunan bir hakkın kullanılması ha-
linde hak sahibinin cezalandırılmaması demektir. Hukuken tanınmış bir 
hak ya da yetkinin kullanılması izin veren hukuk düzeni, aynı zamanda 
onu yasaklamayacağından, böyle bir durumda gerçekleştirilen fiil, huku-
ka uygundur. Hak veya yetkinin kullanılmasını kanun genel bir hükümde 
düzenlemediğinden, her olayda durumun ayrı ayrı değerlendirilmesi gere-
kir.43 Öğretide verilen bir örneğe baktığımızda, mesleğinin icrası sırasında 
sır niteliğindeki bilgiye vakıf olan ve mesleğin ifası nedeniyle ücrete hak 

41 Cente/Zafer/Çakmut, S.311;  AKTARAN; BAKIM, Sevi, “5237 Sayılı Türk Ceza Kanu-
nu’na Göre Ticari Sır, Bankacılık Sırrı Veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi Veya Bel-
gelerin Açıklanması Suçu”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli 
Hukuk Dergisi, Yıl:2011, Cilt:7, Sayı:85-86, s.157.

42 DONAY, Süheyl, “Meslek Sırrının Açıklanması Suçu”, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 
İstanbul, 1978, s.131.

43 DEMİRBAŞ, Timur, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Güncellenmiş 8.Baskı, Seçkin Ya-
yınları, Ankara, 2012, s.293.
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kazanan ancak ücretini alamayan meslek sahibinin alacak davası açması, 
açtığı dava sırasında da hakkını ispat edebilmesi için davayla sınırlı ola-
rak vakıf olduğu sırrı açıklayan kimsenin sırrı ifşası hakkın kullanılması 
nedeniyle hukuka uygun olarak kabul edilmektedir.44

O zaman diyebiliriz ki sırra vakıf olan kimse hakkını kullanırken, ken-
di menfaati ile orantılı olmak kaydıyla bu sırrı belli oranda açıklamak 
zorundadır. Eğer burada hakkı kullanan kimse hakkı kullanırken sınırı 
aşar ve orantısız bir şekilde sırrı ifşa ederse, hukuka uygunluk sebebi 
olarak görülen bu unsurun dışına çıkıldığından bir hukuka aykırılık söz 
konusu olacaktır ve suç gerçekleşmiş olacaktır.  

D. RIZA

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 26.maddesinin 2.fıkrası uyarınca 
belli şartların varlığı halinde ilgilinin veya mağdurun rızası eylemi hukuka 
uygun hale getirebilmektedir. Söz konusu rızanı hukuka uygunluk sebe-
bi olarak kabul edilebilmesi için kanuna, ahlaka ve adaba uygun olması 
gerekmektedir. Nasıl ki madde metninde kişinin rıza gösterebileceği hak 
üzerinde mutlak surette tasarrufta bulunabilmesi şartı aranmışsa buna 
ilaveten bir de rızanın hukuka uygunluk sebebi haline gelebilmesi için 
belli şartların bir arada var olması aranmaktadır. Bu şartlar; rızayı açık-
layacak kişinin suçla korunan hukuki değerin sahibi olması, başka bir 
ifadeyle suçun mağduru olması, mağdurun rıza göstermeye ehil olması ve 
rızayı açıklama iradesinin bulunmasıdır.45

 Rıza konusunda önemli olan husus rızanın ne zamana kadar verile-
ceğidir. Burada en azından eylem sırasında veya eylem öncesinde rızasın 
varlığı aranır. Daha sonrasında verilecek bir rıza hukuka aykırı eylemi 
yani suçu hukuka uygun hale getirmeyecektir. Nitekim Yargıtay’da bu ko-
nuda vermiş olduğu bir kararla yapılan açıklamaları tekrar eder nitelik-
tedir. Kararda, fiilin, işlendiği sırada müşterilerinin rızasını almaksızın, 
onlara ait bilgileri üçüncü kişilere gönderen bankanın müşteri ilişkileri 
yöneticisi sanığın eyleminin suç teşkil ettiğine ve fiile sonradan rıza göste-
ren müşterinin rızasının fiili hukuka uygun kılmayacağını belirtmiştir.46

E. TERSİNE MÜHENDİSLİK

Ticari sırlar açısından oldukça önemli olan ve ceza hukukunda bulun-
mayan bu hukuka uygunluk sebebi ile ifade edilmek istenilen, insan ya-

44 DONAY, Süheyl, “Meslek Sırrının Açıklanması Suçu”, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 
İstanbul, 1978, s.132-133.

45 DONAY, Süheyl, “Meslek Sırrının Açıklanması Suçu”, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 
İstanbul, 1978, s.170-172.

46 Yargıtay 7. Ceza Dairesi’nin 24.03.2010 tarih ve 2007/15770 E; 2010/5483 K. sayılı 
kararı.
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pımı bir nesnenin üretim ve çalışma prensiplerinin belirlenmesi amacıyla 
parçalara ayrılması, fiziksel veya kimyasal analizlere tabi tutulmasıdır. 
Başka bir anlatımla tersine mühendislik, ticari sır olarak korunan ürü-
nün yapısının teknik olarak çözülmesidir.47

 Demek ki bir ürünün teknik özelliklerinin, kamuyla paylaşılması ha-
linde artık fikri mülkiyet hakkının iddiası da mümkün olmayacağından, 
aslında daha öncesinde ticari sır olarak korunan bilginin, kamuyla pay-
laşılmasından dolayı başka bir ifadeyle piyasaya sunulması ile başkaları 
tarafından bu sırrın teknik özellikleri itibariyle çözülebileceğinin riskinin 
göze alınması söz konusu olacağından hareketle, sırrın açıklanmasını bir 
bakıma aslında zımni olarak kabul etmişlik durumu gündeme gelecektir 
yani rıza zımni de olsa gösterilmiştir. Bu sebeple tersine mühendislik yo-
luyla o ticari sırrın elde edilmesi ve daha sonrasında bu sır niteliğindeki 
bilginin açıklanması TCK md.239 bakımından bir suç oluşturmayacaktır.

VI. NİTELİKLİ HALLER

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 239.maddesinin 3.fıkrasında, su-
çun ağırlatıcı yani nitelikli hali düzenlenmiştir. 1.ve 2.fıkrada belirtilen 
sırlar, Türkiye’de oturmayan bir yabacıya veya onun memuruna açıklan-
dığı takdirde faile verilen ceza arttırılır. Demek ki bu hükmün uygula-
nabilmesi için ilk olarak bilgi ve belgenin 1.ve 2.fıkra kapsamındaki sır 
olması gerekmektedir. Ayrıca sırrın açıklandığı kişi yabancı olmalıdır. 
Madde metninde belirtilen  “yabancı” terimi ile ifade edilmek istenilen 
kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması olarak anlaşılmalıdır. 
Bu fıkraya göre, bu kişiye açıklama yapılaması ile bu kişinin emri altın-
da çalışan bir kişiye yapılması arasında fark bulunmamaktadır. Burada 
yabancı kişinin, çalışanının yabancı veya Türk olması ile Türkiye’de veya 
Türkiye dışında bir yerde oturması arasında da bir fark bulunmamakta-
dır. Bir başka ifadeyle bu yabancının Türkiye’de oturmayan gerçek veya 
tüzel kişi olan yabancının bir çalışanının, memurunun olmasıdır.

Ayrıca bu hükmün uygulanması için, failin sırrı açıkladığı yabancı-
nın Türkiye sınırları içinde oturmuyor, ikamet etmiyor olması gerekir. 
Eğer bu kimse, Türk Vatandaşı olmamasına karşın, Türkiye sınırların-
da oturmakta ise, bu durumda bu nitelikli hal uygulanmayacaktır. Yine, 
üçüncü fıkranın uygulanabilmesi için, yabancının, fail tarafından verilen 
sırra ulaşmaya yetkili olmaması gerekir, madde metninde bu konuda bir 
açıklık bulunmamakta ise de, işin doğası gereği, bu sırra ulaşmaya yetkili 
olan kimseye bu sırrın verilmesi anılan suçu oluşturmayacaktır.48

47 YASAMAN, Hamdi, “Patent Hukukunda Ticari Sırların Korunması”, Fikri Mülkiyet Yıl-
lığı, Cilt:1, Oniki Levha Yayınları, İstanbul, 2009, s.371.

48 Erman/Özek. Ceza Hukuku Özel Bölüm, Kamu Görevlisine Karşı İşlenen Suçlar (TCK 
316-368), sh.678; Tepe,  Ticari Sır, Bankacılık Sırrı Veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki 
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 Söz konusu ağırlatıcı hal sadece 1.ve 2.fıkralardaki suçların işlenmesi 
halinde gündeme gelir. 4.fıkra açısından söz konusu olmaz. Çünkü 3.fık-
ra düzenlemesi kanun koyucunun iradesine göre 4.fıkra düzenlemesin-
den önce gelir. Şayet kanun koyucu 4.fıkra açısından uygulanmasını iste-
seydi bunu ayrıca belirtirdi.

I. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ

A. TEŞEBBÜS

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 239.maddesi bakımından TCK-
md.35 uygulama alanı bulur. Bu suç, daha önce de ifade edildiği üzere 
neticesi harekete bitişik bir suçtur, bu nedenle hareketin kısımlara bö-
lünebildiği oranda bu suça teşebbüs mümkün olacaktır. Bu suç, sırrın 
yetkisiz kimselere verilmesi veya ifşa edilmesiyle tamamlanır. Fail, sırrı 
yetkisiz kişiye vermek için harekete geçti fakat elinde olmayan sebeplerle 
veremedi, örneğin bir sayfaya sırrı yazdı, karşı tarafa vermek için yola çık-
tı ama yolda yakalandı işte burada, suç failin elinde olmayan bir sebeple 
tamamlanamadığı için teşebbüs aşamasında kalmıştır. 

Diğer bir örnek ise, fail sır niteliğindeki belgenin kopyasını yetkisiz 
kişiye vermek üzere uzattığı esnada, yetkisiz kişi daha belgenin içeriğini 
öğrenmeden, araya failin çalıştığı yerdeki müdürünün giderek failin yaka-
lanması halinde suç teşebbüs aşamasında kalmıştır.49

B. İŞTİRAK

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 239.maddesinde düzenlenen suça 
iştirakin her türlüsü mümkündür, iştirak yönünden herhangi bir özel-
lik arzetmez, genel hükümler (TCK md.37-41) geçerlidir. Ancak 1.fıkra 
1.cümle ve 2.fıkra bakımından daha öncede belirtildiği üzere özgü bir 
suç söz konusudur. TCK md.40/2 gereği özgü suçlarda, ancak, özel faillik 
niteliğini taşıyan kişi fail olabilir. Demek ki özel faillik sıfatı taşımayan 
kişiler hiçbir zaman fail olamazlar. Suça katkısı ne olursa olsun ya azmet-
tirendir ya da yardım edendir.

C. İÇTİMA

Kanun koyucu bazı istisnai hallerde birden fazla fiil ile aynı normun 
ihlali veya tek fiille birden fazla normun ihlal edildiği hallerde tek ceza ön-
görmüştür. TCK md.42-44 maddeleri arasında bu hususlar düzenlenmiş-

Bilgi Veya Belgelerin Açıklanması Suçu (TCK m.239/1-3), sh.120-121;  AKTARAN; AR-
TUÇ, Mustafa / GÖKCAN, Hasan Tahsin / YAŞAR Osman, Yorumlu-Uygulamalı Türk 
Ceza Kanunu, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 2.Baskı, 5.Cilt, Adalet Yayınevi, Ankara, 
2014, s.7207.

49 BAKIM, Sevi, “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’na Göre Ticari Sır, Bankacılık Sırrı Veya 
Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi Veya Belgelerin Açıklanması Suçu”, Bahçeşehir Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Yıl:2011, Cilt:7, Sayı:85-86, 
s.159.
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tir. Bu maddelerde bileşik suç, zincirleme suç ve fikri içtima halleri dü-
zenlenmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 239. maddesinin 1.fıkra 
1.cümlesine baktığımızda sırrın, hukuka aykırı elde edilmesi demektedir, 
eğer fail hırsızlık yolu ile bu bilgi veya belgeleri elde ederse ayrıca hırsız-
lıktan ceza alacaktır. Demek ki içtima hükümleri uygulanacaktır. 4. fık-
rasına baktığımızda cebir veya tehdit kullanmak suretiyle sır kapsamına 
giren bilgi veya belgenin açıklanmasını mecbur kılmaktan söz etmektedir. 
TCK md. 106ve 108’de tehdit ve cebir ayrı bir suç olarak düzenlenmiştir.

İşte burada kanunda düzenlenmiş olan bir suçun, başka bir suçun 
ağırlatıcı hali veya unsuru olarak düzenlenmişse burada bileşik suç hü-
kümlerinden söz edilir ve içtima hükümleri uygulanmaz. Son olarak 239.
maddenin zincirleme suç olarak işlenmesinin de mümkün olmasıdır.

II. YAPTIRIM ve MUHAKEME USULÜ

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 239.maddesinin 1.ve 2.fıkraları 
açısından 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para ce-
zası müeyyide olarak öngörülmüştür. 3.fıkra bakımından faile verilecek 
ceza 3/1 oranında arttırılacağı belirlenerek hakime takdir yetkisi tanın-
mayarak açıkça sabit bir artırım oranı belirlenmiştir. Son fıkra bakımın-
dan yaptırım ise, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu suçlar dolayısıyla açılan davalara bakmakla görevli mah-
keme, asliye ceza mahkemesidir.50 Suçun kovuşturulmasına baktığımızda 
maddenin 1.fıkrası ile bu fıkraya yollama yapan 2.fıkrası kapsamında-
ki suçların soruşturma ve kovuşturması suçtan zarar görenin şikayeti-
ne bağlıdır. Ancak, 3.fıkrada öngörülen ağırlatıcı nedenin uygulandığı 
durumlarda 1.ve 2.fıkralardaki suçların soruşturma ve kovuşturması 
şikayete bağlı değildir. Bu durumda, soruşturma ve kovuşturma re’sen 
yapılır.51 Keza, maddenin 4.fıkrasında tanımlanan suçun soruşturma ve 
kovuşturması da re’sen yapılır.52 Son fıkra açısından diyebiliriz ki 3.fık-
rada açıkça şikayet aranmaz dedikten sonra 4.fıkranın düzenlenmesi bu-
rada da şikayetin aranmadığını göstermektedir. Şayet kanun koyucunun 
başka bir muradı olsaydı bunu açıkça belirtirdi. Demek ki 1.ve 2.fıkralar 
şikayete tabi olduğundan CMK’nın 253.ve 254.maddeleri uyarınca uzlaş-
ma kapsamındadırlar.

50 GÜLTAŞ, Veysel / GÜNDÜZ, Remzi, Gerekçeli-Karşılaştırmalı-Tablolu, 2006-2007-
2008 İçtihatları İle 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Özel Hükümler, 1.Basım, 2.Cilt, 
Bilge Yayınevi, Ankara, 2009, s.1104

51 MALKOÇ, İsmail, Açıklamalı-İçtihatlı 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, Geliştirilmiş 
3.Baskı, 2.Cilt, Malkoç Kitabevi, Ankara, 2008, s.2059.

52 PARLAR, Ali / HATİPOĞLU, Muzaffer, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Yorumu, 2.Baskı, 
4.Cilt, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2008, s.3459.
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5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 66/1-d-e bentleri uyarınca 239. 
maddenin 1., 2.ve 3.fıkralarının uygulandığı durumlarda dava zaman aşı-
mı 8 yıldır. 4. fıkrasına uyan suç bakımından ise, bu süre 15 yıldır.

Bu suçun işlenmesi suretiyle tüzel kişi yararına bir haksız menfaat 
sağlanmış olması halinde, TCK ‘nun 60.maddesi de gözetilmek suretiy-
le yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü 
güvenlik tedbirlerine hükmolunur. Tüzel kişiler için öngörülen güvenlik 
tedbirleri TCK m. 60’da düzenlendiği üzere işyerinin faaliyet izninin iptali 
ve bu suçla bağlantılı olan eşya ve maddi çıkarların müsaderesidir. 

SONUÇ

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 239.maddesi ile koruma altına alı-
narak ticari sır, bankacılık sırrı, müşteri sırrı, fenni keşif ve buluşlar ile 
sınai uygulamaya ilişkin bilgiler veya belgelerin yasada belirtilen şartlar 
dışında açıklanmasının yasaklanmasının sebebi, daha şeffaf ve bağımsız 
bir ekonomik düzen içinde yaşama isteği ve milli ekonominin ayakta tu-
tulmasının istenmesidir. Buna göre, ticari hayatta, iktisadi ve mali alanda 
daha verimli bir ve güvenilir taban oluşturulmuş olacaktır. 

TCK’nun 239.maddesinde korunan hukuki yarara baktığımızda, hem 
ekonomik düzenin genel yapısını korumak, hem de gerçek veya tüzel ki-
şilerin ticaret hayatındaki rekabet dengesini hukuka uygun olarak sağlan-
masının gerekliliği ile karşılaşmaktayız.

TCK’nun 239.maddesi açısından fail ve mağdur düzenlemesine baktı-
ğımızda, 1.fıkranın birinci cümlesi ile 2.fıkrasında fail, yalnızca sıfat veya 
görevi, meslek veya sanatı gereği hukuka uygun yolla sırra vakıf kimsey-
ken, 1.fıkranın ikinci cümlesi ile 4.fıkrası bakımından failin herkes olabi-
leceği düzenlenmiştir. Faillik açısından tüzel kişilerin sorumluluğu da söz 
konusudur. Şayet yapılacak olan yargılamada şayet tüzel kişinin sorumlu 
bulunması halinde, yine TCK’da belirtilen tüzel kişilere özgü güvenlik ted-
birlerinin uygulanacağı TCK’nın 20/2 maddesiyle sabit kılınmıştır. Söz 
konusu suçun mağduru ise, suçun maddi unsurunun muhatabı olan, yani 
ticari sır, bankacılık sırrı, müşteri sırrı, fenni keşif ve buluşlar ile sanayi 
uygulamaya ilişkin bilgiler üzerinde hak sahibi olan gerçek veya tüzel kişi 
ile son fıkra da ise cebire veya tehdide maruz kalarak sırrı açıklamak zo-
runda olan kimselerdir.

TCK’nun 239/1.ve2.fıkralarında maddi unsur, bilgi veya belgenin yet-
kisiz kişilere verilmesi veya ifşa edilmesidir. Burada hareket yönünden 
bağlı hareketli ve seçimlik hareketli bir suç tipi ile karşılaşmaktayız. Buna 
ilaveten, hareketin yapılmasıyla suç tükendiğinden de ani bir suç söz ko-
nusudur. Netice açısından baktığımızda ise, bu fıkra hükümlerinin neti-
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cesi harekete bitişik suçlardan olduğunu ve açıklanması sonucunda bir 
zarar aranmadığından suçun tehlike suçu olduğunu söylemek mümkün-
dür. Ayrıca bu suçların icrai ve ihmali hareketle işlenmesi de mümkün-
dür. 239/3’te tipe uygun eylem kendisini sırların yabacı veya memuruna 
açıklanması olarak gösterir. Demek ki sırrın Türkiye’ de oturmayan ya-
bancıya veya memuruna verildiği anda oluştuğunu söyleyebiliriz. 3.fıkra 
düzenlemesi de hareket ve netice yönünden yine bağlı hareketli, neticesi 
harekete bitişik, ani ve tehlike suçudur ve icrai veya ihmali olarak işle-
nebilir. 239/4’ te ise maddi unsur, sırrın cebir veya tehditle açıklamaya 
mecbur kılınmasıdır. Ayrı bir suç olarak düzenlenmiştir ve ihmali olarak 
işlenmesi mümkün değildir. 

TCK’nun 239.maddesinde manevi unsur için, genel kastın yani doğru-
dan doğruya kastın arandığını, bunun yanında suçun olası kastla da iş-
lenebileceğini fakat taksirle işlenemeyeceğini söyleyebiliriz. Burada failin 
suçu hangi saikle işlediği önemli değildir. Önemli olan sadece failin açık-
ladığı bilgi veya belgenin maddede sayılanlardan olduğunu ve kendisine 
sır kapsamında bilgi veya belge verdiği kişinin bunları öğrenmeye yetkili 
olmadığını bilmesi ve belirtilen bütün bu hususları istemesi gerektiğinden 
suçun oluşması için genel kast yeterli olmaktadır. Konu ile ilişkili olarak 
hata (TCK md.30/1) hükümlerinden de yaralanmak mümkündür.

TCK’nun 239.maddesi bakımından hukuka uygunluk sebepleri ince-
lendiğinde daha önceki ifadelerde de belirtildiği üzere söz konusu suçta 
meşru savunmanın mümkün olmayacağını bununla birlikte mevzuatımız-
da mevcudiyetini koruyan; zorunluluk hali (m.25/2), kanun hükmünü 
yerine getirme (m.24/1), amirin emrini yerine getirme (m.24/2), hakkın 
kullanılması (m.26/1), rıza (m.26/2), tersine mühendislik (sadece ticari 
sır için geçerli) dahil diğer hukuka uygunluk sebeplerinin uygulama alanı 
bulacağını ifade etmek yerinde olacaktır.

 TCK’nun 239.maddesinin 3.fıkrasında suçun nitelikli hali düzenlen-
miştir. Buna göre, sırların Türkiye’de oturmayan yabancıya veya onun 
memuruna verilmesi halinde cezanın üçte bir oranında attırılacağını ve 
4.fıkrada ise, cebir veya tehdit kullanılması suretiyle sır açıklanmak zo-
runda bırakıldığından daha ağır ayrı bir suç düzenlemesinin suçun nite-
likli halleri olarak görmekteyiz. Söz konusu 239. madde bakımından özel 
olarak daha az bir ceza verilmesini gerektiren hal düzenlenmediğinden 
daha az ceza verilmesi de mümkün değildir.

TCK’nun 239.maddesinde suçun özel görünüş biçimleri açısından bir 
değerlendirme yapıldığında söz konusu suçta teşebbüsün mümkün ol-
duğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar neticesi harekete bitişik bir suçtan 
söz edilse de, hareket parçalara bölünebildiği için, teşebbüs de mümkün-
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dür demekteyiz. Bu suçta iştirakin her türlüsü mümkün olabilirken, özgü 
suç niteliğine haiz olan 1. fıkranın 1. cümlesi bakımından iştirak edenin 
cezai sorumluluğu ancak ve ancak azmettiren veya yardım eden olarak 
kendisini gösterecektir. İçtima hükümleri açısından değerlendirme yapıl-
dığında ilk olarak belirtmek gerekir ki 4. fıkra da bileşik suç niteliğinde 
bir düzenleme söz konusudur. Demek ki, fikri içtima hükümleri bu fıkra 
açısından uygulama alanı bulmayacaktır. Bunun dışında içtimanın diğer 
halleri de mümkündür.

   Son olarak ifade etmek gerekir ki, TCK’nun 239. maddesinde 1.ve 
2.fıkra hükümleri şikayet koşullarına bağlanmışken, 3.fıkrada kanun 
açıkça şikayet aranmayacağını belirtmiştir. Kanımızca 4.fıkrada da şika-
yet koşulu aranmayacaktır. Çünkü kanun koyucunun bir muradı var ise 
bunu açıkça düzenleme altına alarak belirteceği kanaatindeyiz. Demek 
ki, asliye ceza tarafından görülecek olan uyuşmazlıklarda 1.ve 2.fıkralar 
bakımından CMK 234. ve 235.maddeleri uzlaşma kapsamında uygulama 
alanı bulacaktır. Yaptırım olarak, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 günden 
5000 güne kadar adli para cezası öngörülmüştür. 3.ve 4.fıkralar ise, 
re’sen soruşturulup kovuşturulduğundan uzlaşma kapsamında değerlen-
dirilmeyeceklerdir ve 3.fıkrada cezanın üçte biri oranında artırım, 4.fıkra 
bakımından ise, ayrı bir suç olduğundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ceza-
sı öngörülmüştür. Tüzel kişilerin sorumluluğu kapsamındaysa yaptırım 
TCK’nun 220.maddesinde öngörülen güvenlik tedbirlerinin uygulanması 
söz konusu olacaktır. Zaman aşımı süresi ise 1.2.ve.3.fıkralar bakımın-
dan 8 yıl, son fıkra açısından ise 15 yıldır.
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BİTCOİNİN HUKUKSAL YERİ VE VERGİSEL 
PROBLEMLERİ

Stj. Av. Mahmut AYDEMİR

GİRİŞ

Dünyada kabul gören tek bir ödeme yöntemi yoktur. Ödeme yöntem-
leri insanlığın var oluşuyla birlikte sürekli gelişmekte ve evrimleşmekte-
dir. Ödeme yöntemleri trampayla başlayıp, altın ve gümüş gibi kıymetli 
madenlerin kullanılması ile gelişim göstermiş ve yaygın olarak da para 
ödeme aracı olarak ticari hayatta kullanım göstermiştir. Hatta günümüz-
de dahi, bankacılık ve ödeme sistemleri yöntemleri arasında en yaygın 
ödeme aracı olduğunu söylemek abartı olmayacaktır. Her ne kadar para 
dünyada kullanılan ortak bir ödeme aracı olsa da, paranın tanımı ile il-
gili ortak bir tanımdan bahsetmek mümkün değildir. Bununla birlikte, 
doktrinde para, mal ve hizmetlerin bedeli ile borçların ödenmesinde kul-
lanılan ve genel kabul gören her şey olarak tanımlanmaktadır1. Tanımdan 
da görüldüğü üzere, para çok geniş olarak tanımlanmaktadır. Paranın 
fonksiyonları bu anlamda tanımın kapsamını daraltma konusunda yar-
dımcı olabilecektir. Paranın günümüzde pek cok işlevi/foksiyonu bulun-
maktadır. Paranin fonksiyonları değişim/mübadele aracı olması, hesap 
birimi/değer olması ve tasarruf/değer biriktirme aracı olması şeklinde 
sayılabilir2. Öncelikle para, bir mübadele aracı olduğu için mal ve hizmet-
lerin satın alınmasında kullanılan bir değişim aracıdır. Paranın bu kadar 
popüler bir ödeme aracı olması, paranın sahip olduğu bire takım özel-
liklerden kaynaklanmaktadır. Paranın istikrarlı bir değere sahip olma 
özelliği, üretimi ve malların dağıtımını kolaylaştırmaktadır. Paranın bir 
diğer özelliği taşınabilir olmasıdır. Bu özellik sayesinde alışveriş işlem-
leri kolayca yapılabilmektedir. Paranın başka bir özelliği ise bölünebilir 
olmasıdır. Böylelikle küçük meblağdaki ödemelerin yapılması mümkün 
hale gelmekte; değişik ölçekteki alışverişlerin yapılması sağlanabilmekte-
dir. Paranın fiziksel olarak ömürlü, dayanıklı olması da ihtiyaç duyulan 
bir diğer özelliğidir. Paranın çok sayıdaki alışveriş için kullanılabilmesi ve 

1  Paranın tanımı ve diğer acıklamalar hakkında detaylı bilgi icin bkz. Gunal,M. Para Ban-
ka ve Finansal Sistem, 3.Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2010, s.7 vd.; http://www.
bankalar.org/bankacilik-terimleri/ (Erişim 04.11.2014).,

2  Elektronik Para, Sanal Para, Bıtcoın Ve Lınden Doları’na Hukuki Bir Bakış, Yard. Doç. 
Dr. Armağan Ebru Bozkurt Yüksel.
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servet biriktirme aracı olabilmesi için kolay bozulur bir malzemeden ol-
maması gerekir. Ayrıca paranın homojenlik(yeknesaklık) özelliği, paranın 
kolay tanınması ve yapıldığı maddenin her yerinin aynı değerde olması 
anlamına gelir3. 

Her yeni çıkan ödeme yöntemi, başka bir ödeme yönteminin eksik-
liklerini tamamlamak üzerine kurgulanmıştır. Tıpkı malın malla değiş-
tirilmesi olan trampanın zorluklarını para ortadan kaldırdığı gibi günü-
müzün hızla gelişen ekonomisinde paranın bir ödeme aracı olması da 
bir takım zorlukları beraberinde getirmiş ve bu zorlukların giderilmesi 
için de farklı çözümler ve yenilikler ortaya çıkmıştır. Özelikle 20. yüzyıla 
geldiğimizde internetin hayatımızın her alanına girmesi, ticaretin internet 
üzerinden yapılması, büyük perakendecilerin ortaya çıkması, işlemlerin 
uluslararası olarak yapılmaya başlanması bir ödeme aracı olarak paranın 
kullanılmasını güçleştirmiştir. Hal böyle olunca, elektronik ödeme yön-
temleri olarak adlandırılan yeniliklerin kullanımı her gecen gün yaygın-
laşmaya başlamıştır.

ELEKTRONİK ÖDEME YÖNTEMLERİ

Günümüzde elektronik ödeme yöntemleri hayli gelişmekte ve gün geç-
tikçe çeşitliliğini arttırmaktadır. Elektronik ödeme yöntemlerinden bazıla-
rı, kredi kartı, elektronik kredi kartı, mail order, sanal kredi kartı, kullan 
at kredi kartı, pay pal, elektronik para, e-cash, elektronik çek, smart kart, 
e-cüzdan, denklerarası/eşitlerarası (peer to peer) ödeme, mobil ödeme, 
escrip, IPIN, PcPay, First Virtual olarak sayılabilir4. Bunlardan bazıları 
çevirim içi yani online internet üzerinden kullanılabiliyor iken bazıları ise 
çevirim dışı yani offline internete bağlı kalınmadan da yapılabiliyor. Ko-
numuzla ilişkili olduğu için diğer elektronik ödeme yöntemlerine değin-
meden elektronik ödeme yöntemlerinin bir tanesi olan elektronik paraya 
kısaca değinilecektir. Hukukumuz açısından özellikle ödeme ve menkul 
kıymet mutabakat sistemleri, ödeme hizmetleri ve elektronik para kuru-
luşları mevzuatı acısından mehaz kanun niteliği taşıyan Avrupa Birliği’nin 
2009/110 sayılı Elektronik Para Kuruluşlarının Kurulması, Faaliyetleri-
nin Sürdürülmesi, Denetimi Direktifi’ nin 2. maddesinde elektronik para 

3  Elektronik Para, Sanal Para, Bıtcoın Ve Lınden Doları’na Hukuki Bir Bakış, Yard. Doç. 
Dr. Armağan Ebru Bozkurt Yüksel. 

4  International Portal of The Unıversity Of Alicante On Intellectual Property & Informa-
tion Society: Electronic Payment Methods, s.2 vd. http://www.uaipit.com/files/ publica-
ciones/0000002029_payment.pdf (Erişim 03.11.2014); Keser Berber, s.47 vd.; Middle 
East Technical Unıversity: Electronic Payment Systems, http://ocw. metu.edu.tr/plugin-
file.php/35 (international portal of the university of alicante, tarih yok)4/mod_resource/
content/0/Lecture_4.pdf (Erişim 03.11.2014).
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şöyle tanımlanmaktadır: “Elektronik para, 2007/64 sayılı Avrupa Birliği 
Direktifi’nin 4.maddesinin 5 numaralı cümlesinde tanımlandığı üzere, 
ödeme işlemlerinin yerine getirilmesi için fon sağlanması amacı ile çı-
karılmış ve onu çıkaran haricinde gerçek ve tüzel kişi tarafından kabul 
edilen, manyetik olanlar da dahil elektronik olarak onu ihraç edene 
karşı bir taleple temsil edilmek üzere depolanmış parasal değerdir.5” 
2007/64 sayılı iç pazarda ödeme hizmetleri ile ilgili Avrupa Birliği Direk-
tifi’nin 4. maddesinin 5 numaralı cümlesinde ödeme işlemi; “alacaklı 
veya borçlu tarafından başlatılan, aralarındaki temel borç ilişkisine 
bakılmaksızın fon arzı, transferi veya geri alınması için yaptıkları bir 
işlemdir6.” şeklinde tanımlanmaktadır. Türkiye’de ise bu konudaki Av-
rupa Birliği mevzuatı ile paralel bir yasal düzenleme olan 2013 yılında 
kabul edilen 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, 
Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un7 
3.maddesinde elektronik paranın tanımı şu şekildedir: “elektronik para 
ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, 
elektronik olarak saklanan, bu Kanun’da tanımlanan ödeme işlemleri-
ni gerçekleştirmek için kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuru-
luş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak 
kabul edilen parasal değer” dir. Görüldüğü üzere elektronik para hak-
kında yapılan tanımlarda ortak nokta, elektronik ortamda saklanabilme 
özelliği ile elektronik parayı çıkaran kuruluş dışındaki kişilerce de kabul 
edilmesi özelliğidir. Mevzuattakinden daha geniş bir şekilde Keser Ber-
ber tarafından elektronik para “bir chip karta veya bilgisayara kopya-
lanabilen ve ödeme vasıtası olarak kabul edilen para birimi8” olarak 
tanımlanmaktadır. Doktrinde kabul gören elektronik paranı tanımı ise; 
“Elektronik para, sözleşmedeki para borcunun değeri ile orantılı şekil-
de elektromanyetik olarak kaydedilmiş ve kaydeden tarafın sözleşme-
sel ilişkisine dayalı olarak, transferi sözleşmeye uygun olarak parasal 

5  İlgili maddenin İngilizce metni “electronic money means electronically, including mag-
netically, stored monetary value as represented by a claim on the issuer which is issued 
on receipt of funds for the purpose of making payment transactions as defined in point 
of 5 of Article 4 of Directive 2007/64/EC, and which is accepted by a natural or legal 
person other than the electronic money issuer.” şeklindedir (2009/110sayılı Direktif 
m.2).

6  2007/64 sayılı Direktif’in 4(5).maddesindeki odeme işleminin tanımının İngilizce 
metni“payment transaction means an act, initiated by the payer or by the payee, of 
placing, transferring or withdrawing funds, irrespective of any underlying obligations 
between the payer and the payee” şeklindedir. Diretiktif metni icin bkz. http://eurlex. 
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:319:0001:0036:EN:PDF (Eri-
şim12.11.2014).

7  20.06.2013 tarihinde kabul edilen 6493 sayılı Kanun 27.06.2013 tarihli, 28690 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

8  Keser Berber, s.48.
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borcun yerine getirilmesi etkisi olan bir veri topluluğudur9”. Günümüz-
de E-Cash, CyberCash, Netcah ve Mondex gibi elektronik paranın pek çok 
değişik versiyonu kullanılmaktadır. Diğer tüm ödeme araçları gibi elekt-
ronik paranın da bir takım avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Internet 
üzerinde alışveriş oranını artırabilme potansiyeli, anonim kullanılarak 
alışveriş yapılabilir olması, küçük alışverişlerde dahi düşük bir maliyetle 
kullanılması avantajlarından sadece birkaçıdır. Elektronik paranın söz 
konusu avantajlarının bir ödeme aracı olarak kullanılan “paranın” deza-
vantajları olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu da aslında yukarıda ileri sü-
rülen “her yeni ödeme yöntemi ve aracı, eskisinin eksiklerini/zaaflarını gi-
dermek üzere ortaya çıkarılmıştır” tezinin haklılığını ortaya koymaktadır. 

Bununla birlikte, elektronik para bünyesinde pek çok sorunsalı da ba-
rındırmaktadır. Elektronik para ile ilgili önemli sorunlardan bir tanesi 
işlem güvenliği ile ilgilidir. Özelikle sanal ortamda depolandığı için olası 
bir saldırıya karşı yeterince güvenilir olup olmadığı önemli bir sorundur. 
Bu alandaki başka bir çekince ise yasa dışı ekonomik faaliyetlerde kul-
lanılabilir olma ihtimalidir. Bu da aslında elektronik paranın devletlerin 
“kara para ile mücadelesine gölge düşürmektedir” tezine bir argüman ola-
rak ileri sürülmektedir. Diğer bir önemli endişe ise, elektronik paranın 
merkez bankaları tarafından arz edilen paraya alternatif bir ödeme aracı 
olarak gelişmesi ve elektronik paranın merkez bankaların parasını yok 
edebileceği ve para politikasını etkisiz hale getirebileceğidir. 

SANAL PARA VE BİTCOİN

Her ne kadar doktrinde sanal para, elektronik paranın bir çeşidi ola-
rak tanımlansan da, ulusal ve uluslararası mevzuata bakıldığında böy-
le bir kategorizasyonun yapılmadığı görülecektir. Zira Avrupa Birliği’nin 
2009/110 Sayılı Elektronik Para Direktifi ‘ne göre Elektronik para, üç 
önemli özelliğe sahip olmalıdır. Buna gore:

1.  Elektronik olarak saklanabilir olmalı 

2.  Elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon 
karşılığı ihraç edilmeli 

3. Elektronik parayı çıkaranlar dışındaki kişiler tarafından ödeme ara-
cı olarak kabul edilmiş olması gerekir 10.

Bu durumda, yukarıdaki tanıma göre, sanal paranın bir çeşidi olan 
Bitcoin’i, elektronik para olarak kabul etmek mümkün değildir. Konumuz 

9  Elektronik Para, Sanal Para, Bitcoin Ve Linden Doları’na Hukuki Bir Bakış, Yard. Doç. 
Dr. Armağan Ebru Bozkurt Yüksel.

10  European Central Bank: Virtual Currency Schemes, Germany, October 2012, http:// 
www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf (Erşim 
10.11.2014), s.13.
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esas olarak Bitcoin olduğu için Linden gibi diğer sanal paralar üzerinden 
durulmayacaktır. Bitcoin, elektronik paranın sahip olması gereken 1. ve 
3. özelliği taşısa da 2. özelliği taşımamaktadır. Çünkü Bitcoin bir fon kar-
şılığı değil, mining denilen işlemler karşılığında çıkarılmaktadır. Buna ek 
olarak, Bitcoin, 97/489/EC sayılı Tavsiye’de de “Ödeme Araçları” altında 
tanımlanmamış ve “Ödeme Servisleri”ni tanımlayan 2007/64/EC direktif-
lerinde de tanımlanmamıştır11. 

Ulusal hukukumuz açısından baktığında ise Bitcoin hakkında herhan-
gi bir yasal düzenleme mevcut değildir. Ancak 25 Kasım 2013 yılında 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan 2013/32 
sayılı açıklamada, “Herhangi bir resmi ya da özel kuruluş tarafından ih-
raç edilmeyen ve karşılığı için güvence verilmeyen bir sanal para birimi 
olarak bilinen Bitcoin, mevcut yapısı ve işleyişi itibarıyla, Kanun kapsa-
mında elektronik para olarak değerlendirilmemekte, bu nedenle de söz 
konusu Kanun çerçevesinde gözetim ve denetimi mümkün görülmemek-
tedir” şeklinde bir beyanata yer vermiştir12. Dolayısıyla bizim hukukumuz 
açısından Bitcoin’in, elektronik para tanımına girmediğini, en azından 
makalenin hazırlandığı tarih açısından elektronik para olarak kabul gör-
mediğini söylemek mümkündür. Bitcoin, elektronik para tanımına girme-
diği gibi, ödeme aracı olarak da “yasal çerçeve” kapsamında bir korumaya 
da sahip değildir. Ancak henüz Bitcoin hakkında yasal bir düzenlemenin 
var olmaması, Bitcoinin var olduğunu ve ödeme aracı olarak piyasada 
işlev gördüğü gerçeğini değiştiremeyecektir. 

Bugün itibariyle Bitcoin, Microsoft, Subway, worldpress.com ve Raku-
tan gibi devasa uluslararası firmaların yanında, start-up diye adlandırdı-
ğımız girişimci, erken asama firmalar tarafından da yoğun olarak kulla-
nılmaktadır13. Aynı zamanda Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler 
kendi sanal para birimlerini çıkarma girişimlerinin yanında, Bitcoini bir 
ödeme aracı olarak kullanmaktadırlar. Dört büyüklerden birisi olan ulus-
lararası bağımsız denetim şirketi PricewaterhouseCoopers Bitcoini bir 
ödeme aracı olarak kabul edeceğini kısa bir süre önce duyurdu14. 

11  Bitcoin’in Vergilendirlmesi Ve Avrupa Birliği Yaklaşımı, Mehmet Akif Güldalı, Vergi So-
runları Dergisi, Sayı 351 Aralık 2017, S.36.

12  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2013/32 sayılı basın açıklaması https://
www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Duyurular/Basin_Aciklamalari/12574bitcoin_hk_
basin_aciklamasi.pdf ( Erişim tarihi 14.12.2017).

13 Bitcoin.org https://99bitcoins.com/who-accepts-bitcoins-payment-companies-stores-ta-
ke-bitcoins/

14  Steven Russolillo, The Wall Street Journal, https://www.wsj.com/articles/pricewater-
housecoopers-accepts-fee-in-bitcoin-1512036992 (Erişim tarihi 30.11.2017)
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BİTCOİNİN VERGİSEL SORUNU VE DEVLETLERİN YAKLAŞIMI

Bitocinin kaçınılmaz bir gerçek olduğunu fark eden bazı devletler ise 
Bitcoinin vergisel boyutuna dikkat çekip, çeşitli çalışmalarla Bitcoinin 
vergisel boyutuna çözüm bulmaya çalışmaktadırlar. Bugün itibariyle Bit-
coinin vergilendirilmesi ile ilgili Finlandiya, Hollanda ve Polonya gibi ülke-
ler, kullanımını KDV açısından vergilendirilebilir olarak değerlendirmele-
rine rağmen, matrah konusunda bir görüş birliğine varamamaktadırlar. 
Kimisi “hizmet” kimisi de “mal” olarak değerlendirmektedir 15. Diğer dev-
letlere bakıldığında ise, Avusturalya Bitcoinin alım satımını, brüt satış 
vergisi açısından hizmet sunumu olarak, Kanada vergisel açıdan mal ola-
rak ele almaktadır. Türkiye’de ise Bitcoin yasal açıdan henüz ne olduğu 
belli olmayan ancak üzerinde çokça kelam edilen bir konu olarak varlığını 
sürdürmektedir. 

Bitcoinin bu kadar yaygın kullanılmasına rağmen hala bir takım gerek-
çelerle yasal bir zemine oturtulamamasının çeşitli nedenleri olabilir. Dev-
letlerin kendi para birimlerini koruma ve geliştirme arzusu bu konuda 
akla ilk gelebilecek bir gerekçe olabilir. Buna ek olarak, sanal ortamdaki 
saldırılar gerek girişimciler gerekse de devletler açısından önemli bir çe-
kince olarak görülmektedir. Zira, online olarak devletlerin ekonomik sis-
temleri hedef alan saldırıların terör saldırısı kategorisinde değerlendiril-
mesi gerektiğine yönelik uluslarasi hukuk alanında yoğun olarak görüşler 
ileri sürülmektedir. Bunların yanı sıra, günümüzün ödeme sistemlerinde 
yoğun olarak mesai harcanılan alanlarından olan kara paranın aklanıl-
masında bir araç olarak kullanabilir olma ihtimali, başlı başına bir sorun 
teşkil ettiği çeşitli şekillerde dile getirilmektedir. 

BİTCOİNİN YÖNELİK ELEŞTİRİLER 

Diğer tüm ödeme yöntemleri gibi Bitcoinin de dezavantajlar barındır-
ması ve bu nedenle de girişimciler tarafından “güvenli bir liman olarak” 
kısa süre içerisinde görülmemesi anlaşılabilir bir durumdur. Zira banka-
ların iş hayatımıza girmesi yüzyıllara dayansa da hala geleneksel yöntem-
lerle ticaret ve yatırım yapılmaya devam edilmektedir. Ulusal ve uluslara-
rası finansal krizlerin sebebiyet verdiği güvensizlik ortamı, finansal sistem 
içerisindeki risk yönetiminin başarılı olmaması gibi nedenlerle, toplumun 
büyük bir kısmının bankalara karşı bile hala tereddütlü olduğu günümüz-
de, insanların bir kısmı bankacılık sisteminden daha çok komsusuna gü-
vendiği için “yastık altı” olarak adlandırılan geleneksel yöntemleri tercih 
etmektedir. Bu nedenle, kısa bir süre içerisinde Bitcoinin rüştünü ispat 

15  Bitcoin’in Vergilendirlmesi Ve Avrupa Birliği Yaklaşımı, Mehmet Akif Güldalı, Vergi So-
runları Dergisi, Sayı 351 Aralık 2017, S.37.
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edip herkes tarafından kabul gören bir ödeme yöntemi olmasını bekle-
mek doğru olmayacaktır. Ayrıca Bitcoine karşı başlatılan psikolojik savaş 
ortamında, yine de yoğun olarak kullanıldığını görmek şaşırtıcı bir sonuç 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu psikolojik savaşa son dönem-
lerde devlet kurum ve yetkililerinin de katılmış olduğunu görülmektedir. 
Gerek ABD’den (Fed 16) ve gerekse de Avrupa Ülkeleri’nden (FSA İngiltere 
17 ) Bitcoinin, istikrarlı bir tasarruf aracı olmadığı şeklinde çeşitli açıkla-
malar yapılmaktadır. Aynı şekilde kısa bir süre önce Bakanlarımızdan 
Mehmet Şimşek ’de benzer kaygıları taşıdıklarını belirttiler..

Eleştirilere ve tüm çekincelere rağmen Bitcoin, bugün (18.12.2017) iti-
bariyle piyasa değeri 19.068,00 dolar civarında olup her geçen gün değeri 
ve popülerliği giderek artmaktadır. 

SONUÇ

Sonuç olarak Bitcoin, teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak ortaya 
çıkan ve ödeme yöntemleri alanındaki ihtiyaçlara bir cevap olarak doğ-
muştur. Tarihsel olarak henüz çok yeni olmasına rağmen, piyasada ken-
disinden hayli söz ettirmekte ve ödeme aracı veya yatırım aracı olarak 
giderek daha fazla kişi veya kurum tarafından tercih edilmektedir. Bitco-
inin gelişimi ve iş hayatında yer alması, beraberinde bir takım sorunları 
da ortaya çıkarmaktadır. Herhangi bir devlet veya kurum tarafından pi-
yasaya sunulmadığı veya garanti sağlanmadığı için “güven sorunu” ortaya 
çıkmaktadır. Hukuki olarak alt yapısı tam olarak kurgulanamadığı için 
vergilendirilme sorunu başlı başına bir gündem oluşturmaktadır. Tüm bu 
belirsizliklere rağmen, işlem ücretinin düşük olması, global olarak kolay-
ca kullanılabilir olma özelliği ve diğer para birimleri karşısında giderek 
artan değeri, bugün itibariyle artan şekilde tercih edilmesinde önemli rol 
oynamaktadır. Buna ek olarak, sanal para diye adlandırılan yeni bir öde-
me aracı olan ve giderek popülerliğini arttıran Bitcoin, hukuki niteliği ne 
olacak sorusunun cevabı bir an önce gerek kanun koyucular tarafından 
gerekse de uygulamacılar tarafından cevaplandırılması gerekmektedir. 
Aksi halde, hukuki altyapı ve hazırlanacak güvenceler, uygulamanın geri-
sinde kalarak, ileride ekonomik iklim içerisinde geri dönülemez sorunla-
ra yol açabilecektir.

16  FED “bitcoin istikrarlı bir tasarruf aracı değil”, http://www.hurriyet.com.tr/fedden-bit-
coinle-ilgili-flas-aciklama-40677616

17  FSA “Tüm paranızı kaybetmeye hazır olun”, http://www.bbc.com/turkce/haberler-dun-
ya-42349256
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HUKUKUMUZDA BİRDEN ÇOK KİŞİNİN  
ESER SAHİPLİĞİ

Meltem Hayat ÖFKELİ1

I- giriş

 Hazırlanan bu makalede, bir eser üzerinde birden fazla kişinin hak 
sahipliği, yani “birlikte eser sahipliği” konusu işlenmiştir. Bu kapsam-
da, “eser sahipliği kavramı tanımı ve birlikte eser sahipliği” ile “birlikte 
eser sahipliğinin türleri” konuları üzerinde inceleme yapılmıştır. 

Iı- birinci bölüm

1. Eser sahipliği kavramı nedir?

 Fikir ve sanat eserleri hukukunun en esaslı konusunu “eser” kelimesi-
nin belirlenmesi oluşturmaktadır. Dolayısıyla eser kavramının tanımlan-
ması neticesinde çözümlenmesi gerekecek bir başka sorun daha doğacak-
tır ki bu da eser sahipliği kavramının ne olduğudur. 

 Eser sahibi, meydana getirilen eseri, yaratıcı fikri düşüncesiyle oluştu-
ran kişidir. Dolayısıyla eser; sahibinin düşüncesini, duygusunu, sanatsal 
özelliklerini taşır ve yansıtır. Kısacası eser, onu vücuda getiren kişinin 
yani eser sahibinin şahsi hususiyetini bünyesinde barındırmak mecburi-
yetindedir.

 Fsek md.8/1’ E göre eser sahibi, eseri meydan getiren kişidir. Ayrıca 
2004 yılında; kanunun daha önceden eser sahibini tanımladığı madde-
sinde yer alan gerçek kişi ibaresi kaldırılarak artık tüzel kişilerin de eser 
meydana getirebileceği kabul edilmiştir. 

 Eser sahipliği, eserin yaratılması ile ipso iure2 doğar; dolayısıyla her-
hangi bir sicile kaydedilmesine, bir makama bildirilmesine, bir berat ya 
da lisans alınmasına veyahut da herhangi bir devlet tasarrufuna gerek 
yoktur.3

1 İstanbul Barosu Avukatlarından.
2 Kendiliğinden, hukuken kelimelerini ifade eder.
3 Bilge Kılıç, “Türk Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Eser Sahipliği”, Ankara Üniver-

sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Anabilim Dalı, Yüksek 
Lisans Tezi, Ankara, 2003.
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Tüm bu açıklamalar nazarında eser sahibinin, yaratma olgusu ile ha-
reket ederek, kişisel becerisi doğrultusunda duygu ve düşünceleriyle bir 
eser meydana getiren kişi olarak tanımlanması gerektiği izahtan vareste-
dir.

2. Birlikte eser Kavramı Nedir?

Fikir ve sanat eserleri kanununa göre birlikte eser sahipliği, iki farklı 
tür şeklinde ayrıma gidilerek tanımlanmıştır. Bunlar fsek md.9 Ve md.10’ 
Da tanımlanan;

A) baştan beri ayrılmaz bir bütün oluşturacak şekilde meydana getiri-
len eserler,

B) birbirinden bağımsız muhtelif eserlerin, eser sahiplerinin iradesiyle 
birleştirilerek tek ve yeni olarak meydana getirilen eserlerdir

Fsek md. 9 Ve 10’da yer alan düzenlenme, bir kaç kişi tarafından 
meydana getirilen eser üzerindeki telif hakkının nasıl kullanıldığını tayin 
etmekte olup, bir eser sahibinin yerine miras yolu ile veya sözleşme ile 
birden fazla kişinin tayin edilmesi halinde de bu maddeler uygulanmak-
tadır.4

Mesela, sermaye piyasası hakkındaki bir kitapta, sermaye piyasasının 
hukuki, iktisadi ve mali yönleri ayrı ayrı kişiler tarafından yazılırsa veya 
üç kısımdan oluşan bir müzikalin müziğinin her bir kısmı ayrı müzisyen-
lerce bestelenirse ya da istanbul haritasının avrupa ile asya tarafları ayrı 
haritacı tarafından çizilirse, bir şiir kitabını bir ressam resimlerse ortak 
eser vardır.5

Birlikte eser sahipliği kavramında dikkat edilmesi gereken en önemli 
ve temel husus, birden fazla kişinin yaratıcı düşüncesi ve fikri emeğiyle 
meydana getirilen eserin tamamına herhangi bir zarar gelmeden ayrılabi-
linir ya da ayrılamaz olduğunun tespit edilmesidir. 

Birden çok kişinin aynı anda eser sahibi niteliğine sahip olduğu du-
rumlar doktrinde, toplu mülkiyet rejimi ile bağdaştırılmaktadır. Şöyle ki; 

- Söz konusu eser; birbirinden bağımsız eserlerin bir araya getiril-
mesiyle oluşturulmuş, ancak işbu eserlerin bütünden ayrılması halinde 
özelliği kaybolacak nitelikte ise “iştirak (elbirliği ile) halinde mülkiyet” 
kavramı doğrultusunda “iştirak halinde eser sahipliği”, 

- Bahse konu eser; birden fazla kişinin duygu, düşünce ve fikri emek-

4 Evrim Atasoy, “Birlikte Eser Sahipliği Kavramı, Türlerinin Birbirleri İle Olan Benzerlik-
leri Ve Farklılıkları”, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, İstan-
bul, 2013, S. 2, s. 30.

5 Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul, 2014, s. 139.
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lerinin birbirinden ayırt edilemeyecek şekilde, bir bütün oluşturacak nite-
likte bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş ise “müşterek (paylı) mülkiyet” 
nezdinde “müşterek eser sahipliği” ayrımı oluşturularak sınıflandırmaya 
gidilmiştir.

III- İkinci Bölüm

Birlikte Eser Sahipliği Kavramının Türleri

A) Müşterek Eser Sahipliği (Eser Sahipliği Arasında Birlik)

Fsek md. 9/I uyarınca, birden fazla kişinin birlikte meydana getirdikle-
ri eserin kısımlara ayrılması mümkünse, bu kişilerden her biri meydana 
getirdikleri kısmın sahibi sayılır.6 

 Örneğin, bir sigorta hukuku kitabında, mal sigortası konusu ile can 
sigortası konusu ayrı ayrı kişiler tarafından kaleme alınmışsa burada 
müşterek eserin varlığından söz edilir ve her bir yazar, yazdığı kısım açı-
sından eser sahibi olarak kabul edilir.

Doktrinde müşterek eser sahipliği tanımı üzerine birden fazla görüş 
bulunmaktadır. Söz konusu bu görüşlerle bir derleme yapıldığında, “bir-
den fazla kişi tarafından, birbirinden bağımsız olarak meydana getiri-
len ve her biri başlı başına eser olarak nitelendirilmesi mümkün olan 
fikir ve sanat ürünleri, kısımlara ayrılabiliyor, kendi başına varlık gös-
terebiliyor ve telif haklarına konu olabiliyorsa, hangi kısmın hangi eser 
sahibine ait olduğu tespit edilebiliyorsa” müşterek eser sahipliği kavra-
mının gündeme gelebileceği saptanır. Hal böyle olunca, her bir eser sahi-
binin, meydana getirdiği kısmın sahibi olacağı şekilde varlık bulan esere 
“müşterek eser” denir.7

 Fakat müşterek eser sahipliğinin söz konusu olabilmesi için, birden 
fazla eserin birleştirilmesinin yanı sıra, bağımsız eser sahiplerinin ortak 
bir eser meydana getirme iradelerinin mevcudiyeti gerekir. Aksi takdirde, 
her ne kadar birden fazla eser bir araya getirilmiş olursa olsun müşterek 
eser ve eser sahipliğinden söz etmek mümkün değildir.

Tekinalp’ e göre; fsek md.9/1’ De yer alan birden fazla kimselerin bir-
likte vücuda getirdikleri ifadesi isabetsizdir. Zira eser birlikte meydana 
getirilmemekte; her bir bağımsız eser sahibi kendi kısmını bir diğer ba-

6 Evrim Atasoy, “Birlikte Eser Sahipliği Kavramı, Türlerinin Birbirleri İle Olan Benzer-
likleri ve Farklılıkları”,   FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 
İstanbul, 2013, S. 2, s. 31.

7 Evrim Atasoy, “Birlikte Eser Sahipliği Kavramı, Türlerinin Birbirleri İle Olan Benzer-
likleri ve Farklılıkları”,   FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 
İstanbul, 2013, S. 2, s. 31.
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ğımsız eser sahibinden bağımsız ve ayrı bir şekilde meydana getirir ancak 
eser aynı çatı altında ortaya çıkar. Bu sebeple ortaya çıkan eser müşte-
reken yönetilir. Bu doğrultuda fsek, ortak yönetime ilişkin yetersiz bir 
hükme yer vermiştir.8

Bahse konu durum açısından tekinalp ile aynı görüşü paylaşmakta 
olduğumu belirtmek isterim. Zira şimdiye kadar yaptığım tüm açıklama-
lar ışığında, müşterek eser kavramının birden fazla kişinin bir araya ge-
lerek, beraberce zaman harcayarak meydana getirilen bir eser olmadığı 
aşikârdır. Müşterek eser kavramı, birden fazla kimsenin, ortak bir eser 
oluşturma iradesiyle, birbirinden bağımsız eserleri birleştirmesiyle vücut 
bulan bir eser türü olması sebebiyle, fsek’ in yer verdiği “birlikte vücuda 
getirdikleri” ibaresinin olması gerekeni tam ifade etmediği görüşünde ol-
duğunu belirtirim.

Diğer yandan, yukarıda da ifade edildiği üzere, müşterek eser sahipli-
ği, müşterek (paylı) mülkiyete paralel bir biçimde düzenlenmiştir. Nasıl 
ki müşterek mülkiyette herkesin payı belliyse, müşterek eser sahipliğin-
de de bağımsız her eser sahibi kendi fikri emeği ile oluşturduğu kısmın 
sahibi kabul edilir. Dolayısıyla söz konusu bağımsız kısımlar üzerindeki 
mali ve manevi haklar açısından kendisi tam yetkili olur, bizzat kullanma 
hakkına haizdir. Ancak her durumda, müşterek eser üzerindeki haklar, 
eser sahiplerinin hepsine aittir. Bu doğrultuda müşterek eser üzerindeki 
hakların kullanılmasına yönelik kararların oybirliği ile alınması gerek-
mektedir.

 B. Müşterek eser sahipliğine ait özellikler

Fikir ve sanat eserleri kanunu ile, müşterek eser sahipliği kavramının 
neyi ifade ettiği genel hatları ile madde 9’ da ifade edilmiştir. Bu madde 
nazarında, müşterek eser sahipliğinin mevcudiyetinden söz edebilmek 
için gerekli olan özelliklerin ayrı ayrı irdelenmesi gerekmektedir.

1. Söz konusu eser birden fazla kısımdan oluşmalı ve işbu kısımlar 
bağımsız eser niteliği taşımalıdır.

Fikir ve sanat eserleri kanunu’ nda müşterek eser kavramı kaleme alı-
nırken, ortak bir çalışma ile ortak bir eserin meydana getirilmesi gerektiği 
ifade edilmiştir. Ancak yukarıdaki açıklamalarımız da dikkate alındığın-
da, söz konusu ifadenin isabetsiz olacağını bir kez daha yenilemekteyiz. 
Zira müşterek eserin vücut bulabilmesi için birden çok eserin varlığı, bu 
eserlerin birbirinden ayrılabilmesinin mümkün olması ve her bir eserin 
ayrı ve bağımsız bir eser niteliğine haiz olması gerekmektedir. 

8 Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul, 2014, s. 139.
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Dolayısıyla müşterek eser sahipliğinin gündeme gelebilmesi için, bir 
araya getirilen eserlerin birbirinden ayrılabilmesinin olanaklı olması ve 
ayrılma halinde her bir eserin bağımsız varlığını sürdürebilir özellik taşı-
ması gerektiği izahtan varestedir.

2. Eserin her bir kısmının önceden yaratılması gerekmektedir.

Müşterek eser, birden fazla kişinin ortak bir çalışması ile meydana 
getirilmediğinden, bağımsız her eserin, müşterek eser vücuda getiril-
meden önce eser niteliği kazanmış olması gerekmektedir.

3. Eser, birden fazla kişi tarafından meydana getirilmelidir.

Müşterek eser kavramının ana unsuru, birden fazla kişinin fikri emeği 
ile duygu ve düşüncesinin bir araya getirilmesiyle oluşmasıdır. Bu sebep-
le, birden çok kişinin varlığı olmazsa olmaz özelliklerinin başında gel-
mektedir.

4. Eseri yaratan eser sahibi olmalıdır.

Müşterek eserde, her bir bağımsız eserin, müşterek yaratılmasından 
önce eser niteliği kazanması zorunludur. Dolayısıyla işbu özellik aslında, 
eserin her bir kısmının önceden yaratılması özelliğinin doğal bir uzantısı-
dır. Yani müşterek eserde bir eser sahibi hem müşterek eser sahipliğine 
hem de kendi meydana getirdiği bağımsız kısım üzerinde eser sahipliği 
hakkına haizdir.

5. Eserin Her Kısmı Yaratıcısı Olan Eser Sahibinin Hususiyetini 
taşımalıdır.

Bu özellik müşterek eser sahipliğini, iştirak halindeki eser sahipliğin-
den ayıran en önemli özelliktir. Zira eğer müşterek eseri meydana getiren 
her bir kısım objektif olarak değerlendirildiğinde, kendisi oluşturan eser 
sahibinin şahsi hususiyetini taşıdığı anlaşılabiliyorsa, müşterek eserden 
ayrı bir varlığının olduğu kabul edilebilecektir. Hal böyle olunca da 
müşterek eserin varlığının kabul edileceği şüphesizdir.

6. Eser Sahiplerinin Müşterek Bir Eser Oluşturma Konusunda Or-
tak İradelerinin Olması Gerekmektedir.

Yukarıda da değinildiği üzere, müşterek eserin varlığından söz ede-
bilmek için olması gereken en önemli unsurlardan biri de bağımsız eser 
sahiplerinin müşterek bir eser vücuda getirme hususunda ortak bir ira-
delerinin olması gerektiğidir. Ancak daha önce de defalarca söylediğimiz 
gibi bu ortak iradenin, eserin ortak çalışma şeklinde bir araya getirmesi 
durumuyla karıştırılmaması gerekmektedir.
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7. Eser sahipleri sözleşmeyi istedikleri zaman sona erdirebilir.

Ortak eser sahiplerinin arasında, ortaklık bozuluncaya kadar var olan 
sözleşmesel tek sahiplik vardır. Ortak eser sahipleri istedikleri zaman or-
taklığa son verip eserlerini bağımsız olarak değerlendirebilirler.9 Ancak, 
herhangi bir eser sahibinin ortaklığın bozulma istemine karşı çıkması ha-
linde kural olarak ortaklık bozulmaz. Zira her durumda, her bir bağımsız 
kısım üzerinde eser sahibinin şahsi hakkı mevcuttur. Bu durum ise başlı 
başına, müşterek eser ortaklığının bozulmasının çok elzem bir durum 
teşkil etmeyeceğinin bir kanıtıdır. 

Sözleşmenin tek taraflı feshi ve sözleşmeden dönme konularında ise 
türk borçlar kanunu’ nun adi ortaklık hükümleri veya türk medeni kanu-
nu’ nun paylı mülkiyete ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.

8. Eser ve eser sahibi sayısı kadar eser sahibi hakkı vardır.

En başından beri dile getirdiğimiz gibi, müşterek eser birden çok kişi-
nin ortak çalışması neticesinde oluşmadığından her bir kısım daha önce-
sinden eser niteliği kazanır. Dolayısıyla her bir kısım müşterek eserden 
bağımsız olarak eser niteliğine haiz olup müşterek eserden ayrılabilme 
özelliğine sahiptir. Bu doğrultuda müşterek eseri oluşturan ayrı bir eser, 
her bir eserde kendini meydana getiren kişi nazarında ayrı bir eser sa-
hipliği hakkını gündeme getirir. Hal böyle olunca da her bir eser ve eser 
sahibi sayısı kadar eser sahibi hakkı söz konusu olur.

9. Koruma süreleri her bir eser açısından ayrı ayrı başlar.

Müşterek eserlerde, her bir eserin bağımsız olarak değerlendirilme 
özelliği sebebiyle her bir eser açısından koruma süreleri ayrı olarak baş-
lamaktadır.

Müşterek eser ile bağımsız kısımlar ilk kez alenileşmiş ve yayımlanmış 
ise, işbu bağımsız kısımlar müşterek eserin aleniyet veya yayım tarihin-
den başlamak üzere -her bir eser sahibinin hayatı boyunca ve ölümün-
den sonra da- 70 yıl süreyle korunur. Bağımsız eser sahibinin ölümü 
halinde, mirasçıları bu eser üzerindeki hakları kullanırlar. 

10. Müşterek eserin birlikte yönetilmesi esastır.

Müşterek eser, birbirinden bağımsız kısımların bir araya getirilmesi 
ile oluştuğundan söz konusu bu eser üzerindeki haklar tüm kısım sahip-
lerinin ortak iradesiyle yönetilmektedir. Yani müşterek eser, üzerindeki 
hakların kullanılması açısından alınacak kararlarda oybirliğinin olması 
esastır. 

9 Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul, 2014, s. 139.
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Bir hakkın kullanılması ile ilgili, bağımsız kısım sahiplerinden bir veya 
birkaçının onay vermemesi durumda, mahkemeden izin alınarak tasarruf 
gerçekleştirilebilir.

11. Mali hakların kullanımında müşterek eserin bir bütün halinde 
nazara alınması gerekir.

Ortak eserde mali haklar kullanılırken, eser bir bütün halinde müta-
laa edilir.10 Ortak eseri meydana getiren bağımsız kısımlar üzerinde, o 
kısım sahibinin ayrı hareket etme hakkının mevcudiyeti, müşterek eser 
açısından eser sahibine tek başına tasarrufta bulunma yetkisini tanıma-
dığı açıktır.

12. Eser sahipleri kendi eserleri ile müşterek eser üzerinde ayrı 
ayrı haklara sahiptir.

Müşterek eser üzerinde her kısım sahibinin, hem kendi kısmı üzerin-
de hem de ortak eser üzerinde ayrı ayrı hakkının var olduğunu daha önce 
de ifade etmiştir. Nitekim bağımsız eser sahibi hem kendi kısmı hem de 
müşterek eser üzerinde mali ve manevi haklarını kullanma yetkisine ha-
izdir. Kendi eseri üzerinde haklarını kullanırken, ortak eserde yer alan 
diğer kısım sahiplerinden herhangi bir izin, görüş, icazet vs. Almasının 
gerekmediği aşikârdır.

Buna karşılık ortak eser üzerinde, bağımsız her eser sahibi müşterek 
eseri koruyucu yetkilerini kullanma hakkına sahip değildir, meğerki diğer 
eser sahiplerinin görüşünü almış olsun.

13. Teferruata ilişkin yardımlar, yardımda bulunanı eser sahibi 
yapmaz.

Ortak eserin meydana getirilmesinde yapılan teknik ve teferruata iliş-
kin yardımlar, fsek md.10/3’ Te belirtildiği üzere yardımda bulunan kim-
seye müşterek eser üzerinde hak sahipliği tanımaz. 

14. Eser sahiplerinden birinin ölümü halinde mirasçıların birliğe 
dâhil olması ve hak sahipliği durumları

Müşterek eser sahiplerinden birinin ölmesi üzerine, diğer eser sahiple-
ri ölen pay sahibinin mirasçılarını ortak eser birliğinden çıkarma yetkisi-
ne sahip değildir. Nitekim ölen eser sahibinin mirasçıları, hem müşterek 
eser üzerinde hem de ölen eser sahibinin kendi eseri üzerindeki hakları 
kullanma yetkisine haiz olurlar. 

10 Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul, 2014, s. 140.



154 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 2 • Yıl: 2015

Kanımca; aksini düşünmek hem ölen eser sahibinin haklarının yok 
sayılması açısından hem miras hükümleri hem de paylı mülkiyet hüküm-
lerine aykırılık oluşturması açısından hukuka aykırı olacaktır.

15. Müşterek mülkiyete (paylı mülkiyete) ilişkin hükümlere benzer.

Müşterek eser sahipliğinin paylı mülkiyet hükümlerine kıyasen oluştu-
rulduğuna yukarıda da değinmiştik. Bu sebepledir ki ortak eser üzerinde-
ki haklara, tüm eser sahipleri birlikte sahiptir. İşbu hakların kullanılma-
sına yönelik kararlar, ortak eserin değiştirilmesi ya da yayımlanması gibi 
durumlarda bağımsız her eser sahibinin iştiraki gerekmektedir. 

Ancak müşterek eser sahipliği, paylı mülkiyete göre daha esnek ve yu-
muşak hükümlere tabi tutulmuştur. Nitekim bağımsız her eser sahibi, 
kendi kısmı üzerinde dilediğini yapma yetkisine sahiptir.

C) iştirak halinde eser sahipliği (ortak eser sahipliği)

Fikir ve sanat eserleri kanununa göre; birden çok kişinin iştirakiyle 
oluşturulan ve ayrılmaz bir bütün teşkil eden eserde, iştirak halinde eser 
sahipliğinden bahsedilmektedir. 

Örneğin; iki ressam bir yağlı boya tablosunu birlikte yapmışlarsa, iki 
mimar bir binanın projesini birlikte çizmişlerse, beş hukukçu bir kanu-
nu -bölümlere ayırmadan- birlikte şerh etmişlerse iştirak halinde eser 
sahipliğinden bahsedilmesi gerekmektedir.11

Doktrinde iştirak halinde eser sahipliği birçok farklı şekilde tanımlan-
maktadır. Tüm bu tanımlar birlikte değerlendirildiğinde; “birden çok kişi 
tarafından; her birinin yaratıcılığını katarak ve ortak bir eser meydana 
getirme hususunda müşterek bir iradeyle bir araya getirilen eser, ay-
rılmaz bir bütün teşkil ediyorsa; eser sahiplerinin eserin hangi kısmı 
üzerinde hak sahibi olduğu anlaşılamıyorsa; eser, sahibi tarafından 
diğer eserlerden ayrı olarak tasarrufa konu olamıyorsa, iştirak halinde 
meydana getirilen eserden söz edilir. Böyle bir birliğin sahibi de, onu 
meydana getirenlerin birliğidir.” Şeklinde iştirak halinde eser sahipliği 
kavramını ifade etmek mümkündür.12 

Fsek’ de yer alan “ayrılmaz bir bütün” ifadesi ile anlatılmak istenen 
husus; oluşturulan eserin meydana getirilmesi esnasında yapılan katkıla-
rın, eserin bütünlüğünün zarar görmeden ayrılmasının mümkün olmadığı 

11 Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul, 2014, s. 141.
12 Evrim Atasoy, “Birlikte Eser Sahipliği Kavramı, Türlerinin Birbirleri İle Olan Benzerlik-

leri ve Farklılıkları”,  FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, İstan-
bul, 2013, S. 2, s. 33.
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ve işbu katkıların ayrılmaları halinde tek başına herhangi bir eser niteliği 
taşımayacağı, bağımsız bir hak konusu olarak değerlendirilemeyeceğidir. 

Dolayısıyla iştirak halinde eser sahipliği, eserin meydana getirilmesi 
ile gündeme gelir ve eseri meydana getirenler birliği şeklindeki adi şirket 
olarak belirtilir.

D) iştirak halinde eser sahipliğine ait özellikler

Fikir ve sanat eserleri kanunu madde 10’da iştirak halinde eser sa-
hipliği kavramı, “birden fazla kimsenin iştirakiyle vücuda getirilen eser 
ayrılmaz bir bütün teşkil ediyorsa, eserin sahibi, onu vücuda getiren-
lerin birliğidir.” Şeklinde açıklanmıştır. Müşterek eser sahipliğinin diğer 
bir türü olan iştirak halinde eser sahipliğinin özellikleri ise ayrıntılı bir 
şekilde aşağıda işlenecektir.

1. Eser birden fazla kişi tarafından meydana getirilir.

İştirak halinde eser sahipliğinde de müşterek eser sahipliğinde 
olduğu gibi söz konusu eser, birden çok kişinin eseri yaratması ile 
oluşur. Zaten genel olarak kavram, “birlikte eser sahipliği” kavramı 
altında değerlendirildiği için, birden fazla kişi tarafından eserin oluşturul-
ması gerekeceği yadsınamaz bir gerçektir.

2. Tüm eser sahipleri tarafından ortak bir irade ile eserin meyda-
na getirilir.

İştirak halinde eserin meydana gelebilmesi için, eseri meydana 
getiren birden fazla kimsenin ortak çalışmasının mevcudiyetinin 
olması gerekmektedir. Ortak çalışmaya yönelik olan bu iradenin, 
eser tamamlanana kadar, herhangi bir zamanda mevcut olması 
yeterli kabul edilmiştir. 

Ancak ortada henüz bitmemiş bir eser var ise ve işbu eser başka bir 
kimse tarafından tamamlanmışsa, eser sahibi bu yönde herhangi bir ira-
de beyan etmedikçe iştirak halinde eser sahipliği oluşmaz. 

İştirak halinde eser sahipliği, müşterek halinde eser sahipliğinin oluş-
masından farklı olarak sözleşme ile kurulmaz. Zira eserin meydana geti-
rilmesiyle iştirak halinde eser sahipliği ortaya çıkmış olur.

Kimi yazarlara göre iştirak halinde eserden söz edilebilmesi için; ortak 
bir çalışmanın yanı sıra, ortak bir eser yaratma iradesinin de var olması 
gerekmektedir. Ancak bu durumda bazı sorunlar ortaya çıkabilmektedir. 
Mesela; iki veya daha fazla akıl hastasının tesadüfen bir eser meydana 
getirmesi durumunda, bu görüş benimsenirse eserin fsek kapsamındaki 
korumalardan yararlanması mümkün olmayacaktır. 
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Kanımca, böyle bir hususun söz konusu olduğu durumlarda, sırf ortak 
eser yaratma iradesinin olmaması nedeniyle meydana getirilen eserin, iş-
tirak halinde eser olarak kabul edilmemesi hukukla ve hakkaniyetle bağ-
daşmayacaktır. Dolayısıyla en azından bazı durumlar açısından “ortak 
irade” unsurunun esnetilmesi gerektiğini belirtmek isterim.

3. Eseri yaratan kişiler eser sahibi olarak kabul edilir.

İştirak halinde eseri meydana getiren kişiler, bu işlemin doğal 
bir sonucu olarak eserin sahibi niteliğine haiz olurlar. Ancak bura-
da oluşan eserin bütünü üzerinde, eser sahipliği hakkı söz konusu 
olmaktadır. 

4. Eser ayrılmaz bir bütün teşkil eder.

İştirak halinde eserde en önemli unsur; eserin ayrılmaz bir bütün ol-
ması, eseri meydana getiren kimselerin çalışmalarının birbiriyle bütün 
haline gelmesi, karışması ve söz konusu bu çalışmaların eserin bütününü 
tahrip etmeden, bozmadan ayrılmasının mümkün olmaması gerektiğidir. 
Dolayısıyla eserin bütününü meydana getiren eserlerin, ayrı bir eser ni-
teliği mevcut değildir ve eserde yer alan kısımların kime ait olduğunun 
belirlenmesi mümkün değildir. 

5.Eser sahiplerinin yarattığı kısımlar iştirak halinde eseri oluştu-
ran diğer kısımlardan ayrılarak tasarrufa konu edilemez.

İştirak halinde eser kapsamında yer alan diğer kısımların eserin bütü-
nünden ayrılamaz nitelikte olması sebebiyle, işbu kısımlar üzerinde eser 
sahiplerinin ayrı ayrı tasarrufta bulunma yetkisinin varlığı kabul edile-
mez. Her ne kadar bazı kısımlar açısından maddi olarak ayrım mümkün 
olsa da, bahse konu kısımların ayrılması sonucu herhangi bir anlam ifade 
edemeyecek olması bu durumu açıklamaktadır. Aksi takdirde zaten orta-
da iştirak halinde eser değil, müşterek eser kavramı olacaktır.

6. Her yaratıcının hususiyeti, eserin bütününe yansır.

Ortada bir eser söz konusu olması ve bu eseri birden fazla kişinin 
meydana getirmiş olması sebebiyle, eseri oluşturan kişilerin hususiyeti-
nin, esere yansıması gerektiği aşikârdır. Ancak burada müşterek eser ile 
karıştırılmaması gereken nokta, eserin tümüne yansıyan bu hususiyetin 
sadece uzman kişiler tarafından ayırt edilebilir nitelikte olması ve maddi 
olarak ayrılsa dahi tek başına bir anlam ifade etmeyeceğidir.

7. İştirak halinde eserlere, adi şirkete ilişkin hükümler kıyasen uy-
gulanır ve eser birlikte yönetilir.

İştirak halinde eser hükümleri, elbirliği mülkiyeti nazarında belirlen-
diği için eser üzerinde ayrı ayrı değil, birlik olarak hak sahipliği söz ko-
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nusudur. Bunun en doğal sonucu olarak da söz konusu eser, oybirliği ile 
alınacak kararlar doğrultusunda yönetilecektir.

İştirak halinde eser sahipliğine, türk borçlar kanunu’ nun adi şirket 
hükümlerini uygulanmasının nedeni, adi şirket ortaklarının da şirket 
mallarına iştirak halinde malik olmasıdır. 

8. 70 Yıllık koruma süresinin başladığı tarihin tespiti

İştirak halinde eserlerde koruma süresi, eserin aleniyetleştiği tarihten 
itibaren başlar. Ayrıca, fikir ve sanat eserleri kanunu md.26/Son hükmü-
ne göre de son ölen eser sahibinin ölüm tarihinden itibaren başlayarak 70 
yıl boyunca koruma süresi devam eder.

9. İştirak halinde eserin menfaatine karşı saldırı halinde, her eser 
sahibinin koruma yöntemlerine başvurma hakkı vardır.

İştirak halinde eserlerde, esere karşı tecavüz durumunda her eser sa-
hibinin ayrı olarak hukuki yollara başvurma hakkı vardır. Bu durum adi 
şirket hükümlerinde yer almayan, orijinal durum niteliğindedir. Ancak 
bu duruma istinaden açılan bir davadan elde edilen tazminat açısından, 
eser sahiplerinin tek başına tasarruf yetkileri mevcut değildir.

10. Sadece mali hakların devri mümkündür.

İştirak eser sahipleri, akdedecekleri ortak bir sözleşme ile mali hakla-
rının devrini mümkün kılabilirler. Ancak bu durumda dahi, manevi hak-
lar devamlılığını sürdürmektedir.

11. İştirak halinde eserin temsili bir başkasına devredilebilir.

İştirak eser sahipleri, verecekleri ortak bir karar ile avukat veya mena-
jere temsil yetkisi tanıyabilirler. Burada temsil yetkisini devralan şahsın, 
iştirak halinde eserin menfaatlerine uygun şekilde hareket etmesi kural-
dır. Zira bir zararın meydana gelmesi halinde, zararın tazmini için temsil 
eden kişiye gidilebilmektedir.

12. Eser sahiplerinden birinin ölmesi halinde, birliğe mirasçıların 
dâhil edilip edilmemesi konusunda eser sahiplerinin seçimlik hakkı 
mevcuttur.

Bu hususun belirlenmesi ikili bir ayrıma tabi tutulmuştur: 

Şayet bahse konu eser alenileşmişse, mirasçıların iştirak halinde eser 
birliğine dâhil edilmesi noktasında, hayatta kalan eser sahipleri serbest-
tirler. Ancak eser sahipleri, mirasçıları birliğe dâhil etmeme kararı alır-
larsa onlara belirli bir bedel ödemek zorundadırlar. Eğer bu bedel üzerin-
de mutabakat sağlanamazsa, mahkemeye başvurma hakları mevcuttur.
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Eğer eser henüz tamamlanma aşamasında ise, ölen eser sahibinin 
iştirak halindeki eserden çıkarılması olanağı tanınır, ancak ölenin payı 
mirasçılara intikal eder. Bu durumda, mirasçılara bir bedel ödemek zo-
runludur.

13. Teferruata ilişkin yardımlar, yardımda bulunanı eser sahibi 
yapmaz.

Müşterek eser sahipliğinde olduğu gibi, iştirak halinde vücuda getiri-
len eserde de, teknik ve teferruata yönelik yapılan yardımlar sonucunda 
yardım eden kimse eser sahibi niteliği kazanamayacaktır.

III- sonuç

Makalemde; eser sahipliği kavramı doğrultusunda öncelikle birlikte 
eser sahipliğinin ne olduğu, sonrasında da birlikte eser sahipliğinin türle-
ri incelenerek anlatılmıştır. 

Yukarıda da kaleme alındığı üzere birlikte eserden anlaşılması gere-
ken, birden çok kişinin oluşturduğu eserdir ve bu durumun tanıdığı hak 
sahipliği de birlikte eser sahipliği tamlamasıyla ifade edilmektedir. 

Birlikte eser sahipliği hususu ise kendi içinde iki türden meydana gel-
mektedir. Bunlardan ilki müşterek eser sahipliği, diğeri de iştirak halinde 
eser sahipliğidir.

Müşterek eser sahipliğini; birden fazla kimsenin, bağımsız olacak şe-
kilde meydana getirdikleri eserleri bir araya getirme iradesi ile oluştur-
dukları eser üzerinde sahip olunan hak olarak tanımlamak mümkündür. 
Bu tür eserde öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken nokta, birden fazla 
kişi birlikte yaptıkları çalışma sonucunda müşterek eser meydana getir-
memektedir. Zira makale içerisinde de belirttiğim gibi, müşterek eserde 
bağımsız eser sahipleri daha önceden meydana getirdikleri ayrı kısımları 
bir araya getirme kararı alarak eseri yaratmaktadırlar. Dolayısıyla fsek’ 
de yer alan ilgili kanun maddesinin, müşterek eser sahipliği kavramını 
açıklamada yetersiz kaldığını yinelemek gerekmektedir.

İştirak eser sahipliği kavramı ise; birden fazla kişinin, bir bütün kabul 
edilmek kaydıyla oluşturdukları eserde elde ettikleri hak sahipliğidir. İş-
tirak halinde eser sahipliği, müşterek eser sahipliğinin tam aksine, kısım 
sahiplerine bağımsız tasarruf yetkisi tanımamakta ve işbu kısımların ese-
rin bütününden ayrılmasına imkân vermemektedir. Kaldı ki söz konusu 
kısımlar maddi olarak ayrılabilse dahi tek başına değerlendirmeye tabii 
tutulamayacak niteliktedir. 
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Tüm bu açıklamalar ışığında; müşterek eser sahipliğine paylı mülkiyet 
hükümlerinin, iştirak halinde eser sahipliğine ise elbirliği ile mülkiyet hü-
kümlerinin kıyasen uygulanacağının belirtilmesi gerekmektedir.
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PSİKİYATRİK TEDAVİNİN HUKUKİ BOYUTU

Oktay ÖZER1

GİRİŞ

A. KONUNUN SUNUMU

Psikiyatri; akıl hastalıklarının teşhisi, tedavisi ve önlenmesi ile uğraşan 
bilim ve hekimlik dalıdır. İnsanın davranış dinamiklerini biyopsikosos-
yal olarak açıklamak üzerine çalışan ve normal ile normal dışı (hastalık) 
davranış örüntülerini sınıflandırarak tedavi etmeye çabalayan tıp bilimi 
ve ruh hekimliğidir.2

Modern dünyamızda insanların psikiyatrik yardım alma ihtiyaçları 
günden güne artmaktadır. Üretim yöntemlerinin değişmesi, özellikle ma-
kineleşmenin rolü ile insan kişiliğinin üretici yapısı zarar görmüştür. İn-
san; modern dünyada giderek bir makinenin dişlisi gibi olmuş, her gün 
aynı saatlerde uyanıp aynı işyerinde saatlerce durmaksızın çalışıp yorgun 
ve argın bir şekilde, yoğun ve bitmek bilmez trafik sonucunda kendisini 
eve attıktan sonra 20.yüzyılımızın büyük buluşu olan televizyon karşısın-
da kalan zamanını tüketmektedir. Bu tarz bir sosyal ortamda insan, aca-
ba mutluluğa erişebilmekte midir? Bu sorunun cevabındaki olumsuzluk, 
psikolojik, psikiyatrik tedavilere olan rağbetin de artmasında bir neden 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Psikiyatrik tedavilerin hukuki boyutu adlı bu dönem projesi ile konu-
nun hukuki ilişkisini, taraflar arasındaki sorumluluğu açıklamayı hedef-
liyoruz.

B. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

Psikiyatrik tedavilerin hukuki boyutu adlı bu dönem projesinde, te-
mel olarak taraflar arasındaki sözleşmenin hukuki niteliği incelenmiştir. 
Esasen konunun önemi, kapsamı son derece geniş olup dönem projesi 
kapsamında daha sınırlı bir inceleme yapılmıştır.

Dönem projemiz bir giriş, dört bölüm ve sonuç ve değerlendirmeden 
meydana gelmektedir. Çalışmamızın birinci bölümünde psikiyatri bilimi-

1  İstanbul Barosuna kayıtlı Avukat.
2 https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3d-

pa2kvUHNpa2l5YXRyaSNjaXRlX25vdGUtMQ (erişim tarihi: 25.08.2017)
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ne ilişkin temel kavramlar incelenmiştir. Bu bölüm içerisinde ruh sağlığı 
alanında faaliyet gösteren uzmanların kimler olduğu açıklanmıştır. 

İkinci bölümde ise tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk şartları ince-
lenmiş, üçüncü bölümünde hekim ve hasta arasındaki ilişkinin hukuksal 
niteliği ve psikiyatrist ile hasta arasındaki hukuki ilişkinin tanımı, unsur-
ları, hukuki niteliği inceleme konusu yapılmıştır.

Çalışmanın dördüncü bölümünde ise psikiyatrik tedavilerde bulun-
ması gereken koşullar incelenmiş, son olarak ise kanaatlerin toplamını 
içeren bir sonuç ve değerlendirme bölümüne yer verilmiştir.

I.BÖLÜM

PSİKİYATRİ BİLİMİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

Genel Olarak

Psikiyatri, insanların duygu, düşünce ve davranışlarındaki sapmala-
rı tanımlayıp çok farklı tekniklerle tedavi ederek insanlara yardım eden 
bir tıp disiplinidir. Psikiyatristler, öncelikle doktordur. Ruhsal bozuk-
lukların tanısı, tedavisi ve engellenmesi üzerinde çalışır. Bunlar zihinsel, 
davranışsal, algısal ve sosyal bozuklukları içerir. Kelime anlamı ise tıbbi 
ruhsal tedavidir. Psikiyatri alanı ile ilgilenen hekimlere psikiyatrist (psi-
kiyatri uzmanı) denir.

Ruh sağlığı alanında çalışan kimseler; psikiyatr, psikolog, pedagog, 
psikoterapist, psikanalist, psikiyatri hemşiresi ve sosyal hizmet uzmanı-
dır. Aşağıda konumuz gereğince ilgili olan psikiyatrist ve psikologların ne 
işler yaptıkları kısaca ifade edilecektir.

a. Psikiyatrist: Yunanca “psyche” ve “iatros” kelimelerinin bir araya 
gelmesiyle oluşan ve  ruh doktoru anlamına gelen bir sözcük olan psiki-
yatrist kavramı, ilk defa 1808 yılında Alman psikiyatrist Johann Christi-
an Reil tarafından kullanılmıştır.

Psikiyatrist bir hekimdir. Hekim, ruh sağlığı doktoru olarak ruhsal 
hastalıkların teşhis ve tedavisinde görev alan en yetkili kişidir. 

Bir tıp dalı olan psikiyatri nörobilim, farmakoloji, biyokimya, psiko-
loji ve tıp alanları ile iç içedir. Nörolog ve diğer branşlardan farklı olarak 
psikiyatristler, doktor-hasta ilişkisinde uzmanlaşmış ve psikoterapinin 
farklı yollarla kullanımı ile diğer tedavi edici iletişim teknikleri üzerine 
eğitim almışlardır.

Psikiyatristler ayrıca psikologlardan aldıkları eğitimle ayrılırlar. Tüm 
diğer tıp alanları için gerektiği gibi temel tıp eğitimi aldıktan sonra psi-
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kiyatri uzmanlık dalını seçerler. Hekim olan psikiyatri uzmanı, ruhsal 
bozuklukların tanısını yapmak ve tedavisini üstlenmekte yetkili ve sorum-
ludur.

Psikiyatristler hastalarına gerektiğinde fizik muayene yapabilirler, la-
boratuvar testlerini isteyebilirler, tanı ve ayırıcı tanıya yönelik nörogörün-
tüleme araçlarını kullanabilirler, psikoterapi ve ilaç tedavisi uygulayabi-
lirler veya diğer psikiyatrik incelemelerden geçirebilirler.3

b. Psikolog: Psikologlar hakkında bilgi vermeden önce genel anlamda 
psikoloji üzerine bilgi 

vermek öncelikle yararlı olacaktır. Psikoloji, Yunanca “psihologia” ke-
limesinden gelmekte olup insan davranışları ve zihinsel süreçleri ile bir-
likte bunların altında yatan nedenleri inceleyen ve araştıran bilim dalıdır. 
Kelime anlamı olarak “ruh bilimci” olarak tanımlanmaktadır.4

Psikoloji diğer bilimlere kıyasla çok daha kısa bir geçmişe sahiptir. 
Bu kısa süre içinde psikoloji değişik biçimlerde tanımlanmıştır. İlk tanım 
insan zihninin yapısının incelenmesi biçimindeydi. İnsan zihnini gözleye-
bilmenin olanaksızlığı karşısında psikologlar, psikolojiyi “gözlenebilen 
davranışların bilimsel incelemesi” biçiminde tanımlamışlardır. İnsan 
zihninin davranış üzerindeki etkisini kabul etmeyen bu yaklaşıma, psi-
koloji içinde tepki oluşmaya başlamış, bellek süreçleri ve düşünme gibi 
zihinsel işlevleri inceleyen bilişsel psikoloji ortaya çıkmıştır.

Bu gelişmeler günümüz psikolojisinin tanımını etkilemiştir. Modern 
psikoloji günümüzde, davranışı ve davranışın altında yatan süreçleri bi-
limsel olarak inceleyen çalışma alanı olarak tanımlanır. Bilişsel süreçleri 
doğrudan gözleme olanağı yoktur; organizmanın davranışları gözlenerek 
ya da nörolojik bulgular kullanılarak onların varlığı saptanır.5 Psikoloji-
nin birçok alanı mevcuttur. Psikologlar, bu alanlarda çalışan ve özel eği-
tim almış kimselerdir.

Psikoloji genel olarak insan davranışları üzerine incelemeler yapan bir 
bilim dalı iken; psikiyatri; ruh hastalıkları üzerinde çalışan ve bu hasta-
lıklar üzerine tedavi yöntemleri geliştiren bir tıp bilimidir. Bu çerçevede 
her iki alanda yürütülen çalışmaların odak noktasında insanın kendisi 
ve çevresiyle olan ilişkileri yer almaktadır. Dolayısıyla bu iki kavram ara-

3 https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3d-
pa2kvUHNpa2l5YXRyaSNjaXRlX25vdGUtMQ (erişim tarihi: 25.08.2017)

4  TDK Büyük Türkçe Sözlük, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&ara-
ma=kelime&guid=TDK.GTS.59ad66fdd05051.22373905 (erişim tarihi: 04.09.2017)

5 https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3d-
pa2kvUHNpa29sb2c(erişim tarihi: 04.09.2017)
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sında esasında kayda değer bir örtüşme olmakla birlikte, her ikisinin de 
kapsamı içerisine alan bir tanım yapmak mümkün değildir.6

Psikologların alanı, psikiyatristlerin alanına göre daha bilimsellikten 
uzaktır. Çünkü psikoloji insan davranışlarını inceleyip bunun temelleri 
hakkında fikir tartışmaları yürütürken birçok farklı ve kimi zamanda 
birbirine zıt görüşlerin ileri sürüldüğü daha serbest bir alandır. Psiki-
yatristler ise davranışın temelinde yatan bilinçten çok, hastalığın teşhisi 
ve tedavisine yoğunlaşmakta olup görünen ardındakinden çok görünenin 
kendisiyle ilgilenir. Psikologlar hiçbir şekilde psikofarmakolojik(ilaçla te-
davi) terapi uygulama yetkileri olmadığı gibi psikiyatri hastalarının teda-
vilerini bağımsız yürütebilme izinleri de yoktur. Ancak klinik psikologlar, 
gerekli uzmanlık eğitimini aldıktan sonra psikoterapi uygulayabilirler.

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği7 md.128 hükmüne göre 
klinik psikolog, mesleki yöntem ve teknikleri uygulayarak hastaların ruh-
sal sorunlarının çözümlenmesine yardım edecek yetenekte, psikoloji öğ-
retimi yapan herhangi bir fakülte veya yüksek okul mezunu sağlık perso-
nelidir. Ruh sağlığı ve hastalıkları hastanelerinde hastaların meşguliyet 
tedavileri ile hastanelerdeki hemşirelerin psikiyatrik hastaların bakımları 
konusunda eğitimi çalışmalarında kendilerine verilen görevleri yaparlar. 
Psikologlar, meslek usul ve teknikleri (mülakat, psikoanalitik vb. kulla-
narak hastaların ruhsal problemlerinin çözümlenmesinde gerekli testleri 
(Zeka, kişilik vb.) uygular, yorumunu yapar. Hastalığın teşhis ve teda-
visinde, hastaların tabiple işbirliği kurmasında yardımcı olur. Hastanın 
günlük yaşayış ve davranışlarını izler, bulguları ilgili uzman tabibe verir. 
Hasta personel ilişkilerinin, tedavi ve bakım olanaklarının etkili şekilde 
gelişmesi için gerekli koordinasyonu sağlar. Servisteki test malzemesinin 
iyi kullanılmasından ve bakımından sorumludur.

II. BÖLÜM

TIBBİ MÜDAHALENİN HUKUKA UYGUNLUK ŞARTLARI

A. Genel Olarak Tıbbi Müdahale Kavramı

“Tıp”, sağlık bilimleri dalıdır. İnsan sağlığının sürdürülmesi ya da bo-
zulan sağlığın yeniden düzeltilmesi için uğraşan, hastalıklara tanı koyma, 
hastalıkları sağaltma (tedavi etme), hastalık ve yaralanmalardan koruma-
ya yönelik çalışmalarda bulunan birçok alt bilim dalından oluşan bilimsel 
disiplinlerin şemsiye adıdır. Hem bir bilgi alanı – vücut sistemlerinin ve 

6  Harun Mirsad Günday, Psikiyatristin Hukuki Sorumluluğu, Yetkin Yayınlar, 2015 Bası, 
s.34

7  Resmi Gazete Tarihi: 13.01.1983Sayısı: 17927
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bunların hastalıklarının ve tedavilerinin bilimi – hem de bu bilginin uygu-
landığı meslektir.8 Tıp kavramı Türk Dil Kurumu tarafından hastalıkları 
iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik ve 
bilimsel çalışmaların tümü, tababet olarak tanımlanmıştır.

Birçok kültürde tıbbın ilk hali, bitkilerin ve hayvani bazı unsurların 
şifa amaçlı kullanılmasına dayanmıştır. Her ne kadar her toplumda tıp 
veya tıbbî gelenekler ortaya çıkmış olsa da, sistematik bir biçimde gelişim 
gösteren ve bir ‘meslek’ olmaya doğru gelişen tıp Mısır, Hindistan, Çin, 
Yunanistan ve İran başta olmak üzere farklı bölgelerde ortaya çıkmıştır. 
Tıbba bakış, tıbbın uygulanışı ve tıbbın üzerine oturtulduğu kavramsal 
yapı her bölgede yoğun farklılıklar göstermektedir. Bazı bölgelerde bin-
lerce yıldır uygulanan tıp sistemleri bugün hâlâ biyotıbbın yanında kendi-
ne yer edinmektedir. Bugünün en yaygın tıbbî sistem olan modern (biyo)
tıp büyük oranda 18. yüzyılın sonlarında Avrupa bazlı olarak gelişmiştir. 
1900’lerin başında kliniksel tıbbın gelişiminin odağını oluşturan ülkeler 
Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri olmuştur.

“Tıp Hukuku”, sağlık hukukun bir dalı olarak, tıbbın uygulanmasın-
dan kaynaklanan sağlık personelinin hak ve yükümlülükleri, yasal so-
rumluluğu, hasta hakları, ilaç hukuku, medikal hukuk gibi konuları ele 
alan hukuk dalıdır. Tıp hukuku kısaca tıbbi müdahalenin hukuku olarak 
da nitelendirilebilir ve bu bakımdan tıbbi müdahaleyi hekimin ve diğer 
sağlık çalışanlarının yapması arasında bir ayrım yapılmaz. Bu hukuk 
dalının temel özelliği, disiplinler arası bir hukuk dalı olması ve anayasa 
hukuku, ceza hukuku, idare hukuku ve medeni hukuku ilgilendiren yön-
lerinin bulunmasıdır.9

Tıp Hukukunun ayrı bir bilim dalı olup olmadığı günümüzde tartışıl-
maya devam etmektedir. Bunun nedeni, temel hukuk bilim dallarından 
keskin bir şekilde ayrılamaması, tıp bilimine ilişkin hukuk normlarının 
bir Türk Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, İş Kanunu gibi 
temel mevzuatının bulunmaması ve parçalı bir sorumluluk hukuku ba-
rındırmasından kaynaklanmaktadır. Örneğin; tıbbi müdahale neticesinde 
ortaya çıkan bir zarara ilişkin davanın hangi mahkemede görüleceği, tıbbi 
müdahaleyi uygulan sağlık çalışanın bağımsız mı çalıştığı, kamu veya özel 
hastanede mi çalıştığı sorularına verilecek cevapla farklılık arz etmekte-
dir. İdari yargıda tam yargı davası olarak da adli yargı da tazminat davası 
olarak da görülmesi mümkündür. Ceza hukuku bakımından da kendine 
has özel bir kanunu olmadığından Türk Ceza Kanunda yer alan genel ve 

8  https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C4%B1p (erişim tarihi, 19.05.2016)
9  Prof. Dr. Hakan Hakeri, Tıp Hukuku, 10.Basım, 2015 yılı, s.40.



165Psikiyatrik Tedavinin Hukuki Boyutu • Av. O. ÖZER

özel hükümlere göre yargılama faaliyeti sürdürülmektedir. Bu veriler bize 
tıp hukuku bakımdan bazen borçlar hukuku, bazen idare hukuku bazen 
de ceza hukukunu kapsayan bir hukuk bilim dalı olarak yer aldığını or-
taya koymaktadır.

Tıp ve tıp hukuku kavramlarına yer vermişken konumuz bakımından 
“tıbbi müdahale” kavramına da değinmek gerekir. Prof. Dr. Hakan Ha-
keri’ye göre tıbbi müdahale kavramı, insan üzerinde tıp biliminin uygu-
lanması ile bağlantılı olarak yapılan her türlü müdahale olarak tanım-
lamıştır.10

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 07/04/2014 tarihli ve 2014/33 Esas, 
2014/8431 sayılı ilamında “Tıp biliminin kuralları uygulanmak suretiyle 
yapılan her türlü müdahale tıbbi bir müdahaledir.” şeklinde bir tanım-
lama yapmıştır.

Biyotıp Araştırmalarına İlişkin İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesine 
Ek Protokol md.2/3 hükmüne göre: “Bu protokolün amaçları bağlamın-
da “müdahale” terimi,

1. Bir fiziksel müdahaleyi ve

2. İlgili kişinin psikolojik sağlığı açısından risk taşıyan herhangi bir 
müdahaleyi içerir.” fiziksel ve psikolojik müdahale kavramlarıyla birlikte 
değerlendirilmesi gerektiğine yer vermiştir.

Hasta Hakları Yönetmeliği’nde 08.05.2014 tarihinde tanımlar başlığı 
taşıyan md.4 hükmüne yapılan ek madde ile “tıbbi müdahale” kavramı 
: Tıp mesleğini icraya yetkili kişiler tarafından uygulanan, sağlığı ko-
ruma, hastalıkların teşhis ve tedavisi için ilgili meslekî yükümlülükler 
ve standartlara uygun olarak tıbbın sınırları içinde gerçekleştirilen fi-
zikî ve ruhî girişimi, ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.11 Ceza Muhake-
mesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti 
Hakkında Yönetmelik md.3 hükmünde “müdahale” kavramı “Tabip veya 
diğer sağlık personeli tarafından tanı, tedavi, rehabilitasyon veya ön-
lem amacıyla yapılan muayene, tedavi veya diğer tıbbî işlemleri, ifade 
eder” şeklinde tanımlanmıştır.12

Her tıbbi müdahale, vücut dokunulmazlığının bir ihlalidir. Ancak şart-
larını taşıyorsa hukuka uygunluğu gündeme gelebilir. Türkiye Cumhuri-
yeti Anayasası’nın md.17/2 hükmüne göre: “Tıbbi zorunluluklar ve ka-

10  Hakeri, s.43.
11  Resmi Gazete Tarihi: 01.08.1998 Resmi Gazete Sayısı: 23420
12  Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25832
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nunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; 
rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.” kişinin vü-
cut dokunulmazlığı anayasal teminat altındadır. Bir müdahalenin hukuka 
uygun olması için Anayasanın koyduğu ölçüt: tıbbi zorunluluğunun bu-
lunması ve kanunda yazı haller nedeni ile uygulanmasıdır. Böylelikle tıb-
bi müdahaleye ilişkin düzenlemelerin de kanunla düzenlenmesi gerektiği 
ortadadır. Ancak yukarıda yer alan Yönetmelikler göz önüne alındığında 
kanunun koyucunun bu konuda üstüne düşen yükümlülüğün belli ölçü-
de yerine getirmediği ortadadır. Genel, soyut ifadelerin yer aldığı Kanun 
hükümlerine dayanak teşkil etmek üzere tüzük bile çıkarılmadan idare-
nin yönetmelikle düzenlemeye gidiyor olması başlı başına eleştirilecek bir 
konudur.

B. Tıbbi Müdahalenin Hukuki Şartları

Tıbbi müdahalenin meşruluğu için yukarıda yer alan bilgiler aşığında 
aşağıdaki şartların var olması gereklidir. Bunlar;

1. Tıp mesleğini icraya yetkili kişiler tarafından uygulanması,

2. Aydınlatılmış hastanın rızası ve

3. Tıp biliminin verilerine göre gerekli ve bu verilere uygun tıbbi mü-
dahaledir.13

Aşağıda sırasıyla bu unsurlar kısaca incelenecektir.

1.Tıp mesleğini icraya yetkili kişiler tarafından uygulanması

Tıbbi müdahalenin bireyler üzerinde yaratabileceği muhtemel olumsuz 
etkiler dolayısıyla, tıbbi müdahale yetkisi sadece sağlık personeline(esas 
itibarıyla hekime) verilmiştir. Böylece bireyin ve dolayısıyla da toplumun 
korunması amaçlanmıştır.14

Konuyla ilgili olarak temel düzenleme 1219 sayılı Tababet Ve Şuabatı 
San´Atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’dur. Kanunun birinci maddesine 
göre “Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde tababet icra ve her hangi suret-
te olursa olsun hasta tedavi edebilmek için tıp fakültesinden diploma 
sahibi olmak şarttır.” hükmü gereğince, hasta tedavisi için tıp fakültesi 
diplomasının bulunmasını şart koşmuştur. Acil tıbbi yardım ve bakım 
ile sınırlı kalmak ve Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliğinde be-
lirtilmek kaydıyla acil tıp teknikerleri hastaya müdahale edebilir, bu hu-
susta lazım gelen iş ve işlemleri yapabilirler.(1219 sayılı Kanun md.3/2) 

13  Oktay Özer, Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Şartları, İstanbul Barosu Der-
gisi, Eylük-Ekim 2016 sayusı, s.119

14  Hakeri, s.188
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Türk Silahlı Kuvvetlerince yetiştirilen sıhhiye sınıfına mensup erbaş ve 
erler de, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptıkları süre ve görevle sı-
nırlı olmak üzere, küçük sıhhi işlemleri yapmaya yetkilidirler. (1219 sa-
yılı Kanun md.3/3) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin muharip unsurlarından ve 
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi Başkanlığının merkez ve 
taşra teşkilatı personelinden, görevlendirilen ve ilgili eğitimi başarıyla ta-
mamlayanlar, görev yaptıkları süre ve görevle sınırlı olmak üzere, sağlık 
personeli yokluğunda, sağlık hizmetine ulaşıncaya kadar acil tıbbi müda-
haleleri yapmaya yetkilidir. (1219 sayılı Kanun md.3/4) Diş tabibi, insan 
sağlığına ilişkin olarak, dişlerin, diş etlerinin ve bunlarla doğrudan bağ-
lantılı olan ağız ve çene dokularının sağlığının korunması, hastalıklarının 
ve düzensizliklerinin teşhisi ve tedavisi ve rehabilite edilmesi ile ilgili her 
türlü mesleki faaliyeti icra etmeye yetkilidir. (1219 sayılı Kanun md.29/1) 
1219 sayılı Kanuna göre, tıbbi müdahalede bulunabilecek kişiler: hekim-
ler, diş hekimleri, ebeler, sağlık memurları, sünnetçiler, hastabakıcı 
hemşirelerdir.15

Tıp meslek mensupları koşulların varlığı halinde, negatif temel hak 
ve özgürlüklerden olan ve Anayasanın 17.maddesinde düzenlenen kişinin 
dokunulmazlığına müdahalede bulunma yetkisine sahiptirler. Bu sebeple 
tıbbi müdahaleler, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması anlamına gele-
bileceğinden ancak Anayasanın 12.maddesinde belirtilen çerçeve içerisin-
de yapılabilir. Dolayısıyla tıp meslek mensuplarının görev ve yetkilerinin 
kanunla düzenlenmiş olması gerekir.16

2. Aydınlatılmış Hastanın Rızası

Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğu için aranan ikinci şart hastanın 
aydınlatılmış olması ve neticesinde rızasının alınmasıdır. 

1219 sayılı Kanun md.70 hükmüne göre: “Tabipler, diş tabipleri ve 
dişçiler yapacakları her nevi ameliye için hastanın, hasta küçük veya 
tahtı hacirde ise veli veya vasisinin evvelemirde muvafakatını alırlar.” 
hükmü öngörülmüş ve böylece uygulanacak işlem veya ilacın yan etkileri 
konusunda hastanın uyarılarak onayının ve gerekli tedbirlerin alınması 
amaçlanmış bulunmaktadır.

Türkiye’nin taraf olduğu “Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından 
İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi” nde, tıbbi 
müdahalenin ilgili kişinin bu müdahaleye özgürce ve bilgilendirilmiş bir 

15  Gültezer Hatırnaz Erol, Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu ve Hasta Hakları, 
4.Baskı, 2015 yılı, s.118

16  Yakup Gökhan Doğramacı,Tıbbi Uygulamalarda Ekip İşbilriği ve Güven İlkesi, 2016 
Bası, Legal Kitap
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şekilde muvafakat etmesinden sonra yapılabileceği(md.5), muvafakat ver-
me yeteneği olmayan bir kimse üzerinde ise, tıbbi müdahalenin sadece 
onun doğrudan yararı için yapılabileceğine(md.6/1) değinildikten sonra, 
müdahaleye muvafakat verme yeteneği bulunmayan küçüğe veya akıl has-
talığı ve benzeri herhangi bir sebepten dolayı muvafakat verme yeteneği 
bulunmayan bir yetişkine sadece yasal temsilcisinin veya kanun tarafın-
dan belirlenen bir kişi veya makam ve kuruluşun izni ile müdahalede 
bulunulabileceği belirtilmiştir (md. 6/2). Bu halde dahi, bu kişi, makam 
veya kuruluşa, müdahalenin amacı, niteliği ile sonuçları ve müdahale 
edilmemesi halinde doğabilecek tehlikeleri hakkında uygun bilgi verilme-
si zorunludur.

a) Hastayı Aydınlatma/Bilgilendirme Yükümlülüğü

Hasta Hakları Yönetmeliği tanımlar başlığını taşıyan md.4 hükmüne 
göre bilgilendirme, yapılması planlanan her türlü tıbbi müdahale önce-
sinde müdahaleyi gerçekleştirecek sağlık meslek mensubu tarafından 
kişiye gerekli bilginin verilmesini ifade eder. 

Hekimlik Meslek Etiği Kuralları md.26 hükmüne göre: Hekim hasta-
sını, hastanın sağlık durumu ve konulan tanı, önerilen tedavi yöntemi-
nin türü, başarı şansı ve süresi, tedavi yönteminin hastanın sağlığı için 
taşıdığı riskler, verilen ilaçların kullanılışı ve olası yan etkileri, hasta-
nın önerilen tedaviyi kabul etmemesi durumunda hastalığın yarataca-
ğı sonuçlar, olası tedavi seçenekleri ve riskleri konularında aydınlatır. 
Yapılacak aydınlatma hastanın kültürel, toplumsal ve ruhsal durumu-
na özen gösteren bir uygunlukta olmalıdır. Bilgiler hasta tarafından 
anlaşılabilecek biçimde verilmelidir. Hastanın dışında bilgilendirilecek 
kişileri, hasta kendisi belirler.

Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan 
Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi md.10 hükmüne göre, “1. Herkes, 
kendi sağlığıyla ilgili bilgiler bakımından, özel yaşamına saygı göste-
rilmesini isteme hakkına sahiptir. 2. Herkes, kendi sağlığı hakkında 
toplanmış herhangi bir bilgiyi öğrenme hakkına sahiptir. Bununla be-
raber, bireylerin, bilgilendirilmeme istekleri de gözetilecektir. 3. İstis-
nai durumlarda, 2 nci paragrafta belirtilen hakların kullanılmasında 
hastanın yararları bakımından kanun tarafından kısıtlamalar öngörü-
lebilir.”

Aydınlatmanın/Bilgilendirmenin Kapsamı: Yönetmeliğin md.15 hük-
mü bilgilendirmenin kapsamını düzenlemektedir. Hastaya;

a) Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği,
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b) Tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapı-
lacağı ile tahmini süresi,

c) Diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve 
riskler ile hastanın sağlığı üzerindeki muhtemel etkileri,

ç) Muhtemel komplikasyonları,

d) Reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve risk-
leri,

e) Kullanılacak ilaçların önemli özellikleri,

f) Sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri,

g) Gerektiğinde aynı konuda tıbbî yardıma nasıl ulaşabileceği,

hususlarında bilgi verilir.

Aydınlatmanın/Bilgilendirmenin Usulü: Yönetmeliğin md.18 hükmü 
bilgilendirmenin usulü başlığı altında konuyu ele almıştır. Buna göre, bil-
gi, mümkün olduğunca sade şekilde, tereddüt ve şüpheye yer verilmeden, 
hastanın sosyal ve kültürel düzeyine uygun olarak anlayabileceği şekilde 
verilir.

Hasta, tıbbi müdahaleyi gerçekleştirecek sağlık meslek mensubu ta-
rafından tıbbi müdahale konusunda sözlü olarak bilgilendirilir. Bilgilen-
dirme ve tıbbi müdahaleyi yapacak sağlık meslek mensubunun farklı ol-
masını zorunlu kılan durumlarda, bu duruma ilişkin hastaya açıklama 
yapılmak suretiyle bilgilendirme yeterliliğine sahip başka bir sağlık mes-
lek mensubu tarafından bilgilendirme yapılabilir.

Hastanın kendisinin bilgilendirilmesi esastır. Hastanın kendisi yerine 
bir başkasının bilgilendirilmesini talep etmesi halinde, bu talep kişinin 
imzası ile yazılı olarak kayıt altına alınmak kaydıyla sadece bilgilendiril-
mesi istenilen kişilere bilgi verilir.

Hasta, aynı şikâyeti ile ilgili olarak bir başka hekimden de sağlık du-
rumu hakkında ikinci bir görüş almayı talep edebilir. Acil durumlar dı-
şında, bilgilendirme hastaya makul süre tanınarak yapılır. Bilgilendirme 
uygun ortamda ve hastanın mahremiyeti korunarak yapılır. Hastanın ta-
lebi halinde yapılacak işlemin bedeline ilişkin bilgiler sağlık hizmet sunu-
cusunun ilgili birimleri tarafından verilir.

Bilgi Verilmesi Caiz Olmayan ve Tedbir Alınması Gereken Haller: 
Yönetmeliğin md.19 hükmüne göre, hastanın manevi yapısı üzerinde fena 
tesir yapmak suretiyle hastalığın artması ihtimalinin bulunması ve hasta-
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lığın seyrinin ve sonucunun vahim görülmesi hallerinde, teşhisin saklan-
ması caizdir.

Hastaya veya yakınlarına, hastanın sağlık durumu hakkında bilgi veri-
lip verilmemesi, yukarıdaki fıkrada belirtilen şartlar çerçevesinde tabibi-
nin takdirine bağlıdır.

Tedavisi olmayan bir teşhis, ancak bir tabip tarafından ve tam bir ihti-
yat içinde hastaya hissettirilebilir veya bildirilebilir. Hastanın aksi yönde 
bir talebinin bulunmaması veya açıklanacağı şahsın önceden belirlenme-
mesi halinde, böyle bir teşhis ailesine bildirilir.

Bilgi Verilmesini Yasaklama: Yönetmeliğin md.20 hükmüne göre, 
ilgili mevzuat hükümleri ve/veya yetkili mercilerce alınacak tedbirlerin 
gerektirdiği haller dışında; kişi, sağlık durumu hakkında kendisinin, ya-
kınlarının ya da hiç kimsenin bilgilendirilmemesini talep edebilir. Bu du-
rumda kişinin kararı yazılı olarak alınır. Hasta, bilgi verilmemesi talebini 
istediği zaman değiştirebilir ve bilgi verilmesini talep edebilir.

b) Hastanın Rızasını Alma Yükümlülüğü

Türk Medeni Kanunu md.24/2 hükmü gereğince, kişilik hakkı zedele-
nen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya 
da kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı 
kılınmadıkça, kişilik haklarına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır.

Hekimlik Meslek Etiği Kuralları md.26 hükmüne göre: Sağlıkla ilgili 
her türlü girişim, kişinin özgür ve aydınlatılmış onamı ile yapılabilir. 
Alınan onam, baskı, tehdit, eksik aydınlatma ya da kandırma yoluyla 
alındıysa geçersizdir. Acil durumlar ile hastanın reşit olmaması veya 
bilincinin kapalı olduğu ya da karar veremeyeceği durumlarda yasal 
temsilcisinin izni alınır. Hekim temsilcinin izin vermemesinin kötü ni-
yete dayandığını düşünüyor ve bu durum hastanın yaşamını tehdit edi-
yorsa, durum adli mercilere bildirilerek izin alınmalıdır. Bunun müm-
kün olmaması durumunda, hekim başka bir meslektaşına danışmaya 
çalışır ya da yalnızca yaşamı kurtarmaya yönelik girişimlerde bulu-
nur. Acil durumlarda müdahale etmek hekimin takdirindedir. Tedavisi 
yasalarla zorunlu kılınan hastalıklar toplum sağlığını tehdit ettiği için 
hasta veya yasal temsilcisinin aydınlatılmış onamı alınmasa da gerekli 
tedavi yapılır. Hasta vermiş olduğu aydınlatılmış onamı dilediği zaman 
geri alabilir.

Hasta Hakları Yönetmeliği tanımlar başlığını taşıyan md.4 hükmüne 
göre rıza, kişinin tıbbi müdahaleyi serbest iradesiyle ve bilgilendirilmiş 
olarak kabul etmesini, ifade eder. 
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Yönetmeliğin md.5 hükmüne göre de tıbbi zorunluluklar ve kanunlar-
da yazılı haller dışında, rızası olmaksızın kişinin vücut bütünlüğüne ve 
diğer kişilik haklarına dokunulamaz.

Anayasa Mahkemesi rızanın tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk şartı 
olduğunu değerlendirmiştir: “Bireylerin maddi ve manevi bütünlükleri, 
kendilerine sağlanan tıbbi tedavinin seçimine katılmaları ve bu konuda 
rızalarının alınması ve maruz kalabilecekleri sağlık risklerini değerlen-
direbilmeleri için gerekli bilgiyi edinebilmeleri Sözleşme’nin 8. maddesi 
ve Anayasa’nın 17. maddesinin birinci fıkrasında bulunan kişinin mad-
di ve manevi varlığını koruma hakkı kapsamına girer. Tıbbi müdahale-
den önce kişinin gerektiği şekilde rızasının alınmaması, kişinin maddi 
ve manevi varlığını koruma hakkına bir müdahale oluşturabilir. İstisnai 
hâller dışında tıbbi müdahale, ilgili kişinin ancak bilgilendirilip özgür 
rızası alındıktan sonra yapılabilir. Hastaların durumun farkında ola-
rak karar verebilmelerini sağlamak için uygulanması düşünülen tedavi 
ve bununla bağlantılı riskler hakkında kendilerine bilgi verilmiş olmalı-
dır. Bunun yanı sıra yapılan bilgilendirme ile tıbbi müdahale arasında, 
hastanın sağlıklı bir kanaate varmasını sağlayacak kadar uygun bir 
zaman aralığı bırakılmış olmalıdır (Trocellier/Fransa; Şerif Gecekuşu/
Türkiye, B. No: 28870/05, 25/5/2010; Besen/Türkiye, B. No: 48915/09, 
19/6/2012, §§ 43, 44; V.C./Slovakya, B. No: 18968/07, 8/11/2011, §§ 105, 
112).” kararında rızanın olmamasının kişinin maddi ve manevi varlığını 
ihlal edebileceğini değerlendirmiştir.17

Rıza Olmaksızın Tıbbi Ameliyeye Tabi Tutulmama: Hasta Hakları 
Yönetmeliği md.22 hükmüne göre, kanunda gösterilen istisnalar hariç 
olmak üzere, kimse, rızası olmaksızın ve verdiği rızaya uygun olmayan 
bir şekilde tıbbi ameliyeye tabi tutulamaz. Bir suç işlediği veya buna 
iştirak ettiği şüphesi altında bulunan kişinin işlediği suçun muhtemel 
delillerinin, kendisinin veya mağdurun vücudunda olduğu düşünülen 
hallerde; bu delillerin ortaya çıkarılması için sanığın veya mağdurun 
tıbbi ameliyeye tabi tutulması, hâkimin kararına bağlıdır. Gecikmesin-
de sakınca bulunan hallerde bu ameliye, cumhuriyet savcısının talebi 
üzerine yapılabilir.

Hastanın Rızası ve İzin: Yönetmeliğin md.24 hükmüne göre, tıbbi 
müdahalelerde hastanın rızası gerekir. Hasta küçük veya mahcur ise veli-
sinden veya vasisinden izin alınır. Hastanın, velisinin veya vasisinin olma-
dığı veya hazır bulunamadığı veya hastanın ifade gücünün olmadığı haller-
de, bu şart aranmaz. Kanuni temsilcinin rızasının yeterli olduğu hallerde 

17  Ahmet Acartürk Başvurusu (Başvuru Numarası: 2013/2084)
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dahi, anlatılanları anlayabilecekleri ölçüde, küçük veya kısıtlı olan hasta-
nın dinlenmesi suretiyle mümkün olduğu kadar bilgilendirme sürecine ve 
tedavisi ile ilgili alınacak kararlara katılımı sağlanır.

Sağlık kurum ve kuruluşları tarafından engellilerin durumuna uygun 
bilgilendirme yapılmasına ve rıza alınmasına yönelik gerekli tedbirler 
alınır. Kanuni temsilci tarafından rıza verilmeyen hallerde, müdahalede 
bulunmak tıbben gerekli ise, velayet ve vesayet altındaki hastaya tıbbi mü-
dahalede bulunulabilmesi; Türk Medeni Kanununun 346 ncı ve 487 inci 
maddeleri uyarınca mahkeme kararına bağlıdır.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi E. 2015/87 K. 2015/6676 T. 5.11.2015 kara-
rında zorunlu aşı uygulamasına ilişkin olarak çocuğun üstün yararı gere-
ğince rızanın aranmaması gerektiğine hükmetmiştir. Kararında: “Somut 
olayda çocuğa uygulanacak aşının, gelecekteki hastalıklardan çocuğu 
birey olarak korumak ve toplum sağlığı açısından gerekli olan Sağlık 
Bakanlığınca belirlenen “genişletilmiş bağışıklık programı” uyarınca 
yapılması zorunlu aşılardan olduğu görülmektedir. Böyle bir durum-
da çocuğun yasal temsilcileri uygulanacak aşı ile ilgili olarak aydın-
latıldıkları halde, hiç bir haklı sebep ileri sürmeksizin buna rıza gös-
termiyorlarsa çocuğun menfaatine aykırı olan bu tavra hukuki sonuç 
bağlanamaz. Diğer bir ifadeyle ana ve babanın rıza göstermemeleri, 
çocuğun üstün yararına açıkça aykırı ise artık rıza aranmaz. Olayda 
ana baba çocuğa aşı uygulanmasına karşı çıkmışlar, buna rızalarının 
bulunmadığını ifade etmişlerdir. Ne var ki; bu beyanlarını haklı göste-
recek bir sebep ve delil göstermedikleri gibi dosyada da, yapılması is-
tenilen aşının çocuğun üstün yararına aykırı olacağına ilişkin bir bulgu 
ve olgu da bulunmamaktadır.” çocuğunun üstün yararı gereğince rızanın 
aranmayacağına hükmetmiştir. 

Buna karşın Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru kapsamında 
2013/1789 numaralı ve R.G. Tarih ve Sayı: 24/12/2015-29572 yayınlanan 
Halime Sare Aysal Başvurusuna ilişkin kararında zorunlu aşı uygulama-
sının anayasaya aykırı olduğuna karar vermiştir.18

18  Somut başvuru açısından, ebeveyni tarafından bebeklik dönemi aşılarının uygulanma-
sına muvafakat edilmeyen başvurucu hakkında, bebeklik dönemi aşılarının yapılması 
hususunda zorunlu sağlık tedbiri uygulanmasının, başvurucunun maddi ve manevi var-
lığın korunması ve geliştirilmesi hakkına bir müdahale oluşturduğu açıktır. Zorunlu aşı 
uygulamalarının Sözleşme’nin 8. maddesi kapsamında AİHM içtihadına da konu edil-
diği ve Mahkemece, uygulanan tıbbi müdahalenin boyutuna bakılmaksızın söz konusu 
müdahalenin fiziksel bütünlük hakkına bir müdahale teşkil ettiği tespitine yer verildiği 
görülmektedir. Mahkemece ele alınan ve kanunilik şartını sağladığı tespit edilen müda-
haleler açısından genel olarak, söz konusu uygulamanın bireyin ve toplumun sağlığını 
korumaya ilişkin meşru amaç nazara alınarak yapılan dengelemede, bireyin vücut bü-
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5237 sayılı Türk Ceza Kanunu md.26/2 hükmüne göre: “Kişinin üze-
rinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir hakkına ilişkin olmak üze-
re, açıkladığı rızası çerçevesinde işlenen fiilden dolayı kimseye ceza 
verilmez.” vücut bütünlüğü üzerindeki kişinin hakkının mutlak surette 
tasarruf edebileceği bir hak olup olmadığı üzerinde tartışılması gerekir.

Vücut bütünlüğü ile ilgili haklar üzerinde tasarruf yetkisinin bulunup 
bulunmadığı ve bu yetkinin sınırlarının neden ibaret olduğu hususu dokt-
rinde tartışmalara yol açmıştır. Genellikle kabul edildiğine göre, insan 
kendi vücudunun, organlarının sınırsız hâkimi değildir. Kişinin ülkesi-
ne, topluma ve ailesine karşı yerine getirmesi gereken bir takım görevleri 
vardır ve vücudunda tasarrufta bulunmak suretiyle, kendisini bu görev-
leri yerine getirmeyecek bir hale koymaya yetkili değildir. Bu bakımdan 
mağdurun rızası, toplumsal faaliyetleri hakkıyla yerine getirmeye engel 
olacak şekilde vücut bütünlüğüne zarar verecek bir fiile ilişkin ise geçerli 
değildir.19

Tıbbi müdahale sırasında isteğini açıklayabilecek durumda bulunma-
yan bir hastanın, tıbbî müdahale ile ilgili olarak önceden açıklamış oldu-
ğu istekleri göz önüne alınır. Yeterliğin zaman zaman kaybedildiği tek-
rarlayıcı hastalıklarda, hastadan yeterliği olduğu dönemde onu kaybettiği 
dönemlere ilişkin yapılacak tıbbi müdahale için rıza vermesi istenebilir

.

tünlüğünün korunmasına ilişkin menfaat karşısında kamu sağlığının korunması şek-
lindeki menfaate üstünlük tanındığı ve söz konusu müdahalelerin özel hayata saygı 
hakkını ihlal etmediğine hükmedildiği görülmektedir (Boffa ve diğerleri/San Marino, 
B. No: 26536/95, 15/1/1998, § 4; Solomakhin/Ukrayna, B. No: 24429/03, 15/3/2012, 
§§ 33-38).

 Tıbbi müdahalelere ilişkin gerek ulusal gerek uluslararası alandaki mevzuat hüküm-
leri rıza unsurunu temel şart olarak öngörmekte, velayet veya vesayet altındaki küçük 
yaştaki çocuklara veya kısıtlılara uygulanacak müdahaleler açısından da kanuni tem-
silcilerin rızası söz konusu tıbbi muamele sujesinin rızası yerine ikame edilmekte ve 
rıza şartına istisna getirilebilecek hâller genel olarak acil durumlar bağlamında tıbbi 
zorunluluk hâlleri ile kanunda belirtilen durumlarla sınırlandırılmaktadır (§§ 15, 20-
26). Hastanın rızası olmaksızın yapılan tıbbi müdahalelerin hukuka uygunluğunu sağ-
layan hâllerden biri olarak kabul edilen tıbbi zorunluluk kavramının ise genel olarak 
hastanın rızasının alınmasının mümkün olmadığı, ancak müdahalede bulunulmama-
sı durumunda telafisi güç zararların doğacağı ve çoğu zaman hastanın yaşamını yitir-
mesinin söz konusu olacağı durumları ifade etmek üzere kullanıldığı görülmektedir. 
Anayasa’nın 17. maddesinde de tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı hâller dışında 
kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamayacağı belirtilmiştir. Söz konusu düzenlemede 
özel sınırlama sebepleri öngörülmemiş olmakla birlikte kanun ile düzenleme hükmüne 
yer verilmiş olup bu kapsamda yapılan müdahalelerin meşruluğunun denetlenmesinde, 
Anayasanın 13. maddesinde yer alan güvence ölçütlerinin dikkate alınması zorunludur.

19 Artuk-Gökçen-Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 2011 yılı, 5.Bası, s.469
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Hastanın rızasının alınamadığı hayati tehlikesinin bulunduğu ve bilin-
cinin kapalı olduğu acil durumlar ile hastanın bir organının kaybına veya 
fonksiyonunu ifa edemez hale gelmesine yol açacak durumun varlığı ha-
linde, hastaya tıbbi müdahalede bulunmak rızaya bağlı değildir. Bu du-
rumda hastaya gerekli tıbbi müdahale yapılarak durum kayıt altına alınır. 
Ancak bu durumda, mümkünse hastanın orada bulunan yakını veya ka-
nuni temsilcisi; mümkün olmadığı takdirde de tıbbi müdahale sonrasın-
da hastanın yakını veya kanuni temsilcisi bilgilendirilir. Ancak hastanın 
bilinci açıldıktan sonraki tıbbi müdahaleler için hastanın yeterliği ve ifade 
edebilme gücüne bağlı olarak rıza işlemlerine başvurulur.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında yatarak tedavisi tamamlanan hastaya, 
genel sağlık durumu, ilaçları, kontrol tarihleri diyet ve sonrasında neler 
yapması gerektiği gibi bilgileri içeren taburcu sonrası tedavi planı sağlık 
meslek mensubu tarafından sözel olarak anlatılır. Daha sonra bu tedavi 
planının yer aldığı epikrizin bir nüshası hastaya verilir.

Tedaviyi Reddetme ve Durdurma: Yönetmeliğin md.25 hükmüne 
göre, kanunen zorunlu olan haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuç-
ların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere; hasta kendisine uygulanması 
planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetmek veya durdurulma-
sını istemek hakkına sahiptir. Bu halde, tedavinin uygulanmamasından 
doğacak sonuçların hastaya veya kanuni temsilcilerine veyahut yakınla-
rına anlatılması ve bunu gösteren yazılı belge alınması gerekir. Bu hak-
kın kullanılması, hastanın sağlık kuruluşuna tekrar müracaatında hasta 
aleyhine kullanılamaz.

Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru kapsamında 2013/1789 nu-
maralı ve R.G. Tarih ve Sayı: 24/12/2015-29572 yayınlanan Halime Sare 
Aysal Başvurusuna ilişkin kararında: “Tıbbi müdahaleyi ret hakkı kap-
samında fiziksel ve ruhsal bütünlüğe yönelik müdahaleler Sözleşme or-
ganlarının içtihadına da sıklıkla konu olmuş, bu kapsamda kişinin al-
kollü olup olmadığına yönelik kan ve nefes testleri, babalığın tespitine 
yönelik tahliller, suç faillerinin tespitine yönelik kan ve tükürük örne-
ği temini, bulaşıcı hastalık riskine karşı yapılan kan testleri ve alınan 
röntgenler, jinekolojik muayene, psikiyatrik muayene ve tedavi, fizik-
sel tedavi ve ilaç tedavisi gibi kişiye rızası olmaksızın uygulanan tıbbi 
muameleler, fiziksel ve ruhsal özerkliğe bir müdahale olarak değerlen-
dirilmiştir (Schmidt/Almanya, B. No. 32352/02, 5/1/2006; X./Avusturya, 
B. No: 8278/78, 13/12/1979, § 4; Glass/Birleşik Krallık, B. No: 61827/00, 
9/3/2004, § 70; Y.F./Türkiye, B. No: 24209/94, 22/7/2003, § 34).
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Söz konusu değerlendirmelerde AİHM’in, fiziksel ve ruhsal bütün-
lüğün özel yaşamın en mahrem ve sıkı koruma gerektiren yönünü 
oluşturduğunu ve zorunlu tıbbi müdahalelerin -söz konusu müdaha-
lenin boyutu ne kadar küçük olursa olsun- belirtilen hakka müdahale 
teşkil edeceğini belirttiği görülmektedir (Solomakhin/Ukrayna, B. No: 
24429/03, 15/3/2012, § 33; Y.F./Türkiye, § 33).”

Rıza Formu: Yönetmeliğin md.26 hükmüne göre, mevzuatta öngörü-
len durumlar ile uyuşmazlığa mahal vermesi tıbben muhtemel görülen 
tıbbi müdahaleler için sağlık kurum ve kuruluşunca 15 inci maddedeki 
bilgileri içeren rıza formu hazırlanır. Rıza formunda yer alan bilgiler; söz-
lü olarak hastaya aktarılarak rıza formu hastaya veya kanuni temsilcisine 
imzalatılır. Rıza formu iki nüsha olarak imza altına alınır ve bir nüshası 
hastanın dosyasına konulur, diğeri ise hastaya veya kanuni temsilcisine 
verilir. Acil durumlarda tıbbi müdahalenin hasta tarafından kabul edil-
memesi durumunda, bu beyan imzalı olarak alınır, imzadan imtina etme-
si halinde durum tutanak altına alınır. Rıza formu bilgilendirmeyi yapan 
ve tıbbi müdahaleyi gerçekleştirecek sağlık meslek mensubu tarafından 
imzalanır. Verilen bilgilerin doğruluğundan ilgili sağlık meslek mensubu 
sorumludur. Rıza formları arşiv mevzuatına uygun olarak muhafaza edi-
lir.

Rızanın Şekli ve Geçerliliği: Yönetmeliğin md.28 hükmüne göre, 
mevzuatın öngördüğü istisnalar dışında, rıza herhangi bir şekle bağlı de-
ğildir. Hukuka ve ahlaka aykırı olarak alınan rıza hükümsüzdür ve bu 
şekilde alınan rızaya dayanılarak müdahalede bulunulamaz. Türk Medeni 
Kanunu md.14 hükmüne göre, Ayırt etme gücü bulunmayanların, küçük-
lerin ve kısıtlıların fiil ehliyeti yoktur.

Rızanın Kapsamı ve Aranmayacağı Haller: Yönetmeliğin md.31 hük-
müne göre, rıza alınırken hastanın veya kanuni temsilcisinin tıbbi müda-
halenin konusu ve sonuçları hakkında bilgilendirilip aydınlatılması esas-
tır. Hastanın verdiği rıza, tıbbi müdahalenin gerektirdiği sürecin devamı 
olan ve zorunlu sayılabilecek rutin işlemleri de kapsar. Tıbbi müdahale, 
hasta tarafından verilen rızanın sınırları içerisinde olması gerekir.

Hastaya tıbbi müdahalede bulunulurken yapılan işlemin genişletilmesi 
gereği doğduğunda müdahale genişletilmediği takdirde hastanın bir orga-
nının kaybına veya fonksiyonunu ifa edemez hale gelmesine yol açabilecek 
tıbbi zaruret hâlinde rıza aranmaksızın tıbbi müdahale genişletilebilir. 
Benzer bir hüküm ve daha üst bir norm olarak imzalanmış bulunan Bi-
yoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Hay-
siyetinin Korunması Sözleşmesi’nin md.8 hükmüne göre: “Acil bir du-
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rum nedeniyle uygun muvafakatın alınamaması halinde, ilgili bireyin 
sağlığı için tıbbî bakımdan gerekli olan herhangi bir müdahale derhal 
yapılabilir.”

Aydınlatılmış onamın alındığının ispatı hekim ve hastane üzerindedir. 
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E. 2013/26330 K. 2014/27050 T. 15.9.2014 
kararında: “Aydınlatılmış onamda ise ispat külfeti hekim yada hastane-
dedir. Öyle olunca, davalıların ameliyat öncesi muhtemelen hasıl ola-
bilecek sonuç ve komplikasyonlar hakkında hastasını bilgilendirmeleri 
bir zorunluluktur. Davalıların, davacı Safiye’yi kolon yaralanması hu-
susunda bilgilendirdiği ve gerekçeli açıklamaları yaparak uyardığı hu-
susu ve davacının yeterli derecede aydınlatılıp aydınlatılmadığı, ope-
rasyonun komplikasyonlarının bilinmesi halinde dahi bu operasyona 
davacının rıza gösterip göstermeyeceği, bu tür bir müdahalenin ne tür 
komplikasyonları olduğu izah edilmemiştir. Davacı S.’nin aydınlatıldı-
ğına dair dosyada bir bilgi ve belgede bulunmamaktadır. O halde mah-
kemece, bu konuda ispat külfetinin davalılarda olduğu hususu dikkate 
alınarak aydınlatma külfeti gözetilmek sureti ile taraf delillerini top-
layıp sonucuna göre karar vermek gerekirken Mahkemenin bu yönleri 
göz ardı ederek, eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurmuş olması 
usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.”

3. Tıp Biliminin Verilerine Göre Gerekli ve Bu Verilere Uygun Tıbbi 
Müdahale

Tıp biliminin gereklerine uygun müdahale kavramını iki şekilde anla-
mak gerekir. Öncelikle, tıbbi müdahale, tıp bilimine göre zorunlu(gerekli) 
olmalıdır. Buna “endikasyon” şartı adı verilmektedir. İkinci olarak, mü-
dahale, tıp biliminin gereklerine uygun bir biçimde, özenli yapılmalıdır.20

a) Endikasyon(Tıbbi Gereklilik)

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi md.13/2 hükmüne göre: “Tabip ve diş 
tabibi; teşhis, tedavi veya korunmak gayesi olmaksızın, hastanın ar-
zusuna uyarak veya diğer sebeplerle, akli veya bedeni mukavemeti-
ni azaltacak her hangi bir şey yapamaz.” ve md.20/1 hükmüne göre: 
“Tabip ve diş tabibi, faydasızlığını bildiği bir ilacı, hastaya veremez. 
Ancak, esaslı bir tedavi yapılması mümkün olmayan hallerde, teselli 
bakımından bazı ilaçlar tavsiye edebilir.” tedavinin gerekli olması yani 
endikasyonun bulunması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı düzenleyen Hasta Hak-
ları Yönetmeliği md.12 hükmüne göre: “Teşhis, tedavi veya korunma 

20  Hakeri, s.355
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maksadı olmaksızın, ölüme veya hayati tehlikeye yol açabilecek veya 
vücut bütünlüğünü ihlal edebilecek veya akli veya bedeni mukaveme-
ti azaltabilecek hiçbir şey yapılamaz ve talep de edilemez.” Yargıtay 
Ceza Genel Kurulu E. 2014/12-103 K. 2014/552 T. 9.12.2014 kararında 
endikasyona dikkat çekmiştir: “Doktor, doktorluk mesleğinin gerektir-
diği yükümlülükler ile tıp biliminin geçerli kurallarına uygun olarak 
müdahale yapmalı, tıbbın ilke ve prensiplerine aykırı teşhis ve tedavi 
yapmamalıdır. Doktorun müdahalesi öncelikle endikasyon da denilen 
tıbbi bir gereklilik sebebiyle teşhis, tedavi ve hastalıktan korunma gibi 
sebeplerle yapılmalıdır. Bu zorunluluk Anayasamızın 17. maddesinde 
de vurgulanmıştır.” kararını vermiştir.

b) Özenli Tıbbi Müdahale

Hasta Hakları Yönetmeliğinin md.14 hükmüne göre, “Personel, has-
tanın durumunun gerektirdiği tıbbi özeni gösterir. Hastanın hayatını 
kurtarmak veya sağlığını korumak mümkün olmadığı takdirde dahi, 
ıstırabını azaltmaya veya dindirmeye çalışmak zorunludur.”

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E. 2014/26571 K. 2015/33584 T. 
18.11.2015 kararı bu yönde önemlidir: “Vekil, iş görürken yöneldiği so-
nucun elde edilmemesinden değil de bu sonuca ulaşmak için yaptığı 
uğraşların özenle görülmemesinden sorumludur. Vekilin sorumluluğu, 
genel olarak işçinin sorumluluğuna ilişkin kurallara bağlıdır.( BK.390/2) 
vekil, işçi gibi özenle davranmak zorunda olup, hafif kusurundan bile 
sorumludur. ( BK.321/1 ) o nedenle doktorun meslek alanı içinde olan 
bütün kusurları ( hafifte olsa ) sorumluluğun unsuru olarak kabul edil-
melidir. Doktor, hastanın zarar görmemesi için yalnız mesleki değil, 
genel hayat tecrübelerine göre herkese yüklenebilecek dikkat ve öze-
ni göstermek zorundadır. Doktor tıbbi calışmalarda bulunurken bazı 
mesleki şartları yerine getirmek hastanın durumuna deger vermek, tip 
biliminin kurallarını gözetip uygulamak tedaviyi her türlü ihtiyat ted-
birlerini alarak yapmak zorundadır. Doktor ufak bır tereddüt gosteren 
durumlarda bu tereddüdu ortadan kaldıracak arastırmalar yapmak ve 
orada koruyucu tedbirler almakla yükümlüdür. Çeşitli tedavi yöntem-
leri arasında seçim yaparken hastanın özelliklerini gözönünde tutma-
lı onu gereksiz risk altına sokmamalı en emin yolu tercih etmelidir. 
Gerçekte de mesleki bir iş gören; doktor olan vekilden, ona güvenen 
müvekkil titiz bir ihtimam ve dikkat göstermesini beklemekte haklıdır. 
Titiz, özen göstermeyen bir vekil, BK. 394/1 uyarınca vekaleti gereği 
gibi ifa etmemiş sayılmalıdır.” kararını vermiştir.
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III. BÖLÜM

HASTA İLE HEKİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKSAL NİTELİĞİ

A. Genel Olarak

Hasta ile hekim arasındaki ilişkinin hukuksal niteliğini incelediğimiz-
de; bunun tek bir hukuksal düzleme yaslanmadığını, hekimin çalıştığı ko-
num 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 hu-
sus hekimin; bağımsız olarak çalışıyor olması, özel hastane bünyesinde 
çalışıyor olması ve son olarak da kamu hastanesinde çalışıyor olup olma-
dığı konusudur. Bu konu üç bölümde incelenecektir.

Aşağıda bağımsız çalışan hekim ile hasta arasındaki ilişki, özel has-
tane ile hasta arasındaki ilişki ve son olarak kamu hastanesi ile hasta 
arasındaki ilişkinin hukuksal niteliği sırasıyla incelenecektir.

1. Bağımsız Çalışan Hekim ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuk-
sal 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 
bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşmedir. Vekâle-
te 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 sözleşme-
si” ne ilişkin özel bir sözleşme türü kanunumuzda yer almamakta olup 
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Yargıtay’ın istikrarlı uygulamaları gereğince hasta ile hekim arasındaki 
hukuki ilişkilerde, vekâlet sözleşmesine ilişkin hükümler uygulama alanı 
bulmaktadır. 

Yargıtay bir kararında: “B.K. nun 502. maddesi hükmü uyarınca, 
diğer iş görme sözleşmeleri hakkındaki yasal düzenlemelere tabi ol-
mayan 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.”21 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 tered-
düdünü ortadan kaldıracak araştırmalar yapmak ve bu arada da koruyu-
cu 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 dok-
tor olan vekilden tedavinin bütün aşamalarında titiz bir ihtimam ve dik-
kat göstermesini beklemek hakkına sahiptir. Gereken özeni göstermeyen 
vekil, vekâleti gereği gibi ifa etmemiş sayılır.22 

Tıbbın gerek ve kurallarına uygun davranılmakla birlikte sonuç değiş-
memiş ise doktor sorumlu tutulamaz. Aynı hususlar adam çalıştıran sıfatı 
ile doktorun görev yaptığı sağlık kuruluşları için de geçerlidir.23

Vekil, vekâlet görevini yerine getirirken yöneldiği sonucun elde edilme-
mesinden sorumlu değil ise de, bu sonuca ulaşmak için gösterdiği çaba-
nın, yaptığı işlemlerin, eylemlerin ve davranışlarının özenli olmayışından 
doğan zararlardan sorumludur. O nedenle, vekil konumunda olan dok-
torların bilim ve teknolojinin getirdiği bütün imkânları kullanmak sure-
tiyle özen borcunu yerine getirmeleri gerekir.24 

Hekimlerin sorumluluğu vekâlet sözleşmesine dayandırılmakla kalın-
mamış, sorumlulukları ağırlaştırılmıştır. Çünkü hekimler hafif kusurun-

21  13. Hukuk Dairesi 2015/4585 E. , 2015/9819 K 
22  Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E. 2015/3276 K. 2016/6289 T. 1.3.2016
23  13. Hukuk Dairesi 2014/10961 E. , 2014/29245 K
24  Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E. 2015/20772 K. 2016/15689 T. 28.6.2016
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da 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.25

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. Heki-
min 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 so-
rumlu tutulmaz. Oysa eser sözleşmesinde yüklenici, bir eser meydana 
getirme taahhüdünü vermiştir.26

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre eser sözleşmesi, yüklenicinin 
bir eser meydana getirmeyi, işsahibinin de bunun karşılığında bir be-
del ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

Eser sözleşmesine örnek olarak; göğüs veya karın küçültme ameliyat-
ları27, karın germe ameliyatı28, protez diş yapımı29, dişlere implant veya 
köprü yapılması30, diş çekimi veya dolgu yapılması31, protez damak yapı-
mı32, burun ameliyatı33, yüz gerdirme ameliyatı34, lazer epilasyon işlemi35 
gösterilebilir.

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(has-
tanın) 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 karşılama-
ması halinde sözleşmedeki yarar dengesi iş sahibi aleyhine bozulur. Bu 

25  13. Hukuk Dairesi 2014/38783 E. , 2015/35437 K
26  3. Hukuk Dairesi 2015/17764 E. , 2016/1256 K 
27  3. Hukuk Dairesi - 2015/1871 E - 2016/1669 K
28  Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E. 2015/11672 K. 2016/4827
29  3. Hukuk Dairesi - 2015/3475E - 2016/1891K
30  Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E. 2014/12673 K. 2015/6389
31  3. Hukuk Dairesi - 2015/3391E - 2016/2393K
32  3. Hukuk Dairesi - 2015/12780E - 2016/5642K
33  Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E. 2015/9077 K. 2016/5505
34  Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E. 2015/12079 K. 2015/19759 
35  Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E. 2015/11332 K. 2015/18789
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bakımdan eserin fen ve sanat kurallarına uygun, iş sahibinin beklentileri-
ni karşılar özelliği taşıması gerekir. Aksi halde eserin ayıplı olduğu kabul 
edilir. Yüklenici meydana getirdiği eserde ortaya çıkan ayıp ve eksiklik-
lerden ayıba karşı tekeffül borcu gereğince sorumludur. Yüklenici hangi 
yöntemi kullanırsa kullansın işin ayıpsız olarak ortaya çıkması gerekir.36

Diğer taraftan, sadakat ve özen borcunun bir gereği olarak, eser mey-
dana getirilirken, iş sahibinden kaynaklanan bir durumun varlığı anlaşılır 
ve bu durum eserin yapılmasını tehlikeye düşürürse, yüklenici bu duru-
mu iş sahibine bildirmek zorundadır, bildirmez ise bundan doğacak so-
nuçlardan sorumlu olur. Başka bir anlatımla, tıbbi müdahale aşamaların-
da, 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, komplikasyon-
lar ve önlenemeyecek gelişmeler olabilir. Buna göre, işi yüklenen doktor, 
tıp bilimindeki bilimsel ve teknik gelişmeler ile kendi tecrübeleri doğrul-
tusunda, 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 hasta-
nın yapılacak müdahaleye onay vermesi, doktoru ve tıbbi müdahalenin 
yapıldığı hastaneyi doktorun (yüklenicinin) kusurunun bulunmaması du-
rumunda sorumluluktan kurtarır.37

Hekimin sadakat borcu kapsamında kullandığı malzemenin ayıplı ol-
maması 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 ge-
reği gibi ya da zamanında meydana getirilmesini tehlikeye düşürecek 
başka bir durum ortaya çıkarsa, yüklenici bu durumu hemen işsahi-
bine bildirmek zorundadır; bildirmezse bundan doğacak sonuçlardan 
sorumlu olur.” açıkça belirlenmiştir. 

C. Hasta ile hekim arasında vekâletsiz iş görmenin uygulanacağı 
haller

Tıbbi bakımdan zaruret hali olarak nitelendirilebilecek biçimde hasta-
nın iradesi dışında bir doktorun müdahalesine maruz kalması durumu 
ise doktor yönünden “vekaletsiz iş görme” ilişkisi doğurmaktadır. Kaza-
ya uğrayan hastaya ilk müdahalede bulunan doktorun durumu buna ör-
nektir. Aynı hasta özel hastaneye ya da kamu hastanesine getirilip teda-

36  3. Hukuk Dairesi 2015/3391 E. , 2016/2393 K.
37  3. Hukuk Dairesi 2015/17764 E. , 2016/1256 K
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vi edildiğinde işletici veya Devlet bakımından vekâletsiz iş görme ilişkisi 
doğmuş bulunmaktadır.38 Acil hallerde veya ameliyatın genişletilmesinin 
gerektiği hallerde, sözleşme ilişkisi kurulması mümkün olmadığından, 
“vekaletsiz iş görme” bulunduğu kabul edilir.39

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 du-
rum 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 so-
rumlu 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 hasta-
nın rızasına gerek bulunmamaktadır. Bunun dışında tıbbi müdahalenin 
şartlarından olan tıbbi gereklilik ve tıp biliminin verilerine uygun müda-
hale 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 rı-
zası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar, zarar verenin dav-
ranışının haklı savunma niteliği taşıması, yetkili kamu makamlarının 
müdahalesinin zamanında sağlanamayacak olması durumunda kişi-
nin hakkını kendi gücüyle koruması veya zorunluluk hâllerinde de fiil, 
hukuka aykırı sayılmaz.” birlikte değerlendirildiğinde tıbbi müdahalede 
bulunulmasında hastanın rızasının alınamadığı hallerde “daha üstün ni-
telikte 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 ehliyet-

38  Hasan Tahsin Gökcan, Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk, 3.Bası, 
2014 yılı, s.914

39  Hakan Hakeri, Tıp Hukuku, 10.Bası, 2015, s.595
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sizliği hükmüne yer vermiştir. Buna göre: “İşgören, sözleşme ehliyetinden 
yoksunsa, yaptığı işlemden ancak zenginleştiği ölçüde veya iyiniyetli ol-
maksızın elinden çıkardığı zenginleşme miktarıyla sorumlu olur. Haksız 
fiillerden doğan daha kapsamlı sorumluluk saklıdır.” bu son cümlede-
ki 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 za-
rarlar nedeniyle bu madde kapsamından daha geniş olarak ortaya çıkan 
zarardan hekim haksız fiil hükümlerinden de sorumludur.

E. Haksız Fiil Sorumluluğu ile Sözleşmeden Doğan Sorumluluğu-
nun Yarışması ve Ceza Mahkemesinin Kararının Hukuk Mahkemesine 
Etkisi

Haksız fiil ayrıca hekim ile hasta arasında sözleşme ilişkisinin bulun-
duğu halde de ortaya çıkabilir. Zira hekim, yükümlülüklerine aykırı ha-
reket eder ve hastada kastı veya ihmali ile bir zarar meydana getirir ise 
illiyet bağının da bulunması halinde hekim haksız fiil hükümleri gereğin-
ce 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, sözleş-
meye dayanmak daha faydalı olacaktır. Bunun birkaç avantajı mevcuttur. 

İlk avantajı sözleşmeler bakımından eğer taraflar arasında vekâlet söz-
leşmesi 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 bulun-
ması halinde ise TBK md.478 gereğince 20 yıllık zamanaşımı süresi uy-
gulama alanı bulacaktır. Oysaki haksız fiil sorumluluğunda zamanaşımı 
TBK md.72 hükmü gereğince, zarar görenin zararı ve tazminat yüküm-
lüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her halde fiilin işlendi-
ği 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 kar-
şılaştırmada sözleşmeye dayanmanın daha faydalı olduğu anlaşılmıştır. 
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Hastanın sözleşme ilişkisine dayanmasının ikinci avantajı da ispat 
yükü bakımındandır. Gerek sözleşmeye, gerekse haksız fiile dayanan taz-
minat taleplerinde hukuka aykırılığın, zararın ve nedensellik bağının is-
patı hasta tarafından yapılmalıdır. Bunların ispat yükü hastaya düşmek-
tedir.40

Sözleşmeye dayalı sorumlulukta hasta, özen borcunun yerine getiril-
mediğini ispat etmek durumundadır. Hasta sözleşmeye aykırı davranıl-
dığını 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 yüklenemeyeceği-
ni ispat etmedikçe, alacaklının bundan doğan zararını gidermekle yü-
kümlüdür.” davacı ayrıca karşı tarafın kusurunu ispatla yükümlü tutul-
mamıştır. Hekimin sözleşmeyi yerine getirirken, kusurlu olduğunu ispat 
yükü hastaya ait değildir. Hekim, kusurlu olmadığını ispatlamak zorun-
dadır.

Haksız fiile dayalı sorumlulukta ise hasta, hekimin kusurunu da ispat-
lamak zorundadır. TBK md.50 düzenlemesine göre: “Zarar gören, zara-
rını 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 miktarı-
nı hakkaniyete uygun olarak belirler.” ispat yükünü hasta taşıyacaktır. 
Ancak meslek kurallarına aykırılık, kusurun varlığı konusunda bir karine 
oluşturduğundan, hastanın hekimin meslek kurallarına aykırı davrandı-
ğını ispatlaması yeterli olacaktır.

Hastanın sözleşme ilişkisine dayanmasının üçüncü avantajı da yar-
dımcı 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, yar-
dımcı kişilerinin fiillerinden doğan sorumluluk anlaşma ile kısmen ya da 
tamamen ortadan kaldırılamaz. Bu yönde yapılan anlaşmalar kesin hü-
kümsüzdür. Ayrıca TBK md.116’da hekim ya da hastane yönetimi, kamu 
tüzel kişisi kurtuluş kanıtı getirememektedir. Bu durum da hastanın, za-
rarının tazmin kolaylığını sağlamaktadır.

Hastanın haksız fiili, sorumluluk sebebi olarak dayanmasında ise he-
kimin, hastane yönetemin veya kamu tüzel kişisinin çalıştırdığı yardımcı 
kimsenin, kendisine verdiği zarardan doğan sorumluluğu TBK md.66’da 
düzenlenen adam çalıştıranın sorumluluğu esaslarına göre incelenecek-
tir. Adam çalıştıranın sorumluluğunda ise iki kurtuluş kanıtı getirme im-

40  Hakan Hakeri, Tıp Hukuku, 10.Bası, 2015, s.715
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kanı vardır. TBK md.66/2,3 hükmüne göre: “Adam çalıştıran, çalışanını 
seçerken, işiyle ilgili talimat verirken, gözetim ve denetimde bulunur-
ken, zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat 
ederse, sorumlu olmaz. Bir işletmede adam çalıştıran, işletmenin ça-
lışma düzeninin zararın doğmasını önlemeye elverişli olduğunu ispat 
etmedikçe, o işletmenin faaliyetleri dolayısıyla sebep olunan zararı gi-
dermekle yükümlüdür.” sorumluluktan kurtulma şartları düzenlenmiş-
tir.

Hasta, davasında seçimlik hakkını haksız fiile mi sözleşmeye mi da-
yandırdığı 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 ol-
madıkça veya kanunda aksi öngörülmedikçe, zarar görene en iyi gide-
rim 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 olacak-
tır. 6098 Sayılı TBK md.74 hükmüne göre: “Hâkim, zarar verenin ku-
surunun olup olmadığı, ayırt etme gücünün bulunup bulunmadığı hak-
kında karar verirken, ceza hukukunun sorumlulukla ilgili hükümleriyle 
bağlı olmadığı gibi, ceza hâkimi tarafından verilen beraat kararıyla da 
bağlı değildir. Aynı şekilde, ceza hâkiminin kusurun değerlendirilme-
sine ve zararın belirlenmesine ilişkin kararı da, hukuk hâkimini bağ-
lamaz.” 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-
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 başlanı-
lıp yeterli görüntü alınamaması nedeniyle açık şekilde gerçekleştirilen 
ameliyat esnasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek koledok ka-
nalını lucka kanalı zannedip kesmesi neticesinde gelişen komplikas-
yonlar sonucu meydana gelen ölüm olayında kusurlu olduğunun ka-
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bulünde zorunluluk bulunduğu, bu itibarla taksirle öldürme suçundan 
cezalandırılması yerine beraatine karar verilmesinin hukuka aykırı 
olduğuna karar verilmiştir. Bu tespit en hafif kusurundan dahi sorum-
lu tutulması gereken davalı hekim ve adam çalıştıran sıfatı ile diğer 
davalı hastane hakkında kusur ve illiyet bağı yönünden hukuk haki-
mini bağlayıcıdır. Bir başka deyişle Ceza Genel Kurulunun maddi va-
kıaları 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 davran-
dıklarının 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 yasa-
ya aykırıdır. Bozmayı gerektirir.”41

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 bi-
lim dallarından seçilecek akademik kariyere sahip, alanlarında uzmanla-
rın 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 açmış-
tır. 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 
kaybının var olup olmadığı hususunda herhangi bir değerlendirme ya-
pılmamıştır. İtiraza uğramış olan bu rapor vekil hekimin sorumlulu-
ğunu 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 duru-
larak irdelenmeli, bu amaçla Üniversitelerin ilgili bilim dallarından 
seçilecek akademik kariyere sahip aralarında uzmanların bulunduğu 

41 13. Hukuk Dairesi 2014/40392 E., 2015/10447 K
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bilirkişi heyetinden rapor alınarak sonucuna göre karar verilmelidir. 
Eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı 
olup bozmayı gerektirir” buna değinmiştir.42

Yargıtay bir başka kararında da bilirkişi raporundaki eksiklikler ne-
deniyle kararı bozmuştur: “Bu halde mahkemece konu ile ilgili tüm tıbbi 
dökümanlar dosya içerisine alınarak, üniversitelerden konusunda uz-
man kişiler arasından seçilecek bilirkişi kuruluna dosya tevdi edilerek, 
davalıların açıklanan hukuki konum ve sorumlulukları, dosyada mev-
cut 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 ha-
sıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme 
ile yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup hükmün bo-
zulmasını gerektirir.”43 kararını vermiştir.

2. Özel Hastane ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği

Hasta bir özel hastaneye tedavi amacıyla başvurduğunda, taraflara ara-
sında bir sözleşme ilişkisi doğar. Bu sözleşme ilişkisi hasta ile hekim 
arasında kurulmaz. Sözleşme ilişkisi özel hastane ile hasta arasında ku-
rulmuş olur. Hekim sözleşmenin bir tarafı olarak sözleşmede yer almaz. 
Bu nedenle hastaya karşı sorumluluk gerektiren bir durumda hekim söz-
leşmeye aykırılık nedeniyle sorumluluğuna gidilemez. Bu durumda he-
kim haksız fiil hükümlerinden sorumlu olur. Özel hastane, bünyesinde 
çalıştırdığı hekim nedeniyle TBK md.116 gereğince de hastaya karşı so-
rumluluğu 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 
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 ka-
bul sözleşmesi” adı verilmektedir. Bu sözleşmede tıbbi tedavinin yanı sıra 
yemek ve yatma gibi hizmetler de sunuluyorsa, bu tür sözleşmeye “hasta-
neye tam kabul sözleşmesi” adı verilmektedir. Buna karşılık tıbbi tedavi 

42  13. Hukuk Dairesi 2014/47854 E. , 2016/2445 K.
43  13. Hukuk Dairesi 2014/38783 E. , 2015/35437 K
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dışındaki hizmetler ayrı bir sözleşme konusu oluyorsa bu halde ise orta-
da “hastaneye bölünmüş kabul sözleşmesi” veya “hastaneye kısmi kabul 
sözleşmesi” adı verilmektedir.44

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2009/13-393 K. 2009/452 T. 
21.10.2009 kararı çok önemli bir karardır.45 Bu karar hastaneye kabul 
sözleşmesinin hukuki niteliği, hastanenin organizasyon yükümlülüğü ve 
özel hastanelerin hukuki sorumluluğunun açıklanmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında; yasada düzenlenmeyen iş gör-
me sözleşmeleri hakkında vekâlete ilişkin hükümlerin uygulanması ge-
rektiği ortaya konulmaktadır. Böylece taraflar arasındaki sözleşme iliş-
kisinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklara Türk Borçlar Kanununun 
vekâlete ilişkin hükümlerinin kıyasen uygulanacaktır.

44  Hakan Hakeri, Tıp Hukuku, 10.Bası, 2015, s.598
45  Dava, tedavi hizmetini üstlenen doktor ve hastanenin sorumlulukları kapsamında mad-

di ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davacılar yönünden davanın red-
dine karar verilmiş; davacılar vekilinin temyizi üzerine karar, başlık bölümüne aynen 
alınan bozma ilamında açıklanan nedenlerle davalı doktor yönüyle temyiz itirazlarının 
reddine karar verilmiş, diğer davalı hastane bakımından ise davacılar yararına bozul-
muş; davalı doktor hakkındaki temyiz itirazları özel dairece reddedilmekle, bu davalı 
yönüyle hüküm kesinleşmiştir.

 Görülmekte olan davada; yerel mahkeme ile özel daire arasında davalı hastane çalışanı 
doktorun, meydana gelen intihar olayında bir sorumluluğunun bulunmadığı konusun-
da uyuşmazlık bulunmamaktadır.

 Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davalı hastanenin hasta-
neye kabul sözleşmesi kapsamında meydana gelen intihar olayında, kusur ve ihmalinin 
bulunmasına yeter şekilde illiyet bağının bulunup bulunmadığı, bu kapsamda bilirkişi 
kurulu raporunun dosya kapsamına uygun olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

 Özel hastanelerde kural olarak hekim ile hasta arasında değil; hastane ile hasta ara-
sında bir sözleşme ilişkisi vardır. Özel hastane ile hasta arasındaki sözleşme, Borçlar 
Kanunu›nda düzenlenmiş tipik bir sözleşme değildir. Özel hastaneye başvuran bir has-
ta 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 kurul-
ması için herhangi bir şekil şartına uyulması zorunluluğu bulunmamaktadır ( B.K. m. 
11/1 ); hatta bu sözleşmenin zımni irade açıklaması ile 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 söz-
leşme, 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 sözleşme-
lerinde, hastane işleticisinin hastaya karşı; hastalığın teşhis ve tedavisi için gerekli tıbbi 
hizmetlerin verilmesi edimi başta olmak üzere, hastane bakımının sağlanması, hasta-
nenin organizasyonu ve işleyişini gerçekleştirme yükümleri asli edim yükümleri olarak 
ortaya çıkmaktadır. 
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3. 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 yararla-
nan kişi konumundadır. O bakımdan kamu hastanelerinde yapılan tıb-
bi 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.46

İdarenin hizmet kusuru nedeniyle veya kamu hastanesinde çalışan 
hekimin hizmetten ayrılabilen kişisel kusuru nedeniyle bir sorumluluk 
ortaya çıkmış olabilir. Eğer ortada yalnızca hizmet kusurundan bahse-
diyorsak davanın idare mahkemesinde görüleceğini ancak hizmetten ay-
rılabilen kişisel kusurun olduğundan bahsediyorsa bunun da adli mah-
kemelerce görüleceğini peşinen söylemekte yarar vardır. Bu durumda, 
kamu görevlisinin görevini yaparken kusurlu davranışta bulunmasının 
hizmet kusuru mu yoksa hizmetten ayrılabilen kişisel kusuru mu olaca-
ğının tespiti gerekmektedir. Kamu kurumları kamu hizmeti yaparlar. An-
cak 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 bunla-
rın 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 ki-
şilerin zarar görmesi halinde meydana gelecek kusur kamu kurumunun 
hizmet kusurunu oluşturur. Burada, kamu görevlisinin hizmetten ayrıla-
bilen 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 ver-
mek 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 ver-
mesi halinde bu, doktorun kamu hizmetiyle alakalı olmayan kişisel kusu-
rudur. Aynı doktorun aracını park ettikten, hastanedeki poliklinik odası-
na girdikten sonra görevi olan sağlık hizmeti ile ilgili yaptığı (teşhis, tedavi 
ve ameliyat gibi) eylemlerde bir kusur olursa bu kusur hizmet kusurudur

.

46  Hakan Hakeri, Tıp Hukuku, 10.Bası, 2015, s.601
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B. PSİKİYATRİST İLE HASTA ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİNİN 
TANIMI, UNSURLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 

A. Psikiyatrik Tedavi Sözleşmesinin Tanımı

Taraflardan birinin kural olarak psikiyatri hastasının olduğu diğer ta-
rafın ise, psikiyatrik teşhis ve tedavi faaliyetlerini yürütmekle yükümlü 
serbest çalışan psikiyatrist ya da özel hastane işletmesinin oluşturduğu, 
psikiyatri hastasının somatik veya psikolojik ya da çoğunlukla her iki tür 
tedavi faaliyetleriyle birlikte ayakta ya da gönüllü veya kanunen öngörülen 
hallerde zorla yatırılarak tedavisini konu eden sözleşmelerdir.47

B. Psikiyatrik Tedavi Sözleşmesinin Hukuki Niteliği

Türk hukukunda yer alan baskın görüşe göre tedavi sözleşmesinin hu-
kuki niteliği itibarıyla bir vekalet sözleşmesidir. Gerçekten de hekimin 
yürütmekte olduğu tedavinin başarılı olacağına dair hastaya bir garanti 
vermesi mümkün değildir. Bununla birlikte tedavi yükümlülüğünün kap-
samının, hekimin, tıp ilminin ve uygulamasının öngördüğü çağdaş yön-
temleri kullanarak özenle hareket borcu olması da aradaki ilişkiyi vekâlet 
ilişkisine yaklaştırmaktadır.48

C. Psikiyatrik Tedavi Sözleşmesinin Unsurları

a. Teşhis ve Tedavi

 Psikiyatrik tedavi sözleşmesi, psikiyatri hastalarının ayakta ve yatak-
lı tedavilerini kapsamı içerisine alan akdi bir ilişkidir. Burada da genel 
amaç, tıp ilminin ve uygulamasının genel olarak kabul ettiği ve uyguladığı 
esaslar çerçevesinde psikiyatrik rahatsızlığa ilişkin genel teşhisi koymak 
ve bu teşhise uygun tedaviyi belirleyip uygulamaktır.49

b. Ücret

Tarafların vekalet sözleşmesini bir ivaz karşılığı veya ivazsız kurabil-
mesi mümkündür. Ancak doktrinde de kabul edildiği üzere, hekimlik 
mesleği kapsamında yürütülen her türlü faaliyet, teamül gereği belirli bir 
ücret karşılığında gerçekleştirilir. Nitekim psikiyatri hastasının da, pski-
yatrik tedavi sözleşmesinden doğan en temel yükümlülüğü gördüğü hiz-
metin karşılığı olark belirli bir ücret ödeme borcudur.50

47  Harun Mirsad Günday, s.59 
48  Harun Mirsad Günday, s.63
49  Harun Mirsad Günday, s.64
50 Harun Mirsad Günday, s.66
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c. Tarafların Anlaşması

Psikiyatrik tedavi sözleşmesi rızai bir sözleşmedir. Tarafların ortak 
iradeleri sözleşme kurma yönünde ise sözleşme kurulur. Sözleşmenin 
kurulması herhangi bir şekil şartına bağlı değildir. Ancak burada da söz-
leşmenin kurulmasına ilişkin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu md.27 
kuralı geçerlidir. Buna göre Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, 
kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan söz-
leşmeler kesin olarak hükümsüzdür. Sözleşmenin içerdiği hükümlerden 
bir kısmının hükümsüz olması, diğerlerinin geçerliliğini etkilemez. An-
cak, bu hükümler olmaksızın sözleşmenin yapılmayacağı açıkça anlaşılır-
sa, sözleşmenin tamamı kesin olarak hükümsüz olur.

Taraflar bazı hallerde aralarında ortak iradelerini açıklamaya fırsat 
bulamayabilirler. Durumun gereği bu olabilir. Örneğin acil hallerde psi-
kiyatrik hasa uygun bir irade beyanında bulunma ehliyetini geçici de olsa 
kaybedebilir. Bu durumda irade açıklaması beklemeden vekâletsiz iş gör-
me hükümlerine göre ilgili kurum ve kuruluş, psikiyatrist gerekli mü-
dahaleyi yapmak durumundadır. Bu müdahale yapma zorunluluğu ka-
nundan doğan bir yükümlülük olup yükümlülüğün ihmal edilmesi yasal 
sorumluluk gerektirir.

IV. BÖLÜM

PSİKİYATRİK TEDAVİLERDE BULUNMASI GEREKEN KOŞULLAR

Psikiyatrik tedavi gerektiren hastaların muayenesi, teşhis ve tedavile-
ri sırasında hekimin, hastanın başkalarına veya kendisine zarar verme 
eğiliminde olup olmadığını iyi değerlendirmesi gerekmektedir. Böyle bir 
eğilimin varlığı durumunda, hasta yakınlarının uyarılması ve tedavisi için 
gereken önerinin yapılması, klinikte tedavi edilmesi sırasında da gereken 
önlemlerin alınması zorunludur.51

Özel hastanede tedavi sırasında, hastane yönetimi ile hasta arasında 
sözleşme ilişkisi kurulmaktadır. Psikiyatri hastalarının tedavi sırasında 
zarar görmeleri, intihar etmeleri gibi olaylarda hastane gerekli tedbiri al-
mamaları halinde sorumlu tutulmaktadır.

Özel Hastaneler Tüzüğü52 md.16 hükmünde akıl ve ruh hastalıkları 
hastanelerinin özellikleri sıralanmıştır. Buna göre: Akıl ve ruh hastaları-
nı kabul eden özel hastane binalarının aşağıdaki koşulları da taşıması 
gerekir.

51  Hasan Tahsin Gökcan, s.420
52  Resmi Gazete Tarihi: 10.01.1983Sayısı: 17924 
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a) Akıl ve ruh hastaneleri, hastaların dinlenmelerini sağlamak üzere 
kent dışında, yeter derecede geniş bir arazi üzerinde kurulmalı ve etra-
fı çevrilmiş olmalıdır. Bu koşullar varsa, kent içinde de bu kurumların 
açılmasına ya da bir hastaneye akıl ve ruh hastalıkları bölümü eklen-
mesine izin verilebilir. Bina ya da binalar, hastaların özelliklerine göre, 
ayrı ayrı bulundurulmalarını sağlayacak biçimde düzenlenmelidir.

b) Akıl ve ruh hastaları yanında öteki hastaları da bulunduran has-
tanelerin akıl ve ruh hastalarına ayrılan bölümleri ayrı binalarda ol-
malı ve bu binaların etrafında kendilerine özgü ve hastanenin öteki 
bölümleriyle ilgisi olmayan bahçeleri bulunmalıdır.

c) Akıl ve ruh hastalıklarına ayrılan binalarda duvar, pencere, kapı, 
karyola ve yatak takımları ile diğer bölümler hastaların kaçmalarına, 
kaza ve zararlara engel olacak biçimde yapılmalıdır.

d) Gündüz de yatakta kalan ya da kendisine ve başkasına zarar 
verebilecek (ajite ya da agresif) olan hastalara ve özel tedavi gerekti-
renlere durumlarına uygun ayrı odalar verilmelidir.

e) Akıl ve ruh hastalarının gündüz birlikte bulundukları odalarda 
hasta başına en az 2 m2 alan hesap edilmelidir.

f) Uğraşı tedavisi uygulanan akıl ve ruh hastaları için her kurumda, 
uygun ve yeterli açık ve kapalı çalışma yerleri bulundurulmalıdır.

Özel Hastaneler Tüzüğü md.30’da akıl hastalarını kabul koşulları dü-
zenlenmiştir. Buna göre; Özel Hastanelere akıl ve ruh hastası yatırmak 
isteyen kimse, kurumun sorumlu müdürüne kendisinin ve yatırmak iste-
diği hastanın adını ve soyadını, yaşını, sanatını, adresini, akrabalık ya da 
ilişki derecesini, hastayı kurumda ne kadar zaman bırakmak istediğini 
belirten bir yazı ile başvurur. Bu yazıya ayrıca;

a) Hastanın nüfus cüzdanı ya da onaylı örneği,

b) Hastanın akıl ve ruh hastalığına tutulmuş olduğunu, bir akıl ve 
ruh hastalıkları hastanesinde ya da bölümünde tedavisi, gözlem altına 
alınması ya da kapatılması gerektiğini belirtir resmi tabip raporu,

c) Hasta vesayet altında ise buna ilişkin mahkeme ilamının ve öteki 
yasalbelgelerin asılları ya da noterlikten onaylı örnekleri eklenir. 

Hasta kuruma yerel mülkiye amirinin yazılı isteğiyle gönderilirse, 
bu istek belgesine de tabip raporunun eklenmesi gerekir. 

Hasta akıl ve ruh hastanelerinin sorumlu müdürü ya da akıl ve ruh 
hastalıkları bölümünün uzmanı tarafından muayene edildikten ve bel-
geleri inceledikten sonra hastaneye kabul olunur.
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Özel Hastaneler Tüzüğü md.31’de özel hastanelere kabul edilemeyecek 
hastalar belirlenmiştir. Buna göre: Devlet Hastanelerine gönderilmeleri 
gereken aşağıdaki hastalar özel hastanelere kabul edilemezler:

a) Suçu işledikleri zaman bilinçlerini ya da hareket serbestilerini ta-
mamen kaldıracak biçimde akıl hastalığına tutulmuş bulunmalarından 
dolayı mahkemece, korunmalarına ve tedavi altına alınmalarına karar 
verilmiş olan hastalar,

b) Akıl ya da ruh hastalığından dolayı mahkemelerce hastanelerde 
tıbbi gözlem altına alınmasına gerek gösterilenler,

c) Zehirli ya da uyuşturucu madde alışkanlığından dolayı hastane-
lerde tedavilerine mahkemelerce karar verilenler,

d) Bir suç işleyip de akıl hastalıklarından birine tutulmuş olan ya da 
buhastalıklardan birine tutulduğu öne sürülen ve mahkemelerce hakla-
rında henüz karar verilmemiş olan kimseler.

Hasta Hakları Yönetmeliği53 md.37 hükmü “güvenliğin sağlanması” 
başlığını taşır ve şu hükümlere yer verir: Herkesin, sağlık kurum ve ku-
ruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu istemek hakla-
rı vardır. Bütün sağlık kurum ve kuruluşları, hastaların ve ziyaretçi 
ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve 
sağlanması için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2009/13-393 K. 2009/452 T. 
21.10.2009 kararına incelediğimizde: “Davacıların murisi Beytaş’ın 
25.05.2004 tarihinde davalı hastaneye davacılar tarafından getiril-
diği, hastaneye yatırılmadan önce yapılan psikiyatrik muayenesinde 
murisin kendisini öldüreceğini söylediği, murisin eşinin de hastanın 
evde iken pencereden atlamaya çalıştığını belirttiği, alkol kullandığı 
için tedavi gördüğünün yazıldığı ve kabulünü yapan doktor tarafından 
intihar düşüncesi içinde olması nedeniyle hastanın yakın gözleme alın-
ması gerektiğine işaret edilerek, buna ilişkin form düzenlendiği anla-
şılmaktadır. Gece boyunca davalı hastanede tek kişilik odada tutulan 
murisin 26.05.2004 tarihinde diğer hastalarla birlikte toplu olarak ye-
mek yedikten sonra yemek bitiminde odasının yanındaki boş bir odaya 
girerek, elbise dolabının arkasında bulunan TV anten kablosunu kul-
lanmak suretiyle intihar ettiği anlaşılmaktadır.

Somut olay bakımından, yakın gözlem altında bulundurulması 
gereken hastanın, intiharının engellemesi için sürekli bir şekilde 

53  Resmi Gazete Tarihi: 01.08.1998 Resmi Gazete Sayısı: 23420
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hastaya refakat edecek bir uzman hastane personelinin görevlen-
dirilmediği, böylece davalı hastanenin, tıbbi hizmet kapsamında 
değerlendirilen bakım hizmetini ( borcunu-edimini ) gereği gibi 
yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu şekildeki borca aykırılık, 
davalı hastanenin bakım hizmeti kapsamında değerlendirilen “or-
ganizasyon kusuru” olarak karşımıza çıkmaktadır. Davalı hasta-
ne işleteninin organizasyon kusuru olarak karşımıza çıkan borca 
aykırı davranışı ile hastanın intiharı sonucu meydana gelen ölüm 
olayı arasında uygun illiyet bağının varlığının kabulü zorunludur.” 
kararı özel hastanelerin güvenlik, bakım hizmetleri bakımından önemli 
bir karardır.

Avrupa Konseyi Avrupa İşkencenin ve İnsanlıkdışı veya Onurkırıcı 
Muamelenin veya Cezanın Önlenmesi Komitesi, 1998 yılında yayınladığı 
raporunda psikiyatri kurumları hakkında önemli tespitlerde bulunmuş 
olup bir bölümüne burada değinmenin faydalı olacağı kanaatindeyim. 
54Komiteye göre psikiyatrik tedavi, her hasta için ayrı bir tedavi planı-
nın uygulandığı bireysel bir yaklaşıma dayandırılmalıdır. Tedavide uğraş 
yolu ile tedavi, grup tedavisi, bireysel psikoterapi, sanat, tiyatro, müzik 
ve sporu da içeren rehabilitasyon ve terapi çalışmalarından oluşan geniş 
bir yelpaze bulunmalıdır. Hastaların uygun donatılmış rekreasyon salon-
larına düzenli erişimi sağlanmalı ve her gün açık havada egzersiz olanağı 
bulunmalıdır; ayrıca eğitim ve uygun çalışma imkanlarının da sunulması 
tercih edilmektedir. Komite, çok sıklıkla etkin psiko-sosyal rehabilitas-
yon tedavisinin temel unsurlarının gelişmemiş ve hatta tamamen yok ol-
duğunu ve hastaya sağlanan tedavinin neredeyse tümüyle farmakoterapi-
den oluştuğunu görmektedir. Bu durum yeterli sayıda nitelikli personel 
ve uygun tesisin bulunmamasından kaynaklanabileceği gibi, hastaların 
nezaret altında bulundurulmasına dayandırılan eskiden kalma bir felse-
fenin sonucu da olabilir görüşündedir. Şüphesiz psikofarmakolojik ilaç-
lar akıl bozukluğu olan hastalara yapılan tedavinin gerekli bir parçasını 
oluşturur. Reçetelenen ilaçların gerçekten verilmesini ve uygun ilaçların 
düzenli tedarik edilmesinin garanti altına alan prosedürlerin bulunması 
gereklidir. 

Elektrokonvülsif terapi (EKT), belirli bozukluklardan yakınan psiki-
yatri hastaları için tanınan bir tedavi şeklidir. Ancak EKT uygulamasının 
hastanın tedavi planına uygunluğuna özen gösterilmeli ve uygulamada ge-
rekli önlemler alınmalıdır. 

54  https://rm.coe.int/16806cd43c (erişim tarihi 23.12.2017)
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Komiteyi özellikle endişeye sevk eden durum, EKT’nin modifiye olma-
yan uygulama şekliyle karşılaşmaktır (yani anestezi ve kas gevşetici veril-
meksizin); bu yöntem modern psikiyatri pratiğinde kabul edilirliğini artık 
yitirmiştir. Bu işlem, kırık ve diğer istenmeyen tıbbi sonuçların yanı sıra 
bu haliyle gerek hastalar gerekse ilgili personel için onur kırıcıdır. Dola-
yısıyla, EKT daima modifiye şekliyle uygulanmalıdır. EKT uygulamaları 
diğer hastaların görmeyecekleri şekilde (tercihen bu amaçla ayrılmış ve 
teçhiz edilmiş bir odada) bu tedaviyi uygulamak üzere özel eğitim görmüş 
personel tarafından yapılmalıdır. Ayrıca EKT uygulamaları özel bir kayıt-
ta ayrıntılı olarak tutulmalıdır. Ancak bu şekilde arzu edilmeyen uygula-
malar hastane yönetimi tarafından belirlenerek personelle görüşülmesi 
sağlanabilir. Hastanın sağlık durumu ve reçetelenen ilaçların düzenli ola-
rak gözden geçirilmesi de temel gerekliliklerden biridir. Bu uygulama, 
hastanın taburcu edilmesi veya daha az kısıtlayıcı bir ortama sevki olası-
lığı konusunda bilgiye dayalı kararların alınmasına katkıda bulunacaktır.

Komiteye göre her hasta için ayrı bir kişisel ve gizli sağlık dosyası açıl-
malıdır. Dosyada tanısal bilginin yanı sıra (hastaya yapılan özel muayene-
lerin sonuçları da dahil) hastanın akli ve somatik sağlık durumu ve teda-
visinin sürekli kayıtları bulunmalıdır. Tedavi açısından tavsiye edilmediği 
durumların dışında, hasta kendi dosyasına bakabilmeli ve içerdiği bilgi-
lerin ailesi veya avukatına açıklanmasını isteyebilmelidir. Ayrıca bir sevk 
söz konusu olduğunda, ilgili dosya sevkin yapıldığı kurumdaki doktorlara 
iletilmeli ve taburcu durumunda hastanın onayı alınarak dosya dışarıda 
tedaviyi yürütecek bir doktora gönderilmelidir. Hastalar ilke olarak teda-
viye özgürce ve bilinçli rızalarını verecekleri bir durumda bulundurulma-
lıdır. Bir kişinin bir psikiyatri kurumuna istem dışı yatırılması, tedaviye 
hastanın onayı olmaksızın onay verildiği anlamına gelmemelidir. 

Hastaneye ister gönüllü, ister istem dışı gelmiş olsun, tüm yeterliliğe 
sahip hastalara tedaviyi veya başka tıbbi müdahaleleri reddetme olanağı 
sağlanmalıdır. Bu temel ilkeden tüm sapmaların yasal dayanaklara uygun 
olması ve sadece açık ve kesin hatlarla tanımlanmış istisnai şartlarda uy-
gulanabilmesi gerekmektedir. Şüphesiz tedaviye rızanın özgürce ve bilinç-
li olarak nitelendirilebilmesi için hastanın durumu ve önerilen tedaviyle 
ilgili tam, sağlıklı ve anlaşılır bilgiye sahip olması gerekir; tedaviye ilişkin 
bilginin yetersiz ve sağlıksız sunulması, örneğin EKT’nin “uyku terapisi” 
olarak tanımlanmasıdır. Sonuçta tüm hastalara sistemli olarak kendi du-
rumları ve reçetelenmesi önerilen tedavilere ilişkin bilgi sağlanmalıdır. 
Tedavi sonrasında da bilgi (sonuçlar, vs.) verilmelidir.
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Komite sonuç bölümünde ise şu sonuçlara ulaşmıştır: Psikiyatrik has-
talığı olan kişilere yönelik sağlık kurumlarının organizasyonel yapısı ül-
keden ülkeye değişiklik gösterir ve kesinlikle her devlet tarafından karar-
laştırılacak bir konudur. Ancak Komite çok sayıda ülkenin artık büyük 
psikiyatri kurumlarındaki yatak sayısını azaltarak toplumsal çevre içinde 
akıl sağlığı birimleri geliştirmeye ağırlık verdiğine dikkati çekmek iste-
mektedir. Yeterli kalitede bakım sağlandığı sürece, böyle birimler Komite 
tarafından çok olumlu bir gelişme olarak değerlendirmektedir. Özellikle 
de toplumdan yalıtılmış yerlerde bulunan büyük psikiyatri kurumları, ge-
rek hastalar gerekse personel için daha büyük bir kurumsal risk oluştur-
duğu artık geniş kabul gören bir görüştür. Bu durum, hastanın tedavisini 
olumsuz yönde etkileyebilir. Psikiyatrik tedavinin tüm boyutlarını kapsa-
yan bakım programlarının ana kent merkezlerine yakın küçük birimlerde 
uygulanması çok daha kolaydır.

Psikiyatristlerin veya bağlı oldukları kurumun sorumluluğu genelde 
hastanın intiharı veya kendisine ya da başkasına zarar vermesi hallerinde 
doğar. Bu konuda intihar hakkında yapılan araştırmalarına göz attığımız-
da TÜİK tarafından açıklanan sonuçlara göre intihar sayıları artmakta-
dır.55 

Psikiyatristin, hastanın intiharından sorumlu tutulabilmesinin daya-
nağı, hekimin hasta üzerinde denetim, gözetim, kontrol yetkisi bulun-
masıdır. Hekim bu yükümlülüklerini ihmal etmesi nedeniyle intiharın 
gerçekleşmesi söz konusu ise hekimin sorumluluğu gündeme gelecektir. 
Bu hekimlerin genel yükümlülüklerinden olan özen yükümlülüğünün de 
sonucudur. Hekimin sorumluluğu cezai ve hukuki olabilir. Kamu hasta-
nesinde görevli hekim için idari sorumluluk da gündeme gelecektir. 

55  ölümle sonuçlanan intihar sayısı revize edilen 2014 yılında 3 bin 169 iken 2015 yılında 
%1,3 artarak 3 bin 211 kişi oldu. İntihar edenlerin %72,7’sini erkekler, %27,3’ünü ise 
kadınlar oluşturdu. İntihar eden kişiler yaş grubuna göre incelendiğinde, 2015 yılında 
intihar edenlerin %34,3’ünü 15-29 yaş grubundakiler oluşturdu. İntihar eden kişiler 
cinsiyete göre incelendiğinde, intihar eden kadınlarda en yüksek oran %18 ile 15-19 
yaş grubunda bulunurken, erkeklerde ise bu oranın en yüksek %12,8 ile 20-24 yaş 
grubunda olduğu görüldü. İntihar eden erkeklerin %33,3’ünün, kadınların ise %46’sı-
nın 30 yaşından küçük olduğu görüldü. İntihar eden kişilerin 2014 yılında %22,2’si 
ilkokul mezunu iken 2015 yılında bu oran %23,7 oldu. İlkokul mezunlarını %21,4 ile 
ilköğretim, %20,9 ile lise ve dengi okul, %11,7 ile yüksek öğretim mezunları izledi. İn-
tihar eden kişiler medeni duruma göre incelendiğinde, 2015 yılında intihar edenlerin 
%50,5’ini evli, %37,7’sini hiç evlenmemiş, %7,2’sini boşanmış, %4,6’sını ise eşi ölmüş 
olanlar oluşturdu. Cinsiyete göre medeni durum incelendiğinde, 2015 yılında intihar 
eden erkeklerin %54’ünün evli, %36,4’ünün hiç evlenmemiş, intihar eden kadınların ise 
%41,1’inin evli, %41’inin hiç evlenmemiş olduğu görüldü.http://www.tuik.gov.tr/PreHa-
berBultenleri.do?id=21516 (erişim tarihi 23.12.2017)
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Uygulamada da en çok intiharlar nedeniyle hekimin sorumluluğu gün-
deme gelmektedir. O halde hekim, hastasının intihar eğilimi olup olmadığı 
hakkında risk değerlendirmesi yapmak durumundadır. Risk değerlendir-
mesi, hasta öyküsünü alma yükümlülüğün bir uzantısıdır. Hekim hasta 
öyküsünü alırken ve intihar riski değerlendirmesinde hastanın daha önce 
kullanmış olduğu ilaçları ve varsa intihar teşebbüsleri, hastalığının seyri, 
sosyal çevresi, ruh sağlığı, hasta yakınlarının verdiği bilgiler değerlendir-
melerinde önemli ölçütler olacaktır. Bu bakımdan hekim, hastasının inti-
har risk değerlendirmesi yapıp yapmadığı ve değerlendirmesinde intihar 
riski sonucuna ulaşılabiliyorsa alması gereken tedbirleri alıp almadığı so-
rumluluğunun tespitinde önemlidir. Hekim, kendisini ancak elinde bulu-
nan kayıtlarla yükümlülüğünü yerine getirdiğini ispatlayabilir. Bu nedenle 
özellikle psikiyatristlerin kayıt tutma yükümlülüklerini daha titiz yapma-
ları son derece önemlidir.

Anayasa Mahkemesi bir askerin intihar etmesi üzerine yakınlarının 
bireysel başvurusunda56 şu tespitte bulunmuştur:  “Anayasa Mah-
kemesinin bu konuya ilişkin bir başka başvuruda, genel bir prensip 
olarak kabul ettiği üzere, intihar eylemine girişilebileceği konusunda 
uyarıcı nitelikte bir belirti bulunmaksızın bir askerin sadece kendisine 
yüklenilen sorumluluklar nedeniyle yoğun kaygılar yaşamasına bağlı 
gerçekleşen intihar eylemlerini idarenin öngörmesi ve gerekli tedbirle-
ri alması gerektiği sonucu çıkarılamaz (B. No: 2013/841, 23/1/2014, § 
80). Benzer bir şekilde, teşhise imkân vermeyen ve psikolojik tedaviyi 
gerektirecek düzeyde ortaya çıkmayan psikolojik sorunların kişilerin 
intihar eylemine girişebileceği konusunda idarece fark edilmesi gerek-
tiği söylenemeyecek olup bunun da ötesinde ilgili kişinin şahsi ve ailevi 
geçmişinden bu konuda bir eğilimi olabileceği şüphesinin bulunması 
veya ilgili kişinin söz ve davranışlarından bu konuda bir eylemi olabi-
leceğinin somut ve açık bir şekilde görülebilmesi gerekmektedir. Aksi 
yöndeki bir değerlendirme, insan davranışlarının öngörülemezliği ne-
deniyle yetkililer üzerinde aşırı bir yük oluşturacaktır (§ 64).” anayasa 
mahkemesine göre intihar eğiliminin bulunduğuna dair somut olguların 
varlığı halinde idarenin tedbir alması gerektiğine işaret etmiştir.

Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuruda verdiği bir başka kara-
rında57 bu tespitlerini benzer şekilde açıklamıştır: “Bu kapsamda, bazı 
özel koşullarda devletin kişinin kendi eylemlerinden kaynaklanabile-
cek risklere karşı yaşamı korumak amacıyla gerekli tedbirleri alma 
yükümlülüğü de bulunmaktadır (Benzer yöndeki AİHM kararları için 

56  Fatih Birol Ve Remziye Birol Başvurusu (Başvuru Numarası: 2013/19)
57  Sadık Koçak Ve Diğerleri Başvurusu (Başvuru Numarası: 2013/841)
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bkz. Tanrıbilir/Türkiye, § 70, B. No: 21422/93, Ataman/Türkiye, B. No: 
46252/99, 54). Zorunlu askerlik hizmeti için de tartışmasız bir şekilde 
geçerli olan bu yükümlülüğün (Benzer yöndeki AİHM kararı için bkz. 
Alvarez Ramon/İspanya, B. No: 51192/99, 3/7/2001) ortaya çıkması için 
askeri mercilerin, kendi kontrolleri altındaki bir kişinin kendini öldür-
mesi konusunda gerçek bir risk olduğunu bilip bilmediklerini ya da bil-
meleri gerekip gerekmediğini tespit etmek, böyle bir durum söz konusu 
ise bu riski ortadan kaldırmak için makul ölçüler çerçevesinde ve sahip 
oldukları yetkiler kapsamında kendilerinden beklenen her şeyi yapıp 
yapmadıklarını incelemek gerekmektedir. Ancak özellikle insan dav-
ranışının öngörülemezliği, öncelikler ve kaynaklar değerlendirilerek 
yapılacak işlemin veya yürütülecek faaliyetin tercihi göz önüne alına-
rak; pozitif yükümlülük, yetkililer üzerine aşırı yük oluşturacak şekilde 
yorumlanmamalıdır (B. No: 2012/752, 17/9/2013, § 53, Benzer yönde-
ki AİHM kararları için bkz. Kılınç ve diğerleri/Türkiye, B.No: 40145/98, 
7/7/2005 § 40-42, Ömer Aydın/Türkiye, B. No: 34813/02, 25/11/2008, 
§ 46-48, Kasım Dalar/Türkiye, B. No: 35957/05, 21/2/2012, § 49). Bu 
çerçevede Anayasa Mahkemesince yapılacak incelemede, basit bir 
ihmali veya değerlendirme hatasını aşan bir kusurun askeri yetkilile-
re atfedilebilip atfedilemeyeceğinin ortaya konulması gerekmektedir 
(Benzer yöndeki AİHM kararları için bkz. Abdullah Yılmaz/Türkiye, B. 
No: 21899/02, 17/7/2008, §57, Nuran Kızılkaya Karslı/Türkiye, B. No: 
12988/05, 17/4/2012, § 59).” buna göre Anayasa Mahkemesi asker inti-
harları nedeniyle kendisine yapılan başvurularda idarenin risk değerlen-
dirmesi yapıp yapmadığı ve intihar riski bulunan askerlere ilişkinde de 
önlem alıp almadığını değerlendirmektedir. 

Psikofarmakolojiyi ilgilendiren davalar ilaç üreticilerin, reçeteyi yazan 
doktorlara, hastanelere, eczacılara ve hemşirelere karşı açılabilmektedir. 
Bu alanda psikiyatrist aleyhindeki malpraktis iddiaları özellikle ihmal te-
meli üzerine kurulmaktadır ancak, kimi zaman hastalardan aydınlatılmış 
anam alınmaması neden olarak ileri sürülmekte, kimi zaman da ayrı bir 
haksızlık iddiası ileri sürülmektedir. Psikiyatristler reçete yazarken çeşit-
li açılardan ihmal ile suçlanabilirler. Bunlar şöyle sıralanabilir; 1. Reçete 
yazmadan önce öyküyü uygun şekilde almamak. 2. Tedaviden önce mua-
yene ve değerlendirme yapmamak. 3. Yanlış ilaç yazma. 4. Uygun olmayan 
dozda ilaç yazma. 5. Uygun olmayan süre için ilaç yazımı. 6. Yanlış uygu-
lama. 7. Tedavi sırasında hastayı izlememe. 8. Yan etkiler ve toksisiteyi 
tanıyamama ve tedavi edememe. 9. İlaç-ilaç veya ilaç-besin etkileşimlerini 
önleyememek. 10.Uygun uzmanlara danışamama veya onlarla konsülte 
etmeme. 11.Yetersiz kayıt.58

58  Cem İLNEM ve Müjen İLNEM, Psikiyatri Pratiğinde Hatalı Uygulamalar, Düşünen Adam 
Dergisi, 1999 yılı, s.9
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Psikiyatrın yanlış ilaç yazması, teşhis ve tedaviye uygun olmayan ila-
cın yazılması demektir. Böylece ilaçla hedeflenen tedavinin gerçekleşmesi 
mümkün olmamaktadır. 59Psikiyatr yazdığı ilacın sonuçlarından sorum-
ludur. Sonuçlarından anlatılmak istenen yanlış veya uygun olmayan doz-
da kullanımı sağlanan ilaç nedeniyle uğranılan maddi veya manevi zarar-
dır.

Psikiyatristlerle konsültasyon, hastanın düzelmesini hızlandıracağı 
gibi, sonradan «yetersiz» veya “uygun olmayan” tedavi suçlamasına karşı 
savunmaya da yardımcı olacaktır; ancak psikiyatristlerin çoğu konsültas-
yon isteme konusunda gönülsüzdür. Bu şekildeki konsültasyonlar resmi 
veya gayri resmi olabileceği gibi, tek ya da devamlı da olabilir, psikiyatri 
içindeki alt dallarla, örneğin psikofarmakolog gibi, yapılacak konsültas-
yon, ağır mental hastalarla başa çıkmada özellikle değer taşıyacaktır.60

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Psikiyatr hekim olmaları nedeniyle hekimlere ait tüm hak ve yüküm-
lülüklere sahiptir. Özel olarak diğer hekimlerden farklı olarak psikiyatr 
yalnızca dar anlamda teşhis ve tedaviden kaynaklanan kötü uygulama-
lardan sorumlu değil, bundan daha fazla ayrıca hastanın intiharından ve 
zarar verici eylemlerinden de şartları dahilinde sorumluluğu gündeme 
gelebilmektedir. Psikiyatr, bu durumda kayıt tutma ve intihar risk de-
ğerlendirme yükümlülüğünü eksiksiz yerine getirmeli, hastanın kendisi-
ne veya başkasına zarar verme eğilimini araştırmalı ve sonuçlarına göre 
kendisinden beklenen her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Psikiyatrın 
sorumluluğunun bu nedenle diğer hekimlere nazaran daha geniş oldu-
ğu, daha belirsiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Psikiyatrların da zorunlu 
olan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nı 
mutlaka yaptırmaları ve hastaya karşı genel yükümlülükleri olan;

a) Tıbbi yardımı bizzat yerine getirme yükümlülüğü,

b) Hasta öyküsü(anamnez) alma yükümlülüğü,

c) Muayene etme yükümlülüğü,

d) Bilgilendirme/Aydınlatma yükümlülüğü,

e) Tanı koyma yükümlülüğü,

f) Uygun tedavi yöntemini seçme ve uygulama yükümlülüğü,

59  Hakan Hakeri, İlaç Hukuku, 2015 Basım, Adalet Yayınevi, s. 184
60  Cem İLNEM ve Müjen İLNEM, Psikiyatri Pratiğinde Hatalı Uygulamalar, Düşünen Adam 

Dergisi, 1999 yılı, s.14
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g) Özen yükümlülüğü,

h) Konsültasyon önerme veya bu yöndeki talebi kabul etme yükümlü-
lüğü,

i) Kişisel verileri ve sırrı koruma yükümlülüğü,

j) Hastanın kişilik değerlerine saygı gösterme yükümlülüğü,

k) Kayıt tutma yükümlülüklerini, yerine getirmeleri son derece önem-
lidir.
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HUKUK FELSEFESİ AÇISINDAN TÜRKİYE’DE 
YARGI SORUNLARI

Av. Sahir BAFRA 

(Bu yazı, 15-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul Barosu ve 
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi tarafından gerçekleştirilen “Huku-
ka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar VIII. Sempozyumu”nda sunduğumuz 
bildiri esas alınarak hazırlanmıştır.)

Felsefenin gücü ve görevine atıf yapıyoruz. Böyle baktığımızda YARGI-
NIN kendisinin bir şey olmadığını, dışarıdan bir fonksiyon ile toplum ha-
yatına katıldığını görmekteyiz. Bu hali kimyadaki KATALİZÖR tanımına 
benzetebiliriz. (Katalizör kimyasal reaksiyona doğrudan katılmaz. Reak-
siyonun hızını, niteliğini etkiler.) Yargıya bir katalizör olduğunu anlayarak 
bakınca, “ADALET, MÜLKÜN TEMELİDİR” sözünden kuşku duymamız 
gerekiyor. Çünkü; kamu hayatının doğru yönetilmesinde TEMEL -KATA-
LİZÖR- olan başka unsurlar da var.

Bu unsurları birlikte ve ayrı ayrı birbirlerini etkileyen ve belirleyen 
durumları itibariyle incelemeli ve irdelemeliyiz.

KAMU YÖNETİMİNDE BİR -TEMEL- “KATALİZÖR” OLARAK “SAY-
DAMLIK”

Kamu yöneticileri, Hikmet-i Hükümet def’i ile alabildiğine işlerin gizli-
lik içinde yürütülmesini isterler. Yurttaşların yönetim olgularından haber-
dar olmalarını “düşmanın eline geçecek bilgiler gibi” sakıncalı sayarlar. 
Çağdaş yönetim, aksine kamu yönetiminin alabildiğine saydam olmasını 
önermektedir. Gizlilik bahanesi bulunan bütün işlerde kötüye kullanma, 
kaytarma, sorumluluktan kurtulma saikleri hakimdir. Yurttaş, kamu 
hayatında neler olup bittiğini, konuların nasıl görüşülüp halledildiğini, 
gelirlerin nasıl sağlandığını, nasıl harcandığını, kimin neyi nasıl yaptığı-
nı, kimin başarılı kimin başarısız olduğunu bilmelidir. Türkiye’de özgür 
dünyadaki yönetim gelişmelerinin baskısı ile SAYDAMLIK yönünde bir 
iyileşme mevcuttur. Parlamento görüşmeleri TV’den naklen yayınlanmak-
tadır (şimdi sınırlandırmalar mevcut), “Bilgi Edinme Kanunu” çıkarılmış-
tır ama bilgi edinme bin türlü engele tabidir. Gerçekte, yurttaş parlamento 
görüşmelerini olduğu gibi, Bakanlar Kurulu görüşmelerini de izleyebilme-
li, herhangi bir devlet dairesinden istediği her türlü evrakın suretlerini 
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(ihaleler, ruhsatlar, ayrıcalıklar, dosyalar vs.) serbestçe alabilmelidir, bu 
haklar ciddi teminatlara ve yaptırımlara bağlanmalı ve yurttaşın kamuya 
ait bütün faaliyetleri apaçık izlemesi için hiçbir engel bulunmamalıdır ki 
kamu yönetiminin aksayan ve suç unsuru taşıyan olguları yargıya sevk 
edilebilsin. Yurttaşlar demokratik haklarını kullanırken tercihlerini bu 
bilgiler ışığında doğru olarak gerçekleştirebilsin; yargı düzeninin işleyişi-
ni de izleyip eleştirebilsin. (Misal kabilinden, bugün yurttaşların İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinin ne kadar olduğu, gelirleri, giderleri 
ve personeli hakkında hiçbir bilgisi yoktur. Keza, çok büyük ölçüdeki yar-
gı harç ve gelirleri hakkında bir bilgi edinme adeta imkansızdır. Bir parla-
menterin özlük hakları ile ilgili açık bir bilgi edinme imkanı yoktur. Kamu 
ihalelerinin hangi partililere, kimlere niçin verildiğini öğrenmesi, kimlere 
ne kadar ve ne için silah ruhsatı verildiğini bilmesi; Diyanet Vakfı’nın ola-
ğanüstü mal varlığı ve gelir-giderleri hakkında da bir bilgi edinmesi şansı 
da yoktur.)

Kamunun bu gizlilik ve bilgi edinme önündeki engel koyma hali yurt-
taşların da kamu yönetimi hakkındaki tecessüs ve talebini zaafa uğrat-
maktadır.

Sonuç olarak kamusal saydamlığın yeterli olmadığı toplumlarda adil 
bir yargılama, demokrasi ve insan haklarının korunması da mümkün ola-
maz.

KAMU YÖNETİMİNDE BİR -TEMEL- “KATALİZÖR” OLARAK “Fİ-
KİR ÖZGÜRLÜĞÜ”

Yurttaşlar için kamu saydamlığının mevcut olması neyi ifade eder! 
Yurttaşın, bu suretle tek başına edindiği bilgileri serbestçe yayması, baş-
ka yurttaşlarla paylaşması, basın yayın organları ile duyurabilmesi, eleş-
tiriler yapması, yol göstermesi, toplumun entelektüel birikiminin kamu 
yönetimine yansıması, varsa ilgililerinin YARGI önünde sorumlulukları 
cihetine gidebilmesi sağlanmalıdır. Bunun için öncelikle o ülkede Fikir 
Özgürlüklerinin tam olarak bulunması gerekmektedir. 

Türkiye’mizde Fikir Özgürlüğü kağıt üzerinde yeterli görünmektedir; 
ancak siyasi iktidarların fikir özgürlüğü üzerindeki baskıları (bugün “Par-
ti Yargısı”) beğenmediği basın unsurlarına maliye müfettişleri göndermesi 
veya dilediği kulpu takıp etkisi altındaki mahkemelere sevk edebilmesi 
ciddi bir risk ve engeldir. Fikir özgürlüğünün önemli bir işlevi de kamu 
yöneticilerinin seçilmeleri ve değiştirilebilmeleri için kamuoyu yaratılma-
sıdır. Fikir özgürlüğünün gerçekleşmemesi halinde, yurttaşların kamu 
hayatında liyakatları ölçüsünde görev almaları, verimli ve adil bir demok-
ratik düzenin kurulması mümkün değildir.
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KAMU YÖNETİMİNDE BİR -TEMEL- “KATALİZÖR” OLARAK “DE-
MOKRASİ” 

Demokrasi; seçme ve seçilme özgürlüğü ve bunun hukuki teminat altı-
na alınmasıdır. Yurttaşların toplumda gördükleri her aksaklığı demokra-
si çerçevesinde algılaması bir galat-ı meşhurdur. Yurttaşların saydamlık 
ve fikir özgürlüğünün sağlandığı bir toplumda ve kamu yönetiminin her 
aşamasında liyakatına göre serbestçe yarışarak görev alması esasen Ana-
yasal teminat altına alınmış olmakla beraber, uygulamada milletvekilleri 
ve belediye başkanları, Parti Genel Başkanı ve birkaç yakınınca belirleni-
yor; parti içi demokrasi, parlamenter fikir özgürlüğü ve demokratik yarış 
sözde kalıyor. 

Siyasi Partilerin, kuruluş aşamasından başlayarak Siyasi Partiler Ka-
nunu ve Anayasa’ya göre Cumhuriyet’in kuruluş felsefesine, insan hakla-
rına, demokrasiye, fikir özgürlüğüne, ülkenin ve ulusun bölünmez bütün-
lüğüne uygun hareket etmeleri ve hesaplarının kontrolü ve denetimleri 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Anayasa Mahkemesi’ne aittir. Partiler, yu-
karıdaki ilkelere apaçık uymadıklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ta-
lebi ile Anayasa Mahkemesi’nce kapatılabilmektedir. Ancak kapatma ka-
rarları etkili bir yaptırım olmadığından, partiler aynı olumsuz tutumlarını 
serbestçe devam ettirebilmektedirler. Böyle olunca, partiler en yoz surette 
oy kaygısı ile irticai ve/veya bölücü faaliyetlerde birbirleri ile yarışır hale 
gelmişlerdir.

Yargıtay’da partilerin denetimleri için yedi cumhuriyet savcısı görev-
lendirilmiştir. Bu savcıların başkaca idari ve adli görevleri de vardır. Yurt 
genelinde onlarca parti ve milyonlarca parti üyesinin faaliyetleri asla de-
netlenememiştir. Bunun için yeterince savcılık kadrosunun sağlanması, 
çok sayıda uzman, raportör, müfettiş tayini ve böylece tam teşekküllü bir 
KURUM tesisi gerekir idi. Ancak iktidar sahipleri ve Cumhuriyet aydınları 
bu KURUMU gerçekleştirmemiş ve öngörememiştir. 

Demokratik hayatın bir doğal sonucu da temel yönetici unsurlar se-
çildikten sonra bunlar eli ile kamu yönetimine yurttaşların liyakatları 
ölçüsünde serbestçe katılabilmelerinin sağlanabilmiş olmasıdır. Ancak 
yurttaşlar liyakatleri ölçüsünde kamuda görev alamamaktadırlar. Her ne 
kadar KPSS gibi merkezi sınav usulleri ihdas edilmiş ise de tarafgir ve 
uydurma MÜLAKAT düzeni ile yurttaşların bu temel hakları tamamen 
iktidarların keyfine kalmış bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı 
olup belli bir eğitim belgesini de haiz iken ve yarışma sınavını da kazan-
mış olmasına rağmen, yurttaşların NE İDİĞÜ BELİRSİZ MÜLAKAT şart-
larına muhatap kılınması apaçık keyfilik ve partizanlık gayretidir. (Kamu 
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görevine talip olup sınavı kazanan yurttaşın, zaruret varsa görevine ilişkin 
sağlık durumu heyet raporu ile belirlenebilir.)

Demokrasi sürecinin yoz yürümesi YARGIYI ve yargı unsurlarının seçi-
mini etkilemekte; fikir özgürlüğünü, kamusal saydamlığı ve temel hak ve 
özgürlükleri engellemek için de kötü politikacılara imkân ve mecal sağla-
maktadır.

KAMU YÖNETİMİNDE BİR -TEMEL- “KATALİZÖR” OLARAK “YAR-
GI”

Yargı, hak ve statü çekişmelerini ve bunların ortaya çıkardığı düzen 
bozukluğunu ve hak ihlallerini gidermek ve yaptırıma bağlamak için yan-
sız, bağımsız, yeterli, donanımlı ve sorumlu bir kurumun görevli ve yetkili 
kılınmasıdır. Bu tanıma göre yargıya en çok muhatap olan unsurlar bü-
yük yetki ve imkânları elinde tutan iktidar unsurlarıdır. Bunlar politika-
cılar, varsıl kesim ve kamuoyu önderleridir; çünkü bunların yarattıkları 
haksızlıklar toplumsal düzeyde çok büyük fırsat ve düzensizlikler yarat-
maktadır. Ancak toplumun bütün yönetimi ve yargı da bunların elinde 
biçimlenmekte ve şekillenmektedir. Böyle olunca iktidar sahipleri, ser-
bestçe iktidarlarını sürdürmek, her türlü keyfiliği, kötüye kullanmayı ve 
sorumluluktan kurtulmayı sağlamak için yargıyı daimi kendi denetimleri 
altında ve en asgari seviye, takat ve işleve indirgemek hevesindedirler. 
Türk yargısında durum budur.

İktidarlar en ceberut ve yaman temsilcilerinden birini yargının başına 
ADALET BAKANI olarak getirmektedir. MÜSTEŞAR, bütün yargı unsur-
larının ve özlük haklarının mesleğe kabullerinin, eğitimlerinin, denetimle-
rinin, tayin ve terfilerinin başında bulunmaktadır. Bu iki unsur, çoğunlu-
ğu iktidar tarafından seçilmiş HSK’nın da başındadır. Adalet Bakanı veya 
müsteşarın adliyeleri ziyaretleri halinde, hakimler-savcılar el pençe divan 
koridorlara dökülmektedirler (Yargıtay onursal üyesi Sn. Çetin Aşçıoğlu 
yayınlanan bir makalesinde maruz durum için “Yazıklar olsun! Yargı bu 
durumlara da mı düşecekti...” diye yüksek sesle tepkisini dile getirmiş-
tir.). Bu durumdaki yargı, devletle yurttaş arasındaki ihtilaflarda nasıl 
yansız olabilecektir!

1940 yılında, Adalet Bakanlığı’nın bütçesi Diyanet İşleri Başkanlığı 
bütçesinin 15 katı, Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden %30 daha faz-
la idi (Tarafımdan hazırlanan İstanbul Barosu Yargı Reformu dökümanla-
rına geçmiş rakamlara göre 2004 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın büt-
çesi Adalet Bakanlığı’nın bütçesini aşmış, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 
bütçesi ise Adalet Bakanlığı bütçesinin 3 katı olmuştur. Demek oluyor 
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ki iktidarlar hukuk tedbirleri yerine ÜFÜRÜKÇÜLÜĞÜ VE JOPU tercih 
etmektedirler. Çünkü üfürükçülük ve jop iktidarlar tarafından yargıdan 
daha kolay kullanılmaktadır.).

Yargı, iktidar unsurlarının -SÖZDE- seçimlerini, bütün eylem ve iş-
lemlerini, kötüye kullanmalarını denetlemekte ve yaptırımlara bağlamak-
tadır. Yargı; donanım, bina, personel aşırı yetmezliği -iş yükü- sebebi ile 
bu denetimleri asla doğru dürüst yapamamakta, rüşvetten, ihtikardan ve 
irticadan sorumlu olan politik ve bürokratik unsurlar hakkındaki dava-
lar ya açılamamakta veya zaman aşımından düşmektedir. (Bu durumda, 
yargıyı elinde tutan iktidarların hukuk tedbirleri yerine üfürükçülüğü ve 
jopu tercihinde ne kadar haklı olduklarını görüyoruz.)

Yargıtay’a (şimdi İstinaf da dahil) milyonlarca dosya gitmektedir. Bu 
kuruluşlar bu işin üstesinden gelecek takatin 10’da 1’ine ancak sahiptir. 
Taşradaki küçük adliye çevreleri hariç büyük kentlerde de yargının taka-
ti bu düzeydedir. KAMUDA BİR İŞE BEŞ ELEMAN TAYİN EDİLİRKEN, 
YARGIDA BEŞ İŞE BİR ELEMAN ESİRGENMEKTEDİR. VE İKTİDAR 
UNSURLARI BU OLGUYU GİZLEMEK İÇİN ADALET KUTSALDIR DİYE 
BÜTÜN YURTTAŞLARI VE AYDINLARI UYUTMAKTADIRLAR. (Baro Yö-
netimi’nde bulunduğum sırada, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde yapılan 
bir panelde, panel konuşmacısı Yargıtay Başkanı’na “Ne zaman bir sayın 
Yargıtay Başkanımız biz dosyaları okuyamıyoruz.” diyecek diye sordum. 
Sayın Başkan sorum üzerine “Benim aynen böyle düşünen bir avukat ar-
kadaşım vardı. O da bizim dosyaları okuyamadığımızı sanıyordu. Ben 
de ona, gizlidir ama söyleyeceğim sekreter müsaade edecek, bizim dos-
yaları incelerken gel, kapıdan kulak ver, nasıl tartıştığımızı göreceksin.” 
dediğini söyledi. Gerçekten bu meslektaşın gelip kulak verdikten sonra 
kendisinin haklılığını tasdik ettiğini söyledi. Bu arada o gün 125 dosyayı 
karara bağladıklarını da ağzından kaçırıverdi. Panel arasında ve ikram 
sırasında sayın Yargıtay Başkanı’na aynı soruyu tekrar tevcih ettim. Beni 
azarlayarak cevap verdiğini söyledi. Panel akşamı, Baro Yönetimi ve pane-
listlerin birlikte yemek yediği Borsa Lokantası’nda geçkin saatlerde, sayın 
misafirimiz Yargıtay Başkanı’na masamızı ziyareti sırasında soruyu aynen 
tevcih ettiğimde, tebessüm ederek “Okuyaamıııyooruz” dediğini hatırlıyo-
rum.)

Bugün Anayasa’da yer alan ve idare hukukunun da başlıca bir prensibi 
olan DEVLETİN BÜTÜN EYLEM VE İŞLEMLERİNİN YARGI DENETİMİ-
NE TABİ OLDUĞU hükmü geçersiz kılınmaktadır; çünkü adli ihtilaflar-
da olduğu gibi idari ihtilaflarda da ihdas edilen idare mahkemeleri her 
bakımdan yetersizdir. Adli yargıda olduğu gibi burada da davalar yıllar 
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ve yılar sürmektedir. Adeta iktidarlar şunu demektedirler: “BİZ EYLEM 
VE İŞLEMLERİMİZ DENETLENMESİN DEMİYORUZ Kİ. MAHKEMELER 
BUNU YAPSIN; AMA MAHKEMELERİN BİZİM ÇANIMIZA OT TIKACAK 
SURETTE YETERLİ OLMALARINA BİZ GÖZ YUMAMAYIZ.” Bu yüzden-
dir ki, 20-30 dakikada anlaşılıp çözülebilecek bir ihtilaf yıllarca sürmek-
te, atı alan Üsküdar’ı geçmekte, yurttaşın yargıya güvensizliği ve yakınma-
ları ayyuka çıkmaktadır. Doğrusu ise, iktidarların Anayasa’nın yukarıda 
yazılı direktifini yerine getirmeleri ve gerekli adli teşkilatı kurmaları, aksi 
taktirde sorumlulukları cihetine gidileceğinin Anayasalarda yer alması-
dır. (Bugünlerde Adalet Bakanlığı, doğru dürüst adliye teşkilatı kurmak 
yerine yurttaşları ARABULUCULUĞA bulaştırmak için yoğun ilanlar ver-
mektedir; çünkü arabuluculuk iktidarlara ve kamu yöneticilerine doku-
namamaktadır.)

Yargı giderlerinin karşılanması için yargı kurumunun devlete ihtiyacı 
yoktur. Yargı gelirleri, yargı giderlerini çok aşacak durumdadır. Görü-
nen Adalet Bakanlığı bütçelerinin önemli bir kısmı bakanlık bünyesindeki 
ceza evi giderleri için harcanmaktadır. Yukarıda saydamlık bölümünde 
belirttiğimiz gibi iktidarlar bu gelir ve giderlerle ilgili kamuoyuna hiçbir 
bilgi vermemektedirler ve hiçbir yargı mensubu da bu hususta bilgi sahibi 
değildir. Gerçekten devlet, yurttaştan hiçbir bedel talep etmeden yargıya 
müracaatını sağlamalı, haksız çıkan taraftan hakimin taktir yetkisi çerçe-
vesinde o iş için vaki yargı giderlerinin gerçekçi olarak bil hesap tahsilinin 
sağlanması gerekir. Bu yapılmamakta, örnek kabilinden boşanma davası 
için alınan 150-200 TL’lik bir harç ve masrafla yıllarca davalar süründü-
rülmekte, yurttaşların medeni, cinsel ve sosyal varlık ve kimlikleri uzun 
süre askıya alınmaktadır. Keza, ceza mahkemeleri büyük maliyetlerle yar-
gılamalarını sürdürebilmekte, yurttaşa ve kamuya zarar veren sanıklar 
15-20 TL tebligat masrafından sorumlu tutulmakta, bu sanıkların ağır 
yargılama maliyetleri zarar verdikleri yurttaşlara yüklenmektedir. (Gereği 
gibi harç al, adam gibi yargılama yap!)

Yargı teşkilatının bugünkü personel, bina, donanım seviyesinin en az 
üç katına çıkarılması (medeni ülkelerdeki sayılar buna yakındır ve onla-
rın bizim ülkemizdeki kadar iş yükü de yoktur, taşra adliyelerinde ilave 
teşkilata lüzum olmadığından yoğun iş yükü olan merkezlerde bu artış 
ihtiyacı karşılayabilecektir) gerekmektedir. Bu durumda siyaset sosyolo-
jisi bakımından toplumun bu defa da çok güçlenen YARGI TEŞKİLATININ 
SULTASINA maruz kalacağı yönünde endişeler mevcuttur. Yargı mensup-
larının aşikar, ağır ihmalleri ve kastlarından dolayı bugün sorumlulukları 
cihetine gitmenin yolları hemen hemen kapalıdır. Yurttaşa, vekiline haka-
ret eden, keyfi davranan yargı unsurları hakkında neredeyse hiçbir işlem 
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yapılamamaktadır. Yargı unsurlarının seyyanen sorumlulukları cihetine 
gidilebilmesinin usul ve esaslarının sağlanması gerekmektedir. (İstanbul 
Barosu’nun Dünya Baroları ile İstanbul Ticaret Odası salonunda gerçek-
leştirdiği bir panelde, tarafımdan New York Barosu Sayın Başkanı’na yargı 
unsurlarını kötüye kullanma hallerinde nasıl davranıldığını sorduğumda 
“Bununla ilgili mevzuat mevcut ama biz hiçbir şekilde böyle bir durumun 
olabileceğini aklımıza bile getirmiyoruz.” demiştir.)

Yargı unsurlarının keyfi davranabilmeleri ve yaptıklarının yanına kal-
ması, tarafların yargı unsurlarına yaranma gayret ve yarışları şeklinde bir 
olgu yaratmaktadır. Bu çok üzücü bir durumdur. (Bir keresinde Yargıtay 
Baro odasında yanında oturmakta olduğum kerli ferli, ileri yaşlarda, mu-
hafazakar olduğu anlaşılan bir meslektaşımla görüşmemizde bu konuda 
yakınması sebebi ile “Üstad, bu söylediğiniz bir sonuçtur. Bunun sebeple-
ri ne!” diye sorduğumda “Ahlak, kişilik vs.” gibi açıklamalar yaptı. Ben de 
“Aziz üstadım bu açıklamalar saçmadır.” demem üzerine yüzüme hayretle 
bakarak “Nasıl?” dedi. Ben de “Bakın sayın üstadım, sizin yanınızda na-
sıl ayak ayak üstüne atmış ve düşüncelerinize saçma diyebiliyorum. Ben 
sizin bir avukat değil de bir Yargıtay Üyesi olduğunuzu sansaydım bu saç-
ma tahlilinize çok haklısınız diye katılabilirdim de. Ama öyle yapmadığımı 
görüyorsunuz. Çünkü sizin bana karşı zayıf bir ihtimal de olsa, bir gün 
işim düştüğünde lehime ve aleyhime takdir yetkinizi kötüye kullanmanız-
dan endişe etmiyorum veya lehime kullanmanızı beklemiyorum.

Yargı unsurlarının keyfi davranışları önlenemediği sürece bu yaranma 
idefiksi sürecektir.

Yurttaş, ADALET VAR SANARAK yargıya başvurduğunda dünyaya gel-
diğine pişman olmaktadır. Yarım saat-bir saatte anlaşılabilecek ve çözü-
lebilecek bir ihtilaf yıllar ve yıllar sürebilmektedir. Hakim, uzun duruşma 
ertelemelerinden sonra dosyayı yeniden eline aldığında dosyayı hatırla-
makta güçlük çekmektedir. Hakimlerin, savcıların sağlıklarını da zorlaya-
rak davaları bitirmek için çabaları da sonuç vermemektedir. Yargıtay’da 
100 dosyadan belki birine veya ikisine bir yargıcın eli değmekte, dosyalar 
raportörlerden geldiği gibi hükme bağlanıp iade edilmektedir. Yargıtay 
dosya numaralarına baktığımızda 20.000-45.000-60.000 gibi yıllık ka-
yıt numaraları görmekteyiz. Bu davalara beş veya on hakimlik daireler 
bakmaktadır. Büyük kentlerde de bugün yıl bazında 3.000-4.000 iş gelen 
mahkemeler mevcuttur (İstanbul Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne 
yıl bazında gelen iş sayısı 4.000 küsurdur). Savcılıklarda, savcı başına yıl 
bazında 2.000-5.000 sayılarına varan yoğunluk mevcuttur. 
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Bu kadar kargaşa ve yük altında ezilen yargının, bu kadar yetmezlik 
içinde doğru dürüst bir karar verebilmesine teorik olarak ihtimal yoktur. 

Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarlarından sayın Uğur İbrahim Hakkıoğlu 
bir makalesinde şöyle FERYAT EDİYOR: “Geldiğimiz nokta adalet ihtiya-
cına cevap vermeyen hatta duygularımızı rencide eden, yetersiz, hantal, 
dengesiz, son derece ağır işleyen bir yargı mekanizmasıdır. İnsanlar mah-
keme kapılarında sürünmektedirler. Adalet sahipsiz, bakımsız, kendi ha-
line terk edilmiş ve mahkum edilmiştir.”

YUKARIDAKİ FERYAT YARGIDA EN SORUMLU MEVKİDE OLAN VE 
YARGININ İYİ İŞLEMESİNDEN VE İŞLEMEMESİNDEN SORUMLU OLAN 
BİR KİŞİNİN FERYADIDIR. DEMEK OLUYOR Kİ SİYASİ İKTİDARLARIN 
YARGIYI PERİŞAN HALDE TUTMA ÇIKAR VE DİRENÇLERİ, BAKANLIK 
MÜSTEŞARI’NI BİLE ACZE DÜŞÜRMEKTE VE FERYAT ETTİRMEKTE-
DİR. 

Yargının -düzeltilmesi (reforme edilmesi) için- hukuk felsefesi profesö-
rü sayın Hayrettin Ökçesiz bir makalesinde, yargının bu kötü halinin top-
luma ağır maliyetlerine değindikten sonra, YARGININ ISLAHI VE ADAM 
GİBİ BİR YARGI OLMASI HALİNİN BİR İSTİKLAL MÜCADELESİ KADAR 
ÖNEM TAŞIDIĞINI vurgulamıştır.

Ancak geçmişte olduğu gibi bugün de yargı siyasi iktidarlar tarafından 
kullanılan, kaderlerine terk edilmiş, perişan bir vaziyettedir. Gidişatın 
değişeceğine dair bir ÜMİT de bulunmamaktadır.

(Ülkemizde hukuk fakülteleri gerçekte lisans düzeyinde hiçbir fakül-
tatif ve akademik eğitim vermemekte, iyi seviyede olanlar bile bir hukuk 
lisesi düzeyinde kalmaktadır. Yargı mensuplarının (hakim, savcı, avukat 
vs.) temel eğitim ve meslek içi eğitimleri de önemli bir sorundur.)

YARGI KURUMUNUN ÖZERKLİĞİ

Yargının tarafsız, bağımsız, sorumlu ve yeterli surette görevini yapa-
bilmesi ve diğer kamu erklerinden etkilenmemesi için yargı kurumunun 
ÖZERK olması gerekmektedir. Bu durumda yargı, yönetim unsurlarını 
kendi seçecek, eğitimini ve mesleğe kabulünü kendi yapacak, bütçe ve 
harç tarifelerini düzenleyecek, (devletin katkısı tanımlanacak bu katkıya 
belki ihtiyaç da kalmayacaktır) yargı tamamen idare ve iktidar unsurları-
nın etki alanı dışına çıkacaktır. Hakimler ve savcılar da bu kurumda ayrı 
ayrı konumlanmalıdır. 

Yargı özerkliği konusunda eski Yargıtay Başkanlarından sayın Sami 
Selçuk’la vaki bir görüşmemizde, İtalya’da benzeri bir durumun olduğunu 
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söylemiştir. Keza İstanbul Barosu’nun bir yargı reformu sempozyumun-
da, Danıştay Daire Başkanlarından bir hakimin aynı mahiyette özerklik 
niteliğine atıf yaptığını hatırlamaktayım. Tarafımızdan da 1988-1990 İs-
tanbul Barosu Genel Kurulu’na sunduğum bildirilerde ve keza Barolar 
Birliği Başkanlığına adaylığım sırasındaki konuşmamda da yargı özerkli-
ğine (yargı muhtariyeti) vurgu yaptığımı beyan etmeliyim.

Montesqiueu’nün Kanunların Ruhu kitabında üç asır evvel zikrettiği 
üzere; yargı iktidar erklerinden ayrılmadıkça adaletten bahsedilemez. 
(Yargının başında iktidarın ajanı bir bakanın ve müsteşarın olduğu hali 
de bir daha düşünelim. Gerçekte Adalet Bakanı yargı içinde ne münase-
betle bulunmaktadır!!?)

KAMU YÖNETİMİNDE BİR -TEMEL- “KATALİZÖR” OLARAK “AY-
DINLANMA”

Yukarıda kamusal saydamlık, fikir özgürlüğü, demokrasi, yeterli ve 
sorumlu yargının mevcudiyeti bir toplumun TEMEL ŞARTLARI olmakla 
beraber; bu şartlar toplumsal mutluluk, barış, verimlilik, gelişme ve gü-
venin tam olarak sağlanması için yeterli değildir. Toplumun din, sınıf, ırk, 
cinsiyet dogmalarından tamamen sıyrılmış, eğitilmiş, kaynakların verim-
li ve rasyonel işlenmesini müdrik, çağdaş telakkilerle donanmış olması 
da gerekir. Yoksa, tamamen skolastik ve dogmatik telakkilerle malul bir 
toplum ne kadar demokratik ve özgür olursa olsun çağdaş bir toplumun 
mutluluk, barış ve başarısını sağlayamayacaktır. 

Yargı sorunları çerçevesinde, bir toplumun iyi yönetilmesi için belirle-
diğimiz bu beş katalizörden herhangi birinin sıfır olması halinde sonuç 
da sıfır olacaktır. Bu beş unsurun bileşkesi toplumun refahını, esenliğini, 
verimliliğini ve çağdaşlığını sağlayacaktır. Bu beş unsur sağlandıktan son-
ra rejim parlamenter, başkanlık, meşruti monarşi, liberal veya devletçi 
olmuş olmamış esasta hiçbir şey değişmeyecektir.



İNGİLTERE ve ABD HUKUKUNDA
TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Selin PEHLİVAN1

I. Giriş

Şirketler, kuruluşları ile birlikte, şirket ortaklarının üzerini adeta ör-
ten, daha önce var olmayan bir perdeye kavuşurlar. Kanun koyucunun, 
kuruluş ile sağladığı bu tüzel kişilik perdesi, belli hallerde, bu tüzel kişi-
lik perdesinin kaldırılması ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Özellikle 
grup şirketlerin yaygınlaşması, dikeyde perde katlarını arttırmaktadır2.

Hukuki açıdan yöneticilerinden ve pay sahiplerinden farklı bir kişiliğe 
sahip olan şirketler, bu özellikleriyle pay sahiplerinin kişisel sorumluluk 
korkusu duymadan, kurumsal kararlar alabilmelerine olanak sağlamak-
tadır. Tüzel kişilik perdesi olarak da tanımlanan bu özgürlük kavramı, 
tümüyle mutlak değildir. 

Grup şirketlerin varlığı, diğer şirketlerden farklı olarak bir grup men-
faatinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu da hem bağlı şirketler, hem 
de alacaklılar açısından bir koruma mekanizması gerekliliğine yol açmış-
tır. Ancak, alacaklılar bakımından tüzel kişilik perdesinin kaldırılması, 
ayrı bir koruma mekanizması olmasa dahi, belli ölçüde koruma sağlaya-
caktır3.

Türk doktrininde tüzel kişilik perdesi olarak nitelendirilen kavram, 
İngilizce’de “corporate veil” olarak adlandırılmaktadır. “Veil” kelime anla-
mı olarak tül, perde, peçe gibi farklı anlamlara da gelebilmektedir. Perde, 
tül ya da maske ne şekilde adlandırılırsa adlandırılsın, şüphesiz arkada 
var olan kişiliği gizleyen bir yapı olduğu açıktır. 

Bu makalede, öncelikle tüzel kişilik perdesinin aralanması doktrini, 
İngiliz ve ABD hukukları bakımından ele alınacaktır. ABD’de tüm eyalet-

1 İstanbul Barosu ve New York Eyalet Barosu’na kayıtlı Avukat ve İstanbul Bilgi Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Doktora Öğrencisi

2  Yazıcı, Alper Hakkı. Lifting the Corporate Veil in Group of Companies: Would the Single 
Economic unit Doctrine of EU Competition Law Set a Precedent? Law & Justice Review, 
Issue:9, 2014, s.134-136.

3  Hopt, Klaus J. & Pistor, Katharina. Company Groups in Transition Economies: A Case 
For Regulatory Intervention? European Business Organization Law Review, 2001, s.7, 8.
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ler bakımından geçerli olacak, bütünleştirici federal bir yasa olmaması, 
tüzel kişilik perdesinin kaldırılması prensibinin elli eyalet ve bir federal 
bölgenin her birinde farklı şekillerde uygulanabilmesine olanak vermek-
tedir. Federal mahkeme önünde görülen bir tüzel kişilik perdesinin kal-
dırılması talebinde, bağlı şirketin mi, yoksa hâkim şirketin mi kurulu 
olduğu eyalet yasalarının uygulanacağı ise, ayrı bir sorundur4.

İngiliz ve ABD hukukları bakımından tüzel kişilik perdesinin aralan-
ması doktrini incelemesi ve şirket topluluklarına özel bir değerlendirme 
sonrasında, TTK şirket toplulukları ilgili maddeleri ile karşılaştırma ya-
pılacaktır. Ana şirket, hâkim şirket yerine ve yavru şirket, bağlı şirket 
yerine kullanılabilir.

II. Tüzel Kişilik Perdesi

Tüzel kişilik perdesinin kaldırılması ile perdenin arkasında geride ka-
lıp aralanan ve perdenin bir sonucu olarak ortaya çıkan unsurlar yazar-
larca farklı sınıflandırılmakla birlikte bu makale çerçevesinde üç farklı 
unsur olarak ele alınacaktır5;

i. Ayrı tüzel kişiliğe sahip olma,

ii. Tüzel kişilik zırhı,

iii. Sınırlı sorumluluk (tüzel kişilik zırhının tam tersi).

Bu üç unsur, birbirlerinin ayrılmaz bir parçası olmayıp, bağımsız kav-
ramlardır. Örneğin, tüzel kişilik zırhının mahkemece kaldırılması, şir-
ketin ayrı tüzel kişiliğinin de artık var olmadığı anlamına gelmeyebilir6. 
Ancak genel olarak doktrinde, tüzel kişilik perdesinin kaldırılması tartış-
maları, sınırlı sorumluluk ilkesini konu etmektedir.

Her ülke hukukuna göre bu kavramlar, daha zayıf ya da daha güçlü bir 
koruma sağlayabilirler. Örneğin, Delaware Eyaleti Del. Code Ann. Tit. 8, 
§ 102(b)(6) (2009) düzenlemesi, belli şartlar altında şirket pay sahipleri-
nin, şirket borçlarına yönelik kişisel sorumluluğunun şirket ana sözleş-
mesinde düzenlenebilmesine açık kapı bırakmıştır. Mahkeme kararları, 
uyguladıkları kriterler ve kanunlar değerlendirilirken, aslında kaldırıl-
mak istenen perdenin, yukarıda sayılan kalkanlardan hangisine yönelik 
olduğu netleştirilmelidir. Örneğin, İngiltere mahkeme kararlarında, ayrı 

4  Schwartz, Jennifer A. Piercing the Corporate Veil of an Alien Parent for Jurisdictional 
Purposes: A Proposal for a Standard That Comports with Due Process, 96 Cal. L. Rev. 
731, 2008, s.731

5  Cabrelli, David. The Case Against ‘Outsider Reverse’ Veil Piercing in Company Law. U. 
of Edinburgh School of Law Working Paper No. 2010/03, 2010, s.345 vd. 

6  Cabrelli, s.360.
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tüzel kişilik kavramına ilişkin, ana şirketin lehine tüzel kişilik perdesinin 
kaldırılması talebi, mahkemelerce olumlu karşılanmaktadır7. Bu konu 
özellikle, tüzel kişilik perdesinin kaldırılmasına yönelik ABD’de verilmiş 
mahkeme kararlarını araştırıp, belli istatistiki verileri ortaya koyan çalış-
maların değerlendirilmesi açısından önemlidir. Her olayın kendi öznelli-
ğinde değerlendirilmesi gerektiğinden, doktrinel tartışmalar ile mahkeme 
istatistikleri çoğu zaman örtüşmeyecektir. 

Kanunen sağlanan tüzel kişilik perdesinin, yine kanuni düzenleme yo-
luyla kaldırılmasının, aslında tüzel kişilik perdesinin kaldırılması olup 
olmadığı konusunda farklı görüşler vardır8. Böyle bir ayrım yapıldığında, 
kanunen var olan bu perdenin yine kanunla kaldırıldığı ve arada artık bir 
perde olmayacağı kabul edilmektedir. Bu nedenle artık tüzel kişilik per-
desinin kaldırılmasına ihtiyaç olmayacaktır.

A. Ayrı Tüzel Kişiliğe Sahip Olma

Ayrı tüzel kişiliğe sahip olma, şirketin pay sahiplerinden ve yönetici-
lerinden farklı bir kişiliği olduğu anlamına gelmektedir. Ayrı bir tüzel ki-
şiliğe sahip olma durumunun kaldırılması halinde, şirketin kendisinin 
kurulmasına ve hayatta kalmasına yardımcı olan pay sahipleri ve yöneti-
cilerinden, ayrı bir tüzel kişiliği kalmayacaktır9. Özellikle tek ekonomik 
birimin kabulü ile, vergi hukukuna ilişkin durumlar ile ve diğer bazı du-
rumlarda, tüm grup şirketlerinin tek bir yapı olarak algılanması anlamı-
na gelmektedir. Örnek olarak ileride değinilecek olan Smith, Stone and 
Knight ve DHN Food davaları verilebilir.

B. Tüzel Kişilik Zırhı

Tüzel kişilik zırhı, şirket pay sahiplerinin veya yöneticilerinin ve onla-
rın şahsi alacaklılarının, şirket varlıklarına yönelik taleplerde bulunma-
sını önlemektedir. İngiltere ve ABD’de kurulu şirketler bakımından, bu 
kalkan en üst düzeyde koruma sağlamaktadır.

Bu korumanın kaldırılması ile şirket pay sahipleri, şirketin varlıkları-
na karşı talepte bulunabilecek veya bu varlıkların şirket pay sahiplerince 
teminat olarak gösterilebilmesine olanak tanınacaktır10. Tüzel kişilik zır-

7  Smith, Stone and Knight Ltd v City of Birmingham [1939] 4 All ER 116, s.121. Karara 
ileride ayrıca değinilecektir.

8  Öztek, Selçuk & Memiş, Tekin. Şirketler Hukuku ve İcra İflas Hukuku İlkeleri Karşısın-
da Borçlu Şirketin Alacaklılarının Hâkim Ortağa Karşı Korunması. I. Uluslararasi Tica-
ret Hukuku Sempozyumu “Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması” Sempozyum Yayınları, 
2008, s.201.

9  Cabrelli, s.357.
10  Cabrelli, s.357, 358 vd.
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hı korumasının kaldırılması, dışarıdan ters perdenin kaldırılması olarak 
da adlandırılmaktadır.

Tüzel kişilik zırhının kaldırılmasına ilişkin CC davasında, Hedge çift-
lik sahibi olan bir şirkettir ve CCe olan borçlarını ödeyememesi nedeniyle 
çiftlik icradan satışa çıkmıştır11. H. Inc.’in sahibi olan S. A.H.’in ayrıca bu 
çiftlik içerisinde çiftlik evi de bulunmaktadır ancak bu evin de mülkiyeti 
şirkete aittir. Minnesota eyaletinde sağlanan aile mallarından serbestçe 
faydalanma hakkı uyarınca, gerçek kişiler mülklerinin bu gibi satışlardan 
korunmasını sağlayabileceklerdir ancak bu hak tüzel kişilere doğal olarak 
sağlanan bir hak değildir. Ancak mahkeme, bu davada tüzel kişilik zırhını 
kaldırarak, Anette H.’in davaya katılmasına ve sanki mülkün sahibi şirket 
değil de kendisiymiş gibi, bu çiftlik evi istisnasından yararlanmasına izin 
vererek satışı durdurmuştur.

C. Sınırlı Sorumluluk

Sınırlı sorumluluk, şirket alacaklılarının şirket pay sahiplerinin ve/
veya yöneticilerinin mal varlıklarına yönelik talepte bulunmasını önle-
mektedir12. Doktrinde yaygın olarak tartışılan ve tüzel kişilik perdesinin 
kaldırılması doktrinine genel olarak esas teşkil eden konu ise, şirketlerin 
sınırlı sorumluluk özelliğinin ortadan kaldırılarak, alacaklıların, pay sa-
hiplerinin varlıklarına ulaşmasına izin verilmesi halidir13. 

Birçok şirket, bu ilkenin sağladığı korumanın arkasına güvenle sığı-
narak, risklerini belli ölçüde sınırlayarak, yatırım yapabilmekte ve sınır-
sız sorumluluk korkusu olmadan kurumsal kararlar alabilmektedirler14. 
Aynı zamanda, hisselerin devredilmesi açısından da bu ilkenin varlığı 
önemlidir. Aksi halde, alacaklıların korunması bakımından, devralanın 
varlıklarının da en az devreden kadar olması, ya da devredenin sorumlu-
luğunun devam etmesi söz konusu olacaktır15. Bu durum, yatırımlar ve 
ülke ekonomileri bakımından olumsuz sonuçlar doğurabilecektir. 

Pay sahiplerinin yalnızca yatırım amaçlı hisse sahibi olduğu şirketler-
de, yönetime katılım olmadığından ötürü perdenin sınırlı sorumluluk iti-
bariyle kaldırılma ihtimali düşüktür16. 

11  CC 375 N.W.2d 477 (1985).
12  Cabrelli, s.357.
13  Cabrelli, s.357.
14  Millon, David. Piercing the Corporate Veil, Financial Responsibility, and the Limits of 

Limited Liability. Washington & Lee Public Law Research Paper No. 03-13, 2013, s. 
1312.

15  Millon, s. 1313.
16  Millon, s. 1327.
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III. Tüzel kişilik Perdesinin Kaldırılması 

Tüzel kişilik perdesinin kaldırılması, İngiliz mahkemelerinde genelde 
“common law” prensipleri doğrultusunda bir arayış olarak karşımıza çı-
karken, dönem dönem ortaya konulan kriterler bakımından ABD hukuku 
ile benzerlik göstermektedir. İngiliz hukukunun, tüzel kişilik perdesinin 
kaldırılması doktrinine sağladığı katkılardan en önemlisi, tek ekonomik 
birim teorisi olmuştur. ABD hukuku açısından ise, alter ego doktrini 
mahkeme kararlarına yön vermiştir.

A. İngiliz Hukukunda Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması

İngiliz hukukunda tüzel kişilik perdesinin kaldırılması, tarihsel açıdan 
üç farklı dönem geçirmiştir17. Bu dönemlerden ilki, Salomon v. Salomon 
davasıyla başlayan ve İkinci Dünya Savaşı dönemine kadar süre gelen, 
genel olarak mahkemelerin temsilci, vekillik, haksız fiil gibi mevcut com-
mon law temeliyle belli bir yaklaşım yöntemi arayışı içinde olduğu dönem-
dir. İkinci dönem ise, İkinci Dünya Savaşı sonrası Lord Denning’in ağırlı-
ğını koyduğu ve perdenin tam anlamıyla sıyrıldığı dönem iken, son dönem 
ise günümüze kadar süre gelen perdenin sıyrılmasının gözden düşmesi ve 
Salomon prensiplerine geri dönüştür.

1. Salomon v. Salomon & Co

İngiliz hukukunda tüzel kişilik perdesinin kaldırılması için, ilk dö-
nemde şirketin pay sahiplerinin vekili gibi davranıp davranmadığı ince-
lenerek, herhangi bir kriter araştırmasına girilmeksizin, genel “common 
law” prensipleri üzerinden mahkemelerin karar verdiği görülmektedir. 

1855 tarihli Sınırlı Sorumluluk Kanunuyla birlikte, İngiltere’de kuru-
lu şirketler sınırlı sorumluluk korumasına kavuşmuşlardır18. Bu kanuna 
göre, kurulan şirketlerin en az yedi ortağının bulunması gerekmektedir. 
Bu nedenle, genelde bir esas ortak ve ortağın güvendiği kişilerden oluşan, 
diğer altı kişinin oluşturduğu ortaklıklar görülmektedir. Bu şekilde kuru-
lan şirketler bakımından, yedi ortak şartına rağmen esasında tek kişilik 
olan bu şirketlerde sınırlı sorumluluk koruması eleştirilmiştir. 

İngiliz hukukunda önemli yer taşıyan Salomon davasında, ilk derece 
ve temyiz mahkemeleri, sınırlı sorumluluğu uygulamamış ve tüzel kişilik 
perdesini kaldırmışlardır19. Salomon davasında, bağımsız olarak çalışan 
deri tüccarı Salomon, kendisinin direktör olduğu bir limited şirketi, aile-

17  Cheng, Thomas K. The Corporate Veil Doctrine Revisited: A Comparative Study of the 
English and the U.S. Corporate Veil Doctrines. Boston College International & Compa-
rative Law Review Vol. 34:329, 2011, s.334.

18  The Limited Liability Act 1855 (18 & 19 Vict c 133).
19  Salomon v Salomon & Co Ltd [1897] AC 22 (HL).
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sinin diğer altı ferdinin de azınlık pay sahipliğinde kurmuş ve kendi işini 
bu şirkete satmıştır20. Böylece yeni kurulan şirketin hem pay sahibi, hem 
de en büyük alacaklısı olmuştur. Sonrasında bu şirket tasfiyeye girdiğin-
de, tasfiye memuru, şirketin borçlarına karşılık Salomon’a verilen rehinin 
geçersiz olduğunu iddia etmiştir. Salomon’un limited şirket kurmasın-
daki tek amacının, kendi işini transfer ederek, şirketi aslında vekili gibi 
kullanmak olduğu gerekçesiyle, şirket borçlarından sorumlu olduğuna 
mahkemede karar verilmiştir. 

Lordlar Kamarası ise, Salomon’un şirket kurmak için kanunun belirt-
tiği tüm formaliteleri sağlayarak bir limited şirket kurduğu ve şirketlerin 
ayrı bir kişiliği olduğu gerekçesiyle, ticari işin doğrudan şirkete ait oldu-
ğunu ve aynı anda aynı şirket için hem var hem de yok denilemeyeceğini 
belirtmiştir. Lordlar Kamarası, sınırlı sorumluluğa ilişkin kanunu üstün 
tutarak, bu kanuna uygun kurulan bir şirketin ayrı tüzel kişiliğini, her ne 
şart altında olursa olsun korumuştur. Salomon kararı, şirketlerin ayrı 
birer kişiliği, çalışanları ve alacakları olduğu, yapay olsa bile ekonomik 
birer aktör olduklarını ortaya koymuştur21. 

Lordlar Kamarası, Salomon davasında sınırlı sorumluluğun, tek ki-
şilik şirketler için de geçerli olduğunu vurgulamıştır22. Ancak ilk dönem 
kararlarında, mahkemeler her zaman Lordlar Kamarası’nın bu yönde ka-
rarını takip etmemiştir23. 

2. Smith, Stone and Knight Ltd v City of Birmingham

İngiliz mahkemeleri tüzel kişilik perdesinin kaldırılması taleplerini, 
“common law” genel kriterleri bağlamında incelemekle birlikte, vekâlet 
ilişkisi, şirketin tek pay sahibi ile yönetilmesi, özkaynakların yetersiz olu-
şu ve tek ekonomik birim gibi ABD hukukundan çok farklı olmayan kri-
terler çerçevesinde de incelemiştir. Bu kriterleri ortaya koyması ve Salo-
mon döneminde ortaya çıkması bakımından önemli olan ve şirketin ana 
şirket adına hareket edip etmemesine yönelik kriterleri ortaya koyan ilk 
dava,  Smith, Stone and Knight Ltd v City of Birmingham’dır. Yargıç At-
kinson bu davada altı soruya cevap aramıştır24:

1. Elde edilen kâr ana şirketin kârı gibi mi görülüyor?

2. İşi yürütenler ana şirket tarafından mı atanıyor?

3. Ana şirket girişimin beyni mi?

20  Salomon v Salomon & Co Ltd [1897] AC 22 (HL), s.22.
21  Hudson, Alaister. Understanding Company Law, Chapter 2 The Salomon Principle. 

Routledge, 2011.
22  Cheng s.335.
23  Cheng s.335, 336.
24  Smith, Stone and Knight Ltd v City of Birmingham [1939] 4 All ER 116, s. 121.
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4. Ana şirket ne yapılmasına ve ne kadar yatırım yapılmasına karar 
veriyor mu?

5. Ana şirket kendi becerileri ve yönlendirmeleriyle kâr sağlıyor mu?

6. Ana şirket etkili ve daimi bir kontrole sahip mi?

1939 yılında Lord Atkinson’ın, 1931 yılında ABD’de Powell tarafından 
ortaya konulan kriterlere benzer bir test uygulaması, Salomon kararı ak-
sine perdeyi kaldırması diğer yargıçlar tarafından çok benimsenmemiş 
ve common law prensiplerinin uygulanmasına devam edilmiştir25. Ancak 
göz ardı edilmemesi gereken nokta, bu davada tüzel kişilik perdesinin 
sıyrılmasını talep eden tarafın, bağlı ortaklık ya da bağlı ortaklığın ala-
caklıları değil; ana şirketin kendisi olmasıdır26. Diğer bir deyişle davanın 
konusu, ana şirketin, bağlı şirketin işinin bozulması nedeniyle tazminata 
hak kazanıp kazanamayacağıdır. Davada uygulanan kriterlerle hedefle-
nen, bağlı şirketin tümüyle ana şirketin vekili olup olmadığının ortaya 
konulmasıdır27. Davanın sonucunda Lord Atkinson, yukarıdaki soruları 
sorarak bağlı şirketin işleri esasında ana şirket adına yürüttüğü kana-
atine varmış ve tüzel kişilik perdesini kaldırarak ana şirketin tazminat 
almasına olanak vermiştir.

3. Lord Denning ve Tek Ekonomik Birim Teorisi

1950-1970 tarihleri arasında tüzel kişilik perdesinin kaldırılmasına 
yönelik kararlarıyla, Lord Denning İkinci Dünya Savaşı sonrası döneme 
damga vurmuştur28. Lord Denning, Littlewoods Mail Order Stores v. In-
land Revenue Commissioners davasında, Salomon kararıyla ortaya çı-
kan doktrinin dikkatle izlenmesi gerektiği ve şirketler arasında bir perde 
örtmekten öte, aslında tülün mahkemece bir kenara itilerek, maskenin 
arkasında yatanın incelemesi gerektiğini vurgulamıştır29. Lord Denning 
bu dönemde tek ekonomik birim teorisi ile, grup şirketleri tek bir tüzel 
kişilik olarak görerek, aradaki perdeyi kaldırmıştır30.

İngiliz hukukunda, özellikle Lord Denning’in tek ekonomik birim teo-
risi, grup şirketler bakımından önemlidir. Lord Denning tarafından ileri 
sürülen tek ekonomik birim teorisi31, ana şirket ve bağlı şirketi, adeta tek 

25  Cheng, s.337.
26  Cheng, s.337, 338., Smith, Stone and Knight Ltd v City of Birmingham [1939] 4 All ER 

116.
27  Stone and Knight Ltd v City of Birmingham [1939] 4 All ER 116.
28  Cheng, s338.
29  Littlewoods Mail Order Stores v IRC [1969] 1 WLR 1241, s. 1254.
30  İleride ayrıca incelenecektir.
31  Bainbirdge, s.6 vd.
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bir şirketmiş gibi algılanmasına imkân tanımaktadır32. Ancak İngiliz tem-
yiz mahkemeleri, çözümlenmesi gereken konunun ekonomik değil, hu-
kuki olduğunu vurgulayarak tek ekonomik birim teorisini reddetmiştir33. 
Tüzel kişilik perdesinin İngiliz hukukunda kaldırılması nadirdir34.

4. Adams v. Cape ile Salomon Kararına Dönüş

1990 itibariyle günümüze kadar geçen süreçte, tüzel kişilik perdesinin 
kaldırılması, şirketin tek ortaklı ve yetersiz sermaye sahibi olması halin-
de dahi, oldukça nadir gerçekleşmiştir35. Bu kararlar arasından Adams 
v. Cape Industries Plc36 tüzel kişilik perdesinin, özellikle haksız fiil bakı-
mından aralanmayacağının bir göstergesi olmuştur. Bu kararda, Güney 
Afrika’da asbest maden işiyle uğraşan grup şirketlerin hâkim şirketi olan 
ve bu ürünlerin dünyada pazarlamasını yürüten İngiltere’de kurulu Cape 
Industries’e asbeste maruz kalan mağdurlar tarafından İngiliz mahkeme-
leri önünde dava açılmıştır. Açılan davada İngiliz mahkemesi, tüzel kişilik 
perdesinin kaldırılması talebini, hukuka uygun şirket kuruluşunun, bağ-
lı şirketten uzanan sorumluluktan, hâkim şirketi koruduğu gerekçesiyle 
reddetmiştir. Bir anlamda, Salomon davasında Lordlar Kamarası’nın gö-
rüşündeki hususlar baz alınmış ve Lord Denning’in tek ekonomik birim 
teorisi terk edilmiştir.

D. ABD Hukukunda Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması

ABD hukukunda tüzel kişilik perdesinin kaldırılması konusunda, 
mahkemelere ve hukukçulara kolaylık sağlaması bakımından alter ego 
doktrini, vasıta doktrini gibi testler ve bu testlere eşlik eden çeşitli faktör-
ler ortaya konulmuş olsa da, konunun özü itibariyle her bir vakıa da farklı 
sonuçlar ortaya çıkmaktadır37. Perdenin kaldırılmasına yönelik mahkeme 
kararlarının incelenmesi neticesinde ortaya çıkan istatiksel çalışma da 
gösteriyor ki, benzer gerekçelere dayanan birçok talep karşısında mah-
keme, somut olaya göre farklı sonuçlara varabilmektedir. Bu nedenle ge-
nelleme yapmanın hatalı olacağını hatırlatmakla birlikte, mahkemelerin 
ve doktrinin üzerinde durduğu temel bazı faktörler aşağıda sıralanmıştır.

Tüzel kişilik perdesinin kaldırılması bakımından mahkemeler; (i) va-

32  D.H.N. Food Distribs. Ltd. v. Tower Hamlets London Borough Council, [1976] 1 W.L.R. 
852 (A.C.) at 860 (Eng.).

33  Cheng, s.340.
34  Cheng, s.332.
35  Davies, P.L. Principles of Modern Company Law, 8th edn, London, 2008, s. 208. Yazıcı, 

s. 148.
36  Adams v Cape Industries plc [1990] Ch 433 (CA).
37  Bainbridge, s.36 vd.
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sıta, alter ego olma, (ii) şirket formalitelerinin yerine getirilmemesi, (iii) 
yetersiz özkaynak gibi üç temel faktör üzerinde yoğunlaşmaktadır38. Bu 
faktörler zaman zaman iç içe geçmiş gibi gözükmekle birlikte, ABD’deki 
eyalet ve hukuk yapısı nedeniyle hem yorum hem de uygulama bakımın-
dan farklılık gösterdiği unutulmamalıdır. Bu temel faktörler haricinde, 
Thompson 1991 yılında yapmış olduğu araştırmada, mahkemelerin tüzel 
kişilik perdesiyle ilgili hüküm verirken gerekçe olarak gösterdiği diğer 
bazı faktörleri; yetersiz özkaynaklar, şirket formalitelerinin yerine geti-
rilmemesi, şirket kayıtlarının ve çalışanlarının örtüşmesi, yanıltıcı beyan, 
şirket ortaklarının hâkimiyeti, birbirine sarmalanma ve maddi bir ayrım 
olmaması, alter ego ve vasıta olma, adil olma, riskin varsayılması ve ka-
nun olarak listelemiştir39. 

1. Alter Ego Doktrini / Vasıta Doktrini

Alter ego doktrini, tüzel kişilik perdesinin kaldırılması açısından en 
geniş desteği bulan kriterdir. Alter ego doktrini, iki temel kriterden oluş-
maktadır40;

(a) Şirketin ayrı bir varlığı olmaması; 

(b) hileli, haksız veya hukuka aykırı bir davranış.

Alter ego doktrini ile oldukça benzer olan ancak, şirketler topluluğu 
tüzel kişilik perdeleri uygulamalarında karışımıza çıkan vasıta doktrini 
için aranan kriterler ise,

(a) sadece vasıta olma, yani bağlı şirketin ana şirketçe tam hâkimiyet 
ile kontrol edilmesi, 

(b) bu hâkimiyetin davacıya yönelik hileli ya da hukuka aykırı bir 
davranışa yol açacak şekilde kullanılması ve,

(c) davacının davalının davranışları nedeniyle, zarara veya haksız bir 
kayba uğramış olmasıdır. 

Bu test sonucunda tüzel kişilik perdesinin kaldırılabilmesi için, üç 
aşamanın da kanıtlanması gerekir. Alter ego testinde, zarar kavramına 
yer verilmemiş olmakla birlikte, mahkemelerin sonuç olarak her zaman 
zararı aradığı görülmüştür.

Alter ego ve vasıta doktrinin ilk kriterini oluşturan şirketin ayrı bir 

38  Millon, s.1336, 1339.
39  Thompson, Robert B. Piercing the Corporate Val: An Empirical Study, 76 CORNELL L. 

REV. 1036, 1039, 1991, s.1044, 1045.
40  Blumberg, Phillip et al. The Law of Corporate Groups: Jurisdiction, Practice, and Pro-

cedure, Aspen Publishers Online, 2007, s.11-5 – 11-22.
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varlığı olmaması, tümüyle bir vasıta olması somut olaya göre değişmek-
le birlikte genelde bu durum pay sahibinin, şirket üzerinde kontrolünü 
aşırı kullanması ve şirket formalitelerini yerine getirmemesi olarak anla-
şılmaktadır. Kontrolün aşırı kullanılması hususuna ileride tekrar değini-
lecektir. Şirket formalitelerinin yerine getirilmemesi ise, yalnızca alter ego 
bakımından değil, alter ego doktrinini tanımayan eyaletlerde de tüzel kişi-
lik perdesinin kaldırılması için yeterli bir sebep olarak görülebilmektedir.

İkinci kriterde geçen, hileli ya da hukuka aykırı davranış ile anlatılan 
hususun “common law” ile kabul edilen hile eşiğinden daha hafif olarak 
mahkemelerce olarak yorumlanması eleştirilmektedir41. Örneğin, bu kri-
terin sağlanması bakımından yeterli kabul edilen yanlış beyan, hileye göre 
daha hafif bir unsurdur. 

Alter ego teorisiyle, hile bazı kararlarda yer değiştirmektedir. Doktrin-
de alter ego ve vasıta gibi terimlerin kullanılmasının dayanaksız olduğu, 
ama buna rağmen mahkemelerin yine de doğru kararlara vardıkları öne 
sürülmüştür42. Bir ileri aşamada ise, konunun tümüyle hileye ilişkin hu-
kuk yoluyla çözülebileceği ve ayrıca bir tüzel kişilik perdesinin kaldırıl-
ması doktrinine ihtiyaç olmadığı yönündedir43. Bu konu özellikle birçok 
eyaletin, alter ego teorisini tanımamasından kaynaklanmaktadır44. Eyalet 
mahkemelerinin alter ego doktrinini kabul ettikleri hallerde dahi, federal 
mahkemelerin bakış açısından farklı faktörlere, farklı değerler biçilebil-
mektedir45. Hilenin çoğu zaman, tüzel kişilik perdesini kaldırmak için 
yeterli bir sebep olacağı kabul edilse dahi, sırf kanun ile sağlanan sınırlı 
sorumluluk ilkesinden yararlanma amacıyla, bir şirket kurmak ya da tek 
bir tüzel kişiliği birden fazla şirkete ayırmak, hile anlamına gelmeyecek-
tir46. 

İkinci kriter bakımından mahkemeler şirket varlıklarının kişisel 
amaçlarla kullanılmasını da yeterli bulmaktadır47. National Labor Relati-

41  Thompson, s.1043 dipnot 53.
42  Thompson, s.1037.
43  Torco Oil Co. v. Innovative Thermal Corp., 763 F. Supp. 1445, 1451 (N.D. 111. 1991). 
44  Deleware Eyaletinde örnek kararlar için: Harper v. Delaware Valley Broadcasters, Inc., 

743 F.Supp. 10 (D.Del.,1990), Mobil Oil Corp. v. Linear Films, Inc., 718 F.Supp. 260 
(D. Del 1989). Trustees of Arden v. Unity Constr. Co., 2002 WL 1466600(Del. Ch. 
2002).

45  Bendremeer, s.391.
46  Oh, Peter B. Veil Piercing. U. Pitt. Sch. of Law Legal Studies Research Paper Series, 

Working Paper No. 2010-06, 2010, s.90. Oh özellikle Thompson’ın yapmış olduğu araş-
tırmada hileyi dahil etmemesini eleştirmektedir. Bainbridge, s. 6.

47  National Labor Relations Board v West Dixie Enterprises Inc., 190 F.3d 1191 (11th Cir. 
1999).
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ons Board v West Dixie Enterprises Inc. davasında, Carole Ann Paolicelli 
şirketin tek sahibi ve başkanıyken, eşi Paul Paolicelli’de şirketin günlük 
işlerini idare etmektedir. Mahkeme, bu davada malvarlıklarının önemli 
ölçüde birbirine karıştığına kanaat getirmiştir. Bu kanaatin oluşmasında, 
West Dixie’nin ödemelerinin Paolicelli’lerin kişisel hesaplarından ve kredi 
kartlarından yapılması, Paolicelli’lerin 6 aylık kirasının West Dixie tara-
fından ödenmiş olması ve tarafların bu ödemelerin geri ödendiğine ilişkin 
herhangi bir kanıt sunamıyor oluşu etkili olmuştur.

1. Şirket Formalitelerinin Yerine Getirilmemesi

Kanun koyucu, pay sahiplerinin asil, şirketin vekil olduğu bir düzen 
öngörmemiştir48. Bunun yerine sınırlı sorumluluk ve ayrı bir tüzel kişilik 
düzenlemelerine yönelmiştir. Kontrolün tek elde oluşu, ana şirket-bağlı 
şirket yöneticileri aynı olsa dahi, tüzel kişilik perdesinin her daim kaldı-
rılması gibi bir sonuca götürmeyecektir49. Sonuçta, pay sahiplerinin bazı-
ları, şirketi yöneterek kar etmek amacıyla, o şirkete ortak olmaktadırlar. 

Şirket formalitelerin yerine getirilmemesi genel olarak; toplantılar, ka-
yıtlar ve diğer şirket olmanın gerekliliği nedeniyle yapılan formaliteleri 
içermektedir50. Şirket merkezi, çalışanlar, kayıtlar, reklamlar, banka he-
sapları, işten çıkarma kararları, varlıklar, yönetim, ortaklar, toplantılar, 
yöneticiler, sözleşmeler gibi konularda örtüşme olması da bu formalitele-
rin yerine getirilmediği ve şirketin ayrı bir tüzel kişiliği olmadığına işaret 
edebileceği gibi, aslında tümüyle önemsiz olarak da addedilebilecektir51. 
Örneğin iki şirketin de direktörlerinin aynı kimseler olması ve aynı mer-
kezi adres olarak kullanmaları normal karşılanabilirken, tüm çalışanları-
nın aynı kişiler olması tüzel kişilik perdesinin kaldırılması için yeterli bir 
sebep olabilecektir.

2. Yetersiz Özkaynaklar

Yetersiz özkaynaklar, ilk kuruluşta yetersizlik ve sonradan özkaynak-
ların azalması şeklinde ikiye ayrılmaktadır52. Genel olarak şirketler, ka-
nunun koyduğu minimum gerekleri yerine getirmiş olsalar dahi, Carlton53 

48  Bainbridge, s. 7.
49  Lowendahl v. Baltimore & Ohio R.R., 247 App. Div. 144, 287 N.Y. Supp. 62 (Ist Dep’t 

1936)
50  Thompson, s.1044.
51  Smith, Douglas G. Piercing the Corporate Veil in Regulated Industries (February 1, 

2008). Brigham Young University Law Review, Vol. 2008, No. 4, 2008; George Mason 
Law & Economics Research Paper No. 08-08, s.1177. Bainbridge, s.38.

52  Thompson, s 1044, 1045. Yanlı, s. 88. 
53  Walkovsky v. Carlton, 287 N.Y.S.2d 546 (N.Y. App. Div.), aff’d, 244 N.E.2d 55 (N.Y. 

1968); Walkovsky v. Carlton davasında, alter ego doktrini üzerinden tüzel kişilik per-



221İngiltere ve ABD Hukukunda... • Av. S. PEHLİVAN

davasında olduğu gibi yapacakları sözleşmeler ya da meydana gelebile-
cek haksız fiiller bakımından yetersiz özkaynaklarla kurulabilirler ya da 
şirketin yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği şekilde temettü dağıtımı 
veya yönetici ve şirket ortaklarına maaş şeklinde şirket kaynaklarının da-
ğıtımına giderek, sonradan öz kaynakların yetersiz kalmasına neden ola-
bilirler54. Mahkemeler, şirketin ödeme güçlüğü değerlendirmesi yaparken 
kullandıkları standartları, kıyasen uygulayarak, özkaynakların yetersiz 
olup olmadığının eşiğini belirleyebileceklerdir55.

3.Diğer Kriterler

Tüzel kişilik perdesinin kaldırılması açısından değerlendirilen bir di-
ğer husus, adalet, hakkaniyet ve adil olma prensipleridir. Creasey v Bre-
achwood Motors davasında, Creasey, haksız işten çıkarma gerekçesiyle 
talepte dahi bulunamadan, Breachwood Welwyn Ltd’in varlıkları, Bre-
achwood Motors Ltd şirketine geçirilmiştir. İki şirketin direktörlerinin 
örtüşmesi ve şirket tüzel kişiliğinin yok sayılarak işlem yapılması gibi ge-
rekçelerin yanına mahkeme, hakkaniyetin sağlanmasını da katarak tüzel 
kişilik perdesini kaldırmıştır56.

Doktrinde ayrıca, şirketlerin pay sahiplerinin gerçek kişi veya tüzel 
kişi olması gibi durumlara uygun, farklı kriterlerin belirlenmesi gerektiği 
öne sürülmüştür57. Şirketin kaç ortaklı olduğu hususu da, mahkemelerin 
değerlendirmelerini etkilemektedir. Bir görüşe göre, şirketin tek pay sahi-
bi olduğu her durumda perdenin kalkması gerektiği savunulmuş ancak, 
mahkemelerin diğer kriterleri de değerlendirdiği ve bu tip davaların yal-
nızca yüzde ellisinde perdenin kaldırıldığı görülmektedir58. Pay sahibinin, 

desi kaldırılmıştır. Carlton 20 taksiden oluşan bir filosu olmakla birlikte, her biri iki 
araca sahip ve bu iki araç dışında varlığı olmayan, kanunun izin verdiği minimum değer 
olan 10.000 Amerikan Doları’na kadar sigortalı 10 şirket kurmuştur. Bu taksilerden 
biri, New York Şehrinde Walkovsky’yi ezmiştir. Şirketin Eyalet tarafından şart koşu-
lan minimum sigorta miktarına sahip olması nedeniyle, Walkovsky tazminatını tek bir 
şirketten tümüyle elde edememiş ve bu nedenle tüzel kişilik perdesinin kaldırılması 
yoluna başvurmuştur. Walkovsky, öncelikle 10 şirketin tek bir tüzel kişi olduğunu ve 
hile gerekçeleriyle tüzel kişilik perdesinin kaldırılmasını talep etmiş, ancak mahkeme 
birden fazla şirket kurulmasının, kendi başına hile ya da hisse sahibinin sorumluluğu 
anlamına gelmeyeceğinden reddetmiştir. Mahkeme, pay sahibinin, şirketin çıkarları ye-
rine yalnızca kendi çıkarları amacıyla şirketi kontrol ediyorsa, asil – vekil teorisi doğ-
rultusunda hisse sahibinin sorumlu tutulabileceğini işaret etmesi üzerine, Walkovsky 
talebinin gerekçesini bu yönde değiştirmiş ve taraflar anlaşmaya varmışlardır.

54  Walkovsky v. Carlton, 287 N.Y.S.2d 546 (N.Y. App. Div.), aff’d, 244 N.E.2d 55 (N.Y. 
1968). Bainbridge, s. 53. Smith, s.1174.

55  Smith, s.1175.
56  Creasey v Breachwood Motors davası [1992] BCC 639 (QBD).
57  Thompson, s. 1038.
58  Thompson, s. 1056.
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aynı zamanda şirketin yetkilisi olduğu hallerde, mahkemeler perdeyi kal-
dırma konusunda daha isteklidirler59.

5. Haksız Fiil - Sözleşmesel Alacaklar Açısından

Haksız fiil alacaklıları, tüzel kişilik perdesini sözleşmesel alacaklılara 
göre, ABD mahkemelerinde daha zor kaldırabilmektedirler60. Bunun ne-
deni, perdenin kaldırılmasının arkasında yatan asıl endişenin, adaletsiz 
pazarlıklara geçit vermemek olmasıdır61. Ancak tersinden bakıldığında, 
sözleşmesel ilişkide tarafların olayı inceleyerek riski değerlendirme ve bu 
değerlendirme sonucunda sözleşmesel bir ilişkiye girmeme seçeneği var-
ken, haksız fiil davacıları bu imkândan tümüyle yoksundurlar; sonuçta 
davalı ile bir ilişki içerisine girmekte bir seçim şansları olmamıştır62.

Diğer yandan, riskin göze alınması hususu, sözleşme alacaklıları bakı-
mından mümkün olmakla birlikte, çoğu zaman tarafların pazarlık gücüne 
dayanan bir durumdur. Mahkemeler, sözleşmesel alacak nedeniyle tüzel 
kişilik perdesinin kaldırılması talep edildiğinde, davacıya sözleşme mü-
zakere aşamasında daha iyi pazarlık etmesi gerektiğini ve elinde bulunan 
sözleşmeyle idare etmesi gerektiğini hatırlatmaktadırlar63. Sonuçta, şir-
ketle sözleşmesel ilişkiye giren alacaklı, inceleme yapsaydı şirket varlık-
larının yetersiz olduğunu görecek ve dolayısıyla bu riskin farkında olarak 
hareket edecekti. Bir diğer bakış açısı, şirket pay sahiplerinin sınırlı so-
rumluluğu, sözleşmesel ilişkilerde tercih edip etmeyeceğidir. Bunun ceva-
bı ise, sınırlı sorumluluğun pazarlık aşamasında masaya konulduğunda, 
ne tür bir getirisi olacağıdır64.

Mahkemeler yalnızca sözleşmesel ya da haksız fiil nedeniyle değil, aynı 
zamanda vergi kanunu (çifte vergilendirme gibi konularda), iş kanunu 
gibi kanundan kaynaklanan, diğer gerekçelerle de tüzel kişilik perdesini 
kaldırabilirler. Özellikle iş kanununa ilişkin, işçinin her iki şirkete birden 
dava açmasını engellemek açısından, ana şirket perdenin kendiliğinden 
kaldırılmasını isteyerek, bağlı şirketiyle tek işverenmiş gibi kabul edilme-
sini talep etmektedir. Ayrıca bazı durumlarda pay sahipleri, normalde şir-
kete ait olan faydaların perde kaldırılarak doğrudan kendilerine gelmesi 
için, perdenin kaldırılmasını talep edebilmektedirler.

59  Thompson, s.1056.
60  Millon, s. 1327. Oh, s.87. Thompson, s. 1068.
61  Clark, Robert C. Duties of the Corporate Debtor to Its Creditors. 90 Harv. L. Rev. 505, 

1977, s.542 vd. Thompson, s.1063. 
62  Yazıcı, s.132. Thompson, 1059. 
63  Cheng, Thomas K. An Economic Analysis of Limited Shareholder Liability in Contrac-

tual Claims, 11 Berkeley Bus. L.J. 112 (2014), s. 131. Moore & Moore Drilling Co. v. 
White, 345 S.W.2d 550 (Tex. Civ. App. 1961).

64  Bainbridge, s.12-36.



223İngiltere ve ABD Hukukunda... • Av. S. PEHLİVAN

IV. Şirketler Topluluğu Bakımından Değerlendirme

Tüzel kişilik perdesinin kaldırılması açısından bazı yazarlar, grup şir-
ketin varlığını yeterli bir sebep olarak saymaktadır65. Ancak tek başına 
grup şirket olmak, perdenin kaldırılması için başlı başına yeter bir sebep 
olarak kabul etmek, grup şirket düzeni kurulması açısından yatırımcıları 
ürküterek, farklı yöntemlere başvurmalarına neden olacaktır.

Grup şirketler söz konusu olduğunda, sıradan bir yatırımcıdan öte 
hâkim şirketler tüm grubun çıkarlarını gözetmektedir. Bu bağlamda hâ-
kim şirketin, bağlı şirket yönetiminde ön plana çıkması doğaldır. Grup içi 
şirketlerin ekonomik birlikteliği de böylece doğmaktadır.

Tüzel kişilik perdesinin grup şirketlerde kaldırılarak, ana şirketin so-
rumlu tutulabiliyor oluşu, ana şirketin hisselerinin devir kabiliyeti bakı-
mından da incelenmelidir. Bağlı şirketin hareketleri nedeniyle ana şirke-
tin sorumlu tutulabilmesi, doğrudan ana şirketin ortakları ve yatırımcıları 
bakımından bir tehdit oluşturmuyorsa da, pay sahiplerinin yönetime ka-
tılma istekleri açısından, bir isteksizlik doğurabilecektir66. Ayrıca, ana 
şirket tarafından yakından yönetilen şirketlerin tüzel kişilik perdesi, hal-
ka açık şirketlere nazaran mahkemelerce daha kolay kaldırılmaktadır67. 
Mahkemeler karşısında böyle bir zırha sahip olan halka açık şirketler, 
hisselerin devri gibi durumlarda, yatırımcılara güven telkin etmektedir. 

Tüzel kişilik perdesinin kaldırılmasının, özellikle grup şirketler bakı-
mından mahkemelerce değerlendirilmesi yapılırken, tek ekonomik birim 
ve vekâlet ilişkisi (hâkimiyet) noktalarında yoğunlaşıldığı gözlemlenmiş-
tir.

A. Tek Ekonomik Birim

Genel olarak tüzel kişilik perdesinin kaldırılmasından bahsedildiğin-
de, sorumluluğun dikey olarak aktarılması söz konusuyken, grup şirket-
leri tek bir ekonomik birim olarak değerlendirdiğimizde, gruptaki tüm 
şirketlerin sorumluluğu, yani yatayda da bir sorumluluk söz konusu ol-
maktadır68.

İngiliz hukukunda, kanunda holding ve iştiraki tanımlayan Companies 
Act 2006 §1159 incelendiğinde, grup şirketlerin oluşabilmesi için gereken 
unsurun kontrol olduğu anlaşılmaktadır. 

65  Yazıcı, s.133’ten Farrar’ın listesine atıf. 
66  Bainbridge, s.65.
67  Thompson, s.1039.
68  Bainbridge, s.61.
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Grup şirketler bakımından tüzel kişilik perdesini kaldırmaktan yana 
olan ve tek ekonomik birim prensibini ortaya koyan Lord Denning69, DHN 
Food Distributors Ltd v Tower Hamlets London Borough Council kararıy-
la, grup şirketlerde her bir şirketin ayrı birer tüzel kişiliğe sahip olma hu-
susunu yok sayarak, tek bir ekonomik birimmişçesine değerlendirerek, 
perdenin varlığını ortadan tümüyle kaldırmaktadır. ABD hukukundaki 
yansıması tek ticari tüzel kişilik teorisine göre, bağlı şirketlerin ayrı birer 
tüzel kişiliği olmamakla birlikte, her biri adeta tek bir şirketin tamamla-
yıcı bileşenleridir70. Girişim sorumluluğu doktrini de yine benzer şekilde 
sonuç vermektedir.

Tek ekonomik birim teorisi doktrinin ortaya çıktığı DHN Food dava-
sında, Bronze ve DHN Food Transport Ltd şirketlerinin ana şirketi DHN 
Food Distributors Ltd, market işindedir. Bağlı şirketlerin direktörleri, 
DHN Food Distributors Ltd’in direktörleri ile aynı kişilerdir. Ana şirket 
olan DHN Food Distributors Ltd şirketinde lisanslar, Bronze Investments 
Ltd şirketinde şirket merkezlerinin olduğu gayrimenkuller ve DHN Food 
Transport Ltd şirketinde araçlar bulunmaktadır. Bronze’un sahip olduğu 
gayrimenkul için Tower Hamlets London Borough Council kamulaştırma 
kararı verir ve gayrimenkul bedeli olan kamulaştırma bedeli, Bronze’a 
ödenir. DHN Food Distributors Ltd kamulaştırma nedeniyle kapanır ve 
elinde varlık olarak lisans dışında, gayrimenkule ilişkin bir hak olma-
dığından, uğradığı zarar nedeniyle tazminata hükmolunmaz. DHN Food 
Distributors Ltd uğradığı zararın tazmin edilmesi için açtığı dava, bu tip 
bir zararın ancak gayrimenkul üzerinde hak sahibi bulunan davacılar 
tarafından talep edilebileceği gerekçesiyle, yerel mahkemece reddedilir. 
Temyiz aşamasında, Lord Denning “three in one”, “one in three” termino-
lojisi kullanarak, ticari işin DHN Food Distributors Ltd’te, gayrimenkulün 
Bronze’da ve araçların DHN Food Distributors Ltd olduğu, bağlı şirketle-
rin tüm hisselerin tek sahibinin DHN Food Distributors Ltd olduğu ve üç 
şirketin de direktörlerinin aynı kişiler olması nedeniyle, bu kamulaştırma 
sonucunda üç şirketin de kapanmak zorunda kaldığını vurgulamıştır.71 
DHN Food Distributors Ltd, bağlı şirketiyle tek bir ekonomik birim ol-
ması gerekçesiyle, doğrudan gayrimenkul üzerinde hiç bir hakka sahip 
olmasa dahi, tazminat alabilecektir. DHN kararında, tüzel kişilik perdesi-
nin kaldırılmasının arkasında tam hâkimiyet, bağlı şirketin bağımsız bir 

69  Farat, Anna & Michon, Denis Lifting the Corporate Veil: Limited Liability of the Com-
pany Decision-Makers Undermined? Analysis of English,U.S., German, Czech and Po-
lish Approach. The Common Law Review, 2008, s.22.

70  Bainbridge, s.61.
71  D.H.N. Food Distribs. Ltd. v. Tower Hamlets London Borough Council, [1976] 1 W.L.R. 

852 (A.C.).
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ticari yarar gözetmiyor oluşu ve adil sonuç ihtiyacı yatmaktadır72.

Öte yandan sırf bir grup şirket yapısına sahip olmak ve tek ekonomik 
birim olarak nitelendirilmek, tüzel kişilik perdesinin kalkması için her 
zaman yeterli olmayabilir. Örneğin, Adams v Cape Industries 73 davasın-
da olduğu gibi hukuka uygun kurulmuş, sabit bir adresi olan ve işlerini 
oradan yürüten bağlı şirketin hareketleri nedeniyle, ana şirket sorumlu 
tutulamayacaktır.

E. Vekâlet İlişkisi (Hâkimiyet)

Bağlı şirketin, ana şirketin vekili gibi hareket ettiği hallerde tüzel ki-
şilik perdesinin sağlamış olduğu sınırlı sorumluluk ilkesi yok mahkeme-
lerce yok sayılarak hüküm verilebilmektedir. Bu bakımdan, ana şirketin, 
bağlı şirketin tek ortağı olması ve hâkimiyeti elinde bulunduruyor olması, 
mahkemeyi etkileyen hususlardandır. Ancak tek başına yeterli değildir. 
Luis v. Orcutt Town Water Co davasında, su şirketinin yüzde yüz hâkim 
şirket tarafından yönetiliyor olmasının, tek başına alter ego anlamına gel-
meyeceğine karar verilmiştir74. Bu bakımdan, kontrolün ne şekilde kulla-
nıldığı daha önemlidir.

1. Kontrol

Ana şirketin bağlı şirketi kontrol edebiliyor oluşu, tüzel kişilik perde-
sinin kalkması için yeterli bir sebep oluşturmayacaktır. Aksi halde tüm 
grup şirketler açısından sınırlı sorumluluk prensibinin ortadan kalkma-
sı söz konusu olabilirdi75. Ancak kontrolün aşırı bir biçimde kullanımı, 
perdenin kalkmasına sebep olabilecektir. Aşırı kontrolden anlaşılması 
gereken durum ise, ABD mahkeme kararlarında, bağlı şirketin takdir 
yetkisini ortadan kaldıracak şekilde, gün be gün ana şirket tarafından 
bağlı şirket üzerinde kontrolün kullanımıdır76. Alter ego testi ve Powell 
tarafından ortaya atılan vasıta doktrini, ana şirket tarafından kullanılan 
kontrolün, vekâlet ilişkisine işaret edip etmediğini ortaya koymaktadır.

Powell, grup şirketler bakımından mahkemelere ve avukatlara kolaylık 
sağlama adına, tüzel kişilik perdesinin kaldırılmasına yönelik üç aşamalı 

72  Yazıcı, s.150.
73  Adams v Cape Industries plc [1990] Ch 433 (CA).
74  Luis v. Orcutt Town Water Co., 22 Cal. Rptr. 389 (Cal. App. 1962).
75 Rands, William J. Domination of a Subsidiary by a Parent, Indiana Law Review Vol. 

32:421, 1999, s.436, 437.
76  Krivo Indus. SupplyCo. v. National Distillers and Chem. Corp., 483 F.2d 1098, 1106 

(5th Cir. 1973); In re Catfish Antitrust Litig., 908 F. Supp. 400, 416 (N.D. Miss. 1995); 
Japan Petroleum Co. (Nigeria) Ltd. v. Ashland Oil, Inc., 456 F. Supp. 831, 841 (D. Del. 
1978)’dan aktaran Rands, s.437. 
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vasıta testini 1931 yılında önermiştir77. Powell’ın ortaya koyduğu vasıta 
doktrini, ilk olarak 1936 yılında Lowendahl v. Baltimore & O.R. Co. ve 
daha bir çok davada uygulanmıştır78. Bu davada, mahkeme aşağıdaki üç 
kriterin kanıtlanmasını beklemektedir;

(i) Kontrol, ancak yalnızca çoğunluk veya tüm payların kontrolü de-
ğil, tam hâkimiyetle sonuçlanacak şekilde finansal, idari ve ticari uygula-
maları şirketin kendi aklı, iradesi ve varlığı yokmuşçasına kontrol etmesi,

(ii) bu kontrolün hile veya hukuka aykırı başka bir yolla davacının 
haklarını ihlal etmesi ve,

(iii) uğranılan zararın bu kontrol ve ihlalden kaynaklanması. 

Powell ayrıca mahkemelere yardımcı olmak adına ana şirketin hâkimi-
yeti haksız kullandığına işaret eden faktörleri listelemiştir79; 

(a) Ana şirket, bağlı şirketin hisselerinin tümüne veya çoğuna sahipse,
(b) Ana şirket ve bağlı şirketin direktörleri ve çalışanları örtüşüyorsa, 
(c) Ana şirket, bağlı şirketi finanse ediyorsa, 
(d) Ana şirket, bağlı şirketin tüm sermayesine iştirak ediyorsa, 
(e) Bağlı şirketin aşırı şekilde yetersiz özkaynakları varsa,
(f) Ana şirket bağlı şirketin maaşlarını, diğer masraflarını ve kayıpla-

rını ödüyorsa, 
(g) Bağlı şirketin, ana şirketin yaptığı işten başka bir ticari işi yoksa 

veya ana şirketin sağladığından başka varlıkları yoksa, 

(h) Ana şirket dokümanlarında ya da ana şirket çalışanlarının beyan-
larında, bağlı şirket ana şirketin bir departmanı ya da bölümü gibi nite-
lendiriliyor veya bağlı şirketin ticari finansal sorumlulukları ana şirketin 
kendisininmiş gibi nitelendiriliyorsa, 

(i) Ana şirket, bağlı şirketin malvarlıklarını kendisininmiş gibi kulla-
nıyorsa,

(j) Bağlı şirketin yöneticileri bağımsız şirketin lehine bağımsız hareket 
etmiyorlar ve ana şirketin lehine, ana şirketten emir alıyorlarsa,

 (k) Bağlı şirket için, resmi hukuki gereklilikler yerine getirilmiyorsa. 

77  Powell, Frederick J. Parent And Subsidiary Corporations (1931), s. 4-6’dan aktaran 
Rands, s.431.

78  Lowendahl v. Baltimore & Ohio R.R., 247 App. Div. 144, 287 N.Y. Supp. 62 (IstDep’t 
1936). Zaist v. Olson, 227 A.2d 552, 558 (Conn. 1967).

79  Powell, s.9’dan aktaran Rands, s.431.
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Bu faktörler kümülatif etki göstermektedir. Öte yandan, ana şirketin 
bağlı şirketi finanse etmesi, tek başına tüzel kişilik perdesinin kaldırılma-
sına yeterli olmayacağı açıkken, ana şirketin bağlı şirket varlıklarını ken-
disininmiş gibi kullanarak, malvarlıklarının karışmasına sebep olması, 
tek başına yeterli bir sebep oluşturmalıdır. Ayrıca, tüzel kişilik perdesinin 
kaldırılması için, kontrolün haksız olarak kullanıldığını işaret eden fak-
törler, yukarıda sayılanlarla sınırlı değildir80. 

Kontrol kriteri, perdenin kimin için kalktığına da işaret etmektedir. 
Şirket yönetiminde etkisi bulunmayan azınlık şirketler için, tüzel kişilik 
perdesinin kaldırılması söz konusu olmayacaktır81. Powell’in ortaya koy-
duğu vasıta doktrini de bunu ortaya koymaktadır. Bağlı şirket, hangi pay 
sahibinin adeta alter egosu haline gelmiştir? Bu sorunun cevabı, tüzel 
kişilik perdesinin kaldırılması sonucunda sorumlu olacak pay sahibini 
işaret edecektir.

2. Malvarlıklarının Birbirine Karışması

Şirketin alter ego olup olmadığının değerlendirilmesinde, mahkeme-
lerce dikkat edilen bir diğer konu, şirket varlıklarının birbirine karış-
masıdır82. Genel anlamda bağlı şirketler arasında veya doğrudan hâkim 
şirket ile bağlı şirket arasında gerçekleşen işlemler bakımından, hâki-
miyetin ihlal edilmesi veya ayrı tüzel kişiliğin yok sayılması söz konusu 
değildir. Aksine bu tip işlemler, her bir şirketin ayrı tüzel kişiliği olduğu 
anlamına gelmektedir83. Öte yandan ana şirketin, bağlı şirketin varlıkları-
nı kendi hesaplarıyla karıştırması ve adeta kendi hesabıymışçasına kulla-
nımı, şirket varlıklarının birbirine karışması anlamına gelerek, şirketler 
arası işlemlerden farklı olarak alter egoya işaret edecektir. Özellikle grup 
şirketler bakımından, her bir şirketin birbirinden bağımsız bir ekonomik 
kazancı olmama ihtimali ve bu durumda tek başlarına ekonomik olarak 
ayakta duramayacakları var sayıldığından, malvarlıklarının birbirine ka-
rışma ihtimali daha yüksektir84. Bu açıdan bakıldığında, ana şirketin bağ-
lı şirketi finanse ederek yardım ettiği durumda, tüzel kişilik perdesinin 

80  Taylor v. Standard Gas & Elec. Co., 96 F.2d 693, 704-05 (10th Cir. 1938), rev’d on 
other grounds, 306 U.S. 307 (1939); Great West Cas. Co. v. Travelers Indem. Co., 925 
F. Supp. 1455, 1463 (D.S.D. 1996), aff’d, 111 F.3d 135 (8th Cir. 1997); Fidenas AG v. 
Honeywell Inc., 501 F. Supp. 1029, 1035 (S.D.N.Y. 1980); Duff v. Southern Ry. Co., 496 
So.2d 760, 763 (Ala. 1986), Jackson v. General Elec. Co., 514 P.2d 1170, 1173 (Alaska 
1973)’dan aktaran Rands, s.434. 

81  Bainbridge, s.37.
82  Cheng s.382. Bainbridge, s.56. Thompson, s.1045.
83  Smith, s.1176.
84  Rands, s.427.
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alacaklılar lehine kaldırılması tartışmalıdır85. Her ne kadar malvarlıkları 
belli ölçüde birbirine karışmış gibi gözükse dahi, ana şirket bağlı şirketi 
kuran ve onu hayatta tutan unsur olarak, bağlı şirkete yardımlarda bu-
lunması olağandır.

Diğer yandan, regüle edilen pazarlarda, varlıkların karışma ihtimali 
çeşitli belgelendirme gereksinimlerinden dolayı mümkün olmadığından, 
tüzel kişilik perdesinin bu gerekçeyle kaldırılması da söz konusu olama-
yacaktır86. 

Daha önce bahsedilen, National Labor Relations Board v West Dixie 
Enterprises Inc. davasında, pay sahibi ile şirketi arasında birbirlerinin 
ödemelerini gerçekleştirmeleri ve bu ödemelere ilişkin iyi niyet teşkil eden 
veya geri ödemelerin yapıldığını işaret eden bir belge sunamamış olma-
ları, mahkemece malvarlıklarının karışması olarak değerlendirilmiştir. 
Yine benzer şekilde bu sefer grup şirketlere ilişkin, Sea-Land Services, 
Inc. v. Pepper Source davasında, Sea-Land Services verdiği hizmet karşı-
lığında, Pepper Source’tan mal varlıklarının birbirine karıştırılması nede-
niyle ödeme alamamıştır87. Marcheses, Pepper Source ve birçok şirketin 
tek ortağıdır ve tüm bu şirketlerin hesaplarını kendi hesabıymışçasına 
kullanarak, hesaplarda bulunan miktarları, istediği şekilde birbirine ak-
tarmaktadır. Bu bilgiler ışığında mahkeme, şirketin ayrı bir tüzel kişiliği-
nin artık kalmadığına karar vererek, tüzel kişilik perdesini kaldırmıştır. 

V. Şirketler Topluluğuna İlişkin TTK Düzenlemesi İle Kıyas

Şirketler topluluğuna ilişkin hükümler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanu-
nu’nda 195 ila 209. maddeler arasında düzenlenmiştir. TTK, hâkim şir-
ketin sorumluluğunu, üç şartın gerçekleşmesine bağlanmıştır. Bu şartlar;

i. hâkimiyetin hukuka aykırı kullanılması (hâkimiyetin bağlı şirketi 
kayba uğratacak şekilde kullanılması ve bu kaybın denkleştirilmemesi),

ii. bağlı şirketin zarara uğraması, 

iii. hâkimiyetini hukuka aykırı kullanması ile zarar arasında bir illiyet 
bağının bulunması 

olarak sınıflandırılmıştır88. İngiltere ve ABD hukukları bakımından 
yukarıda yapılan incelemeler doğrultusunda, hâkim şirketin, bağlı şirke-

85  Rands, s. 435.
86  Smith, s.1204.
87  Sea-Land Services, Inc. v. Pepper Source 941 F.2d 519 (7th Cir. 1991).
88  Okutan Nilsson, Gül; Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Şirketler Topluluğu Huku-

ku, 1. Bası, İstanbul 2009, s. 327.
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ti alter egosu olarak görmesi, perdenin kaldırılması için en temel unsur 
olduğu ve diğer tüm faktörlerin yine bu algı çerçevesinde oturduğu gö-
rülmektedir. Bu bakımdan değerlendirildiğinde, alter ego doktrini veya 
vasıta doktrini ile TTK düzenlemesinin, benzer hususlar taşıdığı söylene-
bilecektir. Vasıta teorisini tekrar hatırlatmak gerekirse;

(i) Kontrol, ancak yalnızca çoğunluk veya tüm payların konrolü değil, 
tam hâkimiyetle sonuçlanacak şekilde finansal, idari ve ticari uygulamala-
rı şirketin kendi aklı, iradesi ve varlığı yokmuşçasına kontrol etmesi,

(ii) bu kontrolün hile veya hukuka aykırı başka bir yolla davacının 
haklarını ihlal etmesi ve,

(iii) uğranılan zararın bu kontrol ve ihlalden kaynaklanmasıdır.

Görüldüğü üzere aşırı kontrol, bu kontrolün hukuka aykırı kullanımı, 
illiyet bağı ve zarar, Powell’ın ortaya koyduğu kriterler ile Okutan Nils-
son tarafından sıralanan TTK bağlamında, şirket topluluklarında hâkim 
şirketin sorumluluğuna gidilmesine yönelik kriterlere denk düşmektedir. 
Ancak TTK’da aranan denkleştirme unsuruna, İngiliz ve ABD hukukları 
bağlamında, tüzel kişilik perdesinin kaldırılmasına engel olan bir unsur 
olarak sayılmamıştır. Aksine, bağlı şirketin zararlarının karşılanıyor ol-
ması, alter egoya işaret edebilecek bir unsur olarak gösterilmektedir.

Lord Denning’in tek ekonomik birim teorisi açısından, TTK ilgili hü-
kümleri incelendiğinde ise, durum oldukça farklıdır. Tek ekonomik birim 
açısından tüm grup şirketleri sorumlu olacakken, TTK hükümlerinden 
faydalanıldığında, yalnızca ana şirkete ulaşılabilecek, yatayda bu sorum-
luluk diğer bağlı şirketlere aktarılamayacaktır.

Tüzel kişilik perdesinin kaldırılması ile ana şirket, bağlı şirketin ala-
caklıları ile karşı karşıya gelmektedir. Bu alacaklar sözleşmesel olabile-
ceği gibi, bağlı şirketin haksız fiillerinden de kaynaklanabilecektir. TTK 
ilgili düzenlemelerinde ise, alacağın haksız fiil ya da sözleşmesel kaynaklı 
olması bir önem arz etmemektedir. Öte yandan TTK düzenlemesi ile hem 
alacaklılar, hem de bağlı şirket ana şirkete ulaşabilirken, tüzel kişilik per-
desinin kaldırılması ile yalnızca alacaklılar ana şirkete karşı taleplerde 
bulunabilmektedir.

Tüzel kişilik perdesinin kalkmasının, sözleşmesel ve haksız fiil alacak-
lıları bakımından olası sonuçları tartışılırken, bağlı şirketin ana şirketten 
taleplerde bulunması olası görülmemektedir. Sonuçta tüzel kişilik perde-
sinin kaldırılması ile ortadan kalkan tüzel kişilik zırhı, ayrı tüzel kişilik 
veya sınırlı sorumluluk unsurları, şirkete yönelik bir sorumluluktan öte, 



230 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 2 • Yıl: 2015

şirket alacaklılarına yönelik bir sorumluluk doğurmaktadır. 

Başka bir husus, tüzel kişilik perdesinin kaldırılması doktrini, şirket 
topluluklarına ilişkin ilgili TTK hükümlerinde olduğu gibi, yalnızca ana 
şirket aleyhine sonuç doğurmayacaktır. Aksine, ana şirketler tüzel kişilik 
perdesinin kendi lehlerine kaldırılması için mahkemelere başvurmakta 
ve olumlu sonuçlar elde edebilmektedirler. Aynı zamanda tüzel kişilik 
perdesinin tersten kaldırılması, pay sahiplerinin ve alacaklılarının şirket 
varlıklarına ulaşmasına da izin vermektedir.

VI. Sonuç

Tüzel kişilik perdesinin kaldırılması doktrini, çok boyutlu bir konu 
olmakla birlikte, İngiliz ve ABD hukuklarında sınırlı sorumluluk prensi-
binin yerinde olduğu kanaatinde olan yazarlar ve mahkemeler karşısında, 
kendisine yeterli taraftar bulamamıştır. İngiliz ve ABD hukukunda sayılan 
tüm unsurlar, tüzel kişilik perdesinin kaldırılması açısından kümülatif 
etki yaratacak ve her bir davada öznelliği gereğince farklı sonuçlar ortaya 
çıkabilecektir.

Tüzel kişilik perdesinin kaldırılması açısından kararların ana şirket 
lehine ya da aleyhine olacak şekilde ayrım yapılarak incelendiğinde, mah-
kemelerin ana şirket lehine olan hususlarda, olaya daha pozitif yaklaştığı 
görülmektedir. 

Mahkemelerde, çeşitli kriterler üzerinden olaylar incelenmekteyse de, 
bu kriterlerin genel olarak alter ego ve tek ekonomik birim çevresinde 
yoğunlaştığı görülmektedir.

Yalnızca kontrol ve hâkimiyetin varlığı tüzel kişilik perdesinin kaldı-
rılması için yeterli unsurlar olmamakla birlikte, bu kontrolün ne şekilde 
kullanıldığı, mahkeme tarafından incelenmelidir. Örneğin şirket pay sa-
hiplerinin, şirketi alter egoları gibi görmeleri ve şirket çıkarlarından öte, 
kendi çıkarlarına yönelik bir kontrol sergilemeleri halinde, tüzel kişilik 
perdesi kalkabilecektir. Bu bakımdan incelenen kriterler, şirket formali-
telerine uyulmaması, yetersiz özkaynaklar, şirket varlıklarının birbirine 
karışması, şirket çalışanlarının ve yöneticilerinin örtüşmesidir89.

Grup şirketler açısından, yalnızca grup şirket yapısına sahip olarak 
kurulu olmak ve ana şirketin bağlı şirket üzerinden hâkimiyet tesis ediyor 
oluşu, tüzel kişilik perdesinin kaldırılması açısından tek başına yeterli 
değildir. Kanun koyucu, şirket kuruluşu ile sağlamış olduğu tüzel kişi-
lik zırhının, sınırlı sorumluluk ilkesini ve ayrı tüzel kişiliğe sahip olma 

89  Smith, s.1172 vd.
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özelliklerini, yine kanun yoluyla sınırlandırmalıdır. Bu bağlamda Türk 

Ticaret Kanunu’nda, ana şirkete ulaşmaya imkân verilen haller dışında, 

mahkemeler grup şirketlerin perdesini, ana şirketin lehine olarak dahi 

olsa kaldırmamalıdır. Kanunda sayılarak, yatırımcılar açısından riski 

değerlendirme imkânı verilen bu haller dışında, tüzel kişilik perdesinin 

kaldırılması, negatif ekonomik sonuçlar doğurabilecektir. Öte yandan hi-

lenin varlığı nedeniyle hâkim şirkete ulaşılmaya çalışılıyorsa, bu durum 

mahkemede her zaman ileri sürülebilecektir. 
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BİYOMETRİK YÖNTEMLERLE ELDE EDİLEN 
KİŞİSEL VERİLERİN SİTE KONUTLARIN 
GÜVENLİK SİSTEMLERİNDE KULLANIMI

Stj. Av. Simay SEVİNÇER1

A) GENEL OLARAK

Son yıllarda değişen yaşam şartları ve toplumsal dinamikler doğrultu-
sunda bireylerin güvenlik kaygısı “günden güne” artmaktadır. Tarih bo-
yunca birey güvenliğini sağlamak için kimi ilkel kimi modern türlü yön-
temler kullanmıştır.

İnsanlık tarihinin ilk yıllarında insan ırkı, varlığını av olarak sürdür-
müş ve her ne kadar zaman içerisinde insan genetiğinin gelişip evirilme-
siyle avcı konumuna gelmiş olsa da içgüdüsel olarak güvende olmak ve 
güvenlik insanın temel ihtiyaçlarından biri haline gelmiştir. Bu da zaman 
içerisinde bireyleri ve toplumları güvenlik sistemleri kurmaya ve kendi 
özel alanlarını koruma altına almaya itmiştir.

Günümüze kadar güvenlik sistemleri teknolojinin hızla gelişmesiyle 
birçok evreden geçmiştir. Bilime dayalı teknolojinin gelişmesi ile toplum 
bir bilgi toplumu haline gelmiş, ilkel ve geleneksel güvenlik uygulamaları 
azalarak terkedilmeye başlanmıştır. 

İlk olarak kimlik kartları, imzalar, isim ve hatta soy isimler ortaya 
çıkarılarak kişilerin birbirinden ayrılması ve bu şekilde güvenliğin sağlan-
ması için sistemler kurulmaktayken, teknolojideki bilime dayalı değişim-
ler güvenlik sistemlerini artık parmak izi, retina ve hatta damar okuma 
sistemlerine kadar ilerletmiştir.

Günümüz insanın toplum algısı ve güvenlik kaygısı bu denli değişim ve 
gelişim gösterdiği için bu ileri sıfatını henüz koruyan teknolojilerin güven-
lik sistemlerinde kullandıkları verilerin önemi etik ve hukuki yönleriyle 
tartışılmaya başlanılmıştır. Bu yazımızda parmak izi verisini işleyecek gü-
venlik sistemlerinin hukuki yorumlanması yapılacaktır.

1  İstanbul Barosu Stajyer Avukatlarından.



234 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 2 • Yıl: 2015

B) BİYOMETRİK YÖNTEMLERLE ELDE EDİLEN VERİLERİN HU-
KUKİ NİTELİĞİ

1) Biyometrik Veri:

Biyometrik, kullanıcının fiziksel ve davranışsal özelliklerini tanıyarak 
kimlik saptamak üzerine geliştirilmiş bilgisayar kontrollü, otomatik sis-
temler için kullanılan genel bir terimdir2.

Son yıllarda bireyin fiziksel ve davranışsal özelliklerinin tanıtılarak be-
lirlenmesini sağlayan biyometrik yöntemler oldukça yaygın bir biçimde 
kullanılmaya başlanmıştır.

Bireyin tanınmasını ve belirlenmesini sağlayan bu biyometrik yöntem-
lerden biri de bu yazının konusu olan parmak izidir. Bu bilgiler ışığında 
anlaşılacağı üzere, parmak izi kişinin vücut bütünlüğü ile sıkı sıkıya bağlı, 
biyometrik bir kişisel veridir ve gerek ulusal kanunlarla gerek uluslarara-
sı mevzuatlarla koruma altına alınmıştır3.

2) Biyometrik Yöntem ve Geleneksel Yöntem:

Günümüz dünyasında geleneksek kimlik tanımlanama yöntemlerinde 
kişinin şifre, çipli kart gibi yöntemlerle tanımlanması sağlanırken biyo-
metrik yöntemle kişinin sıkı sıkıya bağlı yani ancak hak sahibi tarafından 
kullanılabilen, kural olarak temsil yoluyla kullanılamayan bir mutlak hak 
ve ayrılmaz bir parçası olan parmak izinin kullanılması, kimliğin tanım-
lanması ve tespiti problemine daha güvenilir ve doğal bir çözüm sunmak-
tadır. Keza biyometrik yöntemlerle elde edilen veriler zamanla değişime 
uğramadıkları için daha sağlam ve ayırt edici verilerdir.

Bu tür biyometrik metodların geleneksel yöntemlere nazaran en büyük 
faydalarından birisi bu verilerin değiştirilememesi veya unutulamaması-
dır4. Kişinin vücut bütünlüğüne sıkı sıkıya bağlı olması nedeniyle başka-
sına devredilmesi, kaybedilmesi, unutulması veya değiştirilmesi mümkün 
olmayacağından güvenlik ve güvenilirlik açısından geleneksel yöntemlere 
nazaran daha sakıncasızdır. 

3) Biyometrik Verilerin Hukuki Niteliği: 

Biyometrik yöntemle elde edilen veriler kişisel veri niteliğindedir. Ki-
şisel veriler, kişinin belirli veya belirlenebilir nitelikteki her türlü bilgisini 

2  http://www.ergosis.com.tr/ (E.T.05.10.2014).
3  Aydın Akgül, “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAĞLAMINDA BİYOMETRİK YÖN-

TEMLERİN KULLANIMI VE DANIŞTAY YAKLAŞIMI”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi , 
2015, s.118

4  Şamlı, Yüksel, s.684.
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ifade etmektedir. Kişisel veriler bir kişinin diğerlerinden ayrılmasını sağ-
lamaktadır. 

İşbu yazının esas konusu olan parmak izinin de bir kişisel veri olduğu 
açıktır. Zira AHİS, S.ve Marper/ Birleşik Krallık kararında; parmak izinin 
kişisel veri olduğu kabul edilmiştir5.

C ) PARMAK İZİNİN GÜVENLİK SİSTEMLERİNDE KULLANILMASI

Parmak izi bir kişisel veridir ve Türkiye’de kişisel veriler 24 Mart 2016 
tarihinde kabul edilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile 
koruma altına alınmıştır.

1) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde 
Kullanım

Kişisel verilerin korunması kanunu kişisel verilerin işlenmesinde be-
lirli ilkeleri zorunlu tutmuştur. Bunlar;

“MADDE 4- 

(1) Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen 
usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.

(2) Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunlu-
dur: a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan 
süre kadar muhafaza edilme.”

İşbu maddeye göre kişisel verilerin işlenebilmesi için bu işlemenin 
hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olması, doğru ve güncel olması 
gerekmektedir. Günümüz dünyasında yukarıda da değinildiği üzere gü-
venlik gittikçe artan bir öneme sahiptir. Ve bunun sonucunda biyometrik 
yöntemlerin daha sıklıkla tercih edilmesi gerekmektedir. Gelişen teknolo-
ji ile parmak izi okumalı geçiş sistemleri güvenlik sistemlerine eklenmeye 
başlanarak güvenlik ve kimlik takibi daha kolay yapılmaya başlanmıştır. 

Bu doğrultuda site halindeki konutlarda güvenliğin sağlanabilmesi 
adına geleneksel yöntemlerin kullanılması site güvenliğini zayıflatacak-

5  Akgül, Danıştay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Kişisel Verile-
rin Korunması, s.326.
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ken güncel teknolojik sistemlerin yani biyometrik sistemlerin kullanılma-
sı güvenliği arttıracak ve hırsızlık, yağma, gasp gibi ihtimallerin 
site içinde yaşanmasının önüne geçecektir. Bu nedenle söz konusu 
uygulama yani site halindeki konutlara girişte parmak izi okutma yönte-
minin kullanılması site içerisinde giren kişilerin kimliklerinin daha sıkı 
sıkıya belirlenebilmesini sağlayarak siteye istenmeyen kişilerin girmesini 
engelleyecek ve daha güvenli bir ortam yaratacaktır bu da maddede geçen 
ilk iki ilkeyi sağlamaktadır. Bu sistemin uygulanması yukarıdaki madde 
doğrultusunda sadece amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmalıdır. Keza 
sistem uygulanırken sadece kimlik doğrulaması amaçlı kullanılıp kişinin 
parmak izi ile erişilebilecek diğer bütün kişisel verilerinin ve özel hayatın 
gizliliği kapsamına girecek verilerinin ulaşıma açık olmaması gerekmek-
tedir. Site sakinlerine açıkça parmak izlerinin ne amaçla alındığı bildiril-
meli ve bu alınan veriler yüksek korunmalı sistemlerde saklanarak belirli 
düzeydeki kişilerin erişimine açık tutulmalıdır. Bahse konu uygulamada 
kullanılacak parmak izi verisi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 
biyometrik yöntemleri içine alan 6. Maddesinde özel nitelikli kişisel veri6 
olarak tanımlanmıştır ve yine aynı maddede bu özel nitelikli kişisel veri-
lerin işlenme şartları düzenlenmiştir. Bu maddeye göre;

“Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları

MADDE 6- 

(1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, 
mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika 
üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle il-
gili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın 
işlenmesi yasaktır.

(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veri-
ler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın 
işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu 
sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım 
hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlan-
ması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan 
kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası 
aranmaksızın işlenebilir.

6  Bireylere ait, ayrımcılığa ve ötekileştirilmeye maruz kalmalarına neden olabilecek nite-
likte; ırk, etnik köken, ideoloji, inanç gibi kavramlarla ilişkili, toplumun her kesimin-
ce alenen bilinmesinde sakınca olan genetik veya biyometrik verilerdir.
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(4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından 
belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.”

Söz konusu maddede görüldüğü üzere özel nitelikli kişisel verilerin 
işlenebilmesi için muhatap kişilerin açık rızalarının alınması gerekmek-
tedir. 

“Açık rıza ilgili kişinin kendisiyle ilgili veri işlenmesine, özgürce, ko-
nuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak 
açıklıkta ve sadece o işlemle sınırlı olarak verdiği onay beyanıdır.

Kanuna göre açık rızanın üç unsuru vardır:

a. Belirli bir konuya ilişkin olma: Açık rıza beyanının kapsamı 
genel nitelikte olmamalı, belirli bir duruma özgülenmiş olmalıdır. Örne-
ğin; veri sorumlusu tarafından “tüm ürün ve hizmetlerimizin sunulması 
için kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza veriyor musunuz?” biçi-
minde rıza alınması durumunda, rıza “belirli bir konuya ilişkin” olma-
yacağı için geçerli bir rıza olarak kabul edilmeyecektir.

b. Bilgilendirmeye dayanma: Elde edilecek kişisel verilerin hangi 
amaçlarla kullanılacağı açıkça belirtilmeli, kişinin anlamayacağı te-
rimler ya da yazılı bilgilendirme yapıldığında okumakta güçlük çeke-
ceği oranda küçük puntolar kullanılmamalıdır.

c. Özgür iradeyle açıklanmış olma: Bir irade beyanı olan “rıza” 
beyanının kişinin özgürlüğünü etkileyecek hallerden arınmış olması 
gerekmektedir. Bu doğrultuda, “açık rıza” beyanını veren veri sahibi-
nin iradesini bozacak bir durum mevcut olmamalıdır. Örneğin; veri so-
rumlusu tarafından veri sahiplerinin rızalarının elde edilmesi, bir ürün 
veya hizmetin sunulmasının ön şartı olarak ileri sürülmemelidir7.”

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu veri sorumlusuna da 
birtakım yükümlülükler yüklemiştir. Veri sorumlusu, kişisel verilerin iş-
lenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen veri kayıt sistemlerinin kurul-
masından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişiyi ifade etmektedir. 
Bu kanuna göre söz konusu sistemin uygulanması halinde veri sorumlu-
suna düşen yükümlülükler şu şekildedir. 

“Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü

MADDE 10- 

(1) Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetki-
lendirdiği kişi, ilgili kişilere; 

7  kvkk.gov.net
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a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

d) 11 inci maddede sayılan diğer hakları,

konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.”

“Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler

MADDE 12- 

(1) Veri sorumlusu;

a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her tür-
lü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. 

(2) Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya 
tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen tedbir-
lerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur.

(3) Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hü-
kümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yap-
mak veya yaptırmak zorundadır.

(4) Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel ve-
rileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve 
işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrıl-
malarından sonra da devam eder.

(5) İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafın-
dan elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede 
ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi 
internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.”

“Veri sorumlusuna başvuru

MADDE 13- 

(1) İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak 
veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir.
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(2) Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre 
en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. An-
cak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen 
tarifedeki ücret alınabilir.

(3) Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak red-
deder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildi-
rir. 

Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca 
gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kay-
naklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.”

İşbu maddelerden anlaşılacağı üzere veri sorumlusunun öncelikli ola-
rak aydınlatma yükümlülüğü vardır. Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel 
verileri işleyecek kişilerin kimliklerinin, bu sistemin amaçlarının, bu sis-
temin sınırlarının, bu sistem sonucu elde edilecek verilerin akıbetinin, ve-
rilerin nasıl toplanacağının ve nasıl depolanacağının anlatıldığı bir onam 
belgesinin ilgili kişilerce açık olarak onaylanması ile tamamlanabilecektir. 

Veri sorumlusunun bir diğer yükümlülüğü de güvenlik yükümlülüğü-
dür. Tüzel kişi site sakinlerinden topladığı kişisel verilerin hukuka ay-
kırı kullanımını ve bu verilere yetkisiz kişilerin erişimini engellemekle 
yükümlüdür. 

Toplanan verilerin güvenli bir yerde muhafazası da yine veri sorum-
lusunun yükümlülükleri arasındadır. Aynı zamanda veri sorumluları ve 
onların talimatları ile verileri işleyenler edindikleri verilere ait bilgileri 
paylaşmama yükümlülüğüne de sahiptir.

2) İnsan Hakları Çerçevesinde Kullanımı:

“İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi

Madde 8–

(1) Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı göste-
rilmesi hakkına sahiptir.

(2) Bu hakkın kullanılmasına bir kamu makamının müdahalesi, an-
cak müdahalenin yasayla öngörülmüş ve demokratik bir toplumda ulusal 
güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin ekonomik refahı, düzenin korunması, 
suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak 
ve özgürlüklerinin korunması için gerekli bir tedbir olması durumunda 
söz konusu olabilir.”

Söz konusu maddede kişilerin özel hayatlarına müdahale niteliğinde 
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olabilecek uygulamaların ancak maddede sayılan belirli şartların varlığı 
halinde devlet eliyle yürütülebileceği düzenlenmiştir. Bu noktada yapılma-
sı arzulanan uygulamanın özel hayatın gizliliğine müdahale edip etmeye-
ceğine bakılması gerekmektedir. 

Özel hayata dair bilgi ve veriler kişinin saklı kalması beklenen iç dünya-
sına ait olan özel detaylardır. Örneğin bir kişinin bir hastalığı olduğu ve o 
hastalık nedeniyle bazı ilaçlar kullandığı bilgisi özel hayata dair bilgilerdir 
bu nedenle bu bilgilerin kişilerin rızası olmadan kayıt altına alınmaması 
veya paylaşılmaması gerekmektedir. Aksi yaptırımlarla düzenlenmiştir. 

Maddeyi mezkûr olaya göre değerlendirdiğimizde, güvenlik sisteminde 
sadece giriş çıkışlarda sitede ikamet etmeyen kişilerin tespit edilmesi ve 
böylece hırsızlık, yağma, gasp gibi suçların önlenmesi amacıyla parmak 
izi alınması söz konusudur. Alınan parmak izlerinin sadece kimlik tespi-
tinde kullanılacağı ve bu parmak izlerinden elde edilebilecek diğer bütün 
kişisel verilerin erişiminin sadece yetkili kişinin ve adli makamların elin-
de olacağının güvencesinin veri sorumlusu tarafından verilmesi gerekir. 
Eğer kişilerin parmak izlerinden elde edilebilecek bütün kişisel verile-
re erişim kısıtlanırsa bu eylem özel hayatın gizliliğini ihlal kapsamında 
değerlendirilemeyecek, sadece kimlik tespiti olarak düzenlenip güvenlik 
sisteminde uygulanabilecektir. 

3) Anayasa Çerçevesinde Kullanımı:

“IV. Özel hayatın gizliliği ve korunması

A. Özel hayatın gizliliği

Madde 20 –

(1) Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme 
hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.

(2) Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağ-
lık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin 
korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre 
verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikme-
sinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı 
emri bulunmadıkça; kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranamaz ve 
bunlara el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli 
hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırkse-
kiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.

(3) Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme 
hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hak-
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kında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya 
silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanıl-
madığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngö-
rülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin 
korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.”

Göründüğü üzere Anayasa’nın 20. Maddesinin 3. Fıkrasında kişisel 
verilerin korunmasına ilişkin bir düzenleme mevcuttur. Bu düzenlemeye 
göre bireyler, kendileri hakkında edinilen kişisel veriler hakkında bilgi-
lendirme, bunlara erişme ve bunların düzeltilip silinmesini talep etme 
hakkına sahiptir. Ayrıca her bireyin kendisi ile ilgili edinilen veya edilecek 
kişisel verilerin ne amaçla kullanılacağına ve bu amaçla kullanılıp kulla-
nılmadığını denetleme hakkı da mevcuttur.

Anayasa, bu konuda düzenlenen kanuna atıf yaparak esasların yukarı-
da incelenen kişisel verilerin korunması hakkında kanuna uygun olması 
gerektiğini düzenlemiştir. Bu esaslar da yine Anayasa’nın ilgili madde-
sinde de tekrar belirtildiği üzere kanunda öngörülen şartlar ve hallerin 
bulunması halinde ve yine açık rıza alınması şeklinde sayılabilecektir. 

Bu maddeden hareketle yapılması planlanan parmak izi okumalı gü-
venlik sistemi uygulamasında kişilere, amacın ne olduğunu, uygulamanın 
nasıl yapılacağını, verilere kimlerin erişebileceğini vs. açıklayan bir onam 
belgesi verilmeli ve kişiler de bu onam belgesini açıkça kabul ettiklerini 
belirterek imzalamalıdır.

4) Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bi-
reylerin Korunması Sözleşmesi (108 Sayılı Avrupa Konseyi Sözleşme-
si) Kapsamında Kullanımı

Söz konusu sözleşme taraf devletlerce her gerçek kişinin temel hak ve 
özgürlüklerini ve özellikle kendisiyle ilgili kişisel verilerin otomatik işleme 
tabi tutulması karşısında özel hayata saygı hakkını güvence altına almak 
amacıyla imzalanmıştır.

Söz konusu parmak izi uygulaması bu sözleşme çerçevesinde değer-
lendirildiğinde;

 “Özel Veri Kategorileri

Madde-6 

İç hukukta uygun güvenceler sağlanmadıkça, ırksal kökeni, siyasi dü-
şünceleri, dini veya diğer inançları ortaya koyan kişisel veriler ile sağ-
lık veya cinsel hayatla ilgili kişisel veriler, otomatik işleme tabi tutulmaz. 
Aynı şey ceza mahkumiyeti ile ilgili kişisel veriler için de geçerlidir.” 
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Şeklinde düzenlenen maddeden de anlaşılacağı üzere yine iç hukuk-
taki ilgili mevzuatlara atıf yapılmıştır. Genel-özel norm karşılaşması dik-
kate alındığında Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun özel norm 
olduğundan bu kanundaki esaslara uygunluk sağlanmalıdır. Bu kanunda 
yer alan yukarıda sayılan ve incelenen esaslara uygun olduğu sürece bu 
sözleşmeye de aykırılık ileri sürülemeyecektir. 

5) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Kapsamında Kullanımı:

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kişisel verilerin izinsiz ve usule aykırı 
kullanımını yaptırıma bağlamaktadır.

“Kişisel verilerin kaydedilmesi

Madde 135 – 

(1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan 
üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kö-
kenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, 
sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumun-
da birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır.

“Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

Madde 136 – 

(1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan 
veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandı-
rılır.”

Yukarıda yer alan ve mevzuatta devam8 olunan maddelerden anlaşıla-
cağı üzere söz konusu verileri yani yazıya konu parmak izi uygulamasına 
ilişkin verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmesi halinde veya bunların 
hukuka aykırı olarak dağıtılması halinde ağır cezalarla karşılaşılabilmek-
tedir. 

Hukuka aykırılık kavramı burada Kişisel Verilerin Korunması Hak-
kında Kanun’a aykırılık olarak anlaşılmalıdır çünkü bütün birincil mev-
zuatlar bu özel kanuna atıf yaparak bu kanundaki esasların uygulanması 
gerekliliğini öngörmüştür. 

Bu nedenle yukarıda değinilen esaslara uyulduğu takdirde söz konusu 
bu yaptırımlarla karşılaşılmasının bir gerekliliği kalmayacaktır. 

8  5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu m.137, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu m.138, 5237 
Sayılı Türk Ceza Kanunu m.139
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Verilerin toplanması ve kullanılması konusunda olduğu gibi aynı şekil-
de verilerin daha sonra yok edilmesi konusunda da hukuk sisteminde bir 
hassasiyet vardır. Bu da şu demektir ki, örneğin sitede güvenlik sistemi 
için parmak izi verisi alan bir kişinin ikametini başka yere aldırması yani 
o siteden kalıcı olarak taşınması halinde bu teknolojinin el verdiği en hızlı 
şekilde verilerin yok edilmesi gerekmektedir. Burada yok edilmesi için ge-
reken makul süre kullanılacak sistemin teknik özelliklerine göre belirlen-
meli ve site sakinlerine verilecek ayrıntılı açıklama ve onam belgelerinde 
bu süre açıkça yazılacaktır. 

Tahmini bu verilerin taşınmanın veri sorumlusu firmaya bildirilmesi 
tarihinden itibaren 3 gün içerisinde sistemden kaldırılıp uygun bir şekilde 
yok edilmesi yukarıda değinilen yaptırımlarla karşılaşılması ihtimalinin 
önüne geçecektir.

D) SONUÇ

Şu ana kadar açıkladığımız bilgiler ışığında özetle açıklamak gerekirse; 

Parmak izi kontrollü güvenlik sistemlerinin ihtiyacı olan veri türü bi-
yometrik veridir ve biyometrik veriler özel nitelikli kişisel veriler olarak 
adlandırılmaktadır.

Kişisel verilerin kullanımına ilişkin birçok birincil ve ikincil kaynak-
lar bulunmaktadır. Hukuk sisteminde normlar hiyerarşisine göre önce 
uluslararası anlaşmalar daha sonra anayasa ve ondan sonra da kanunları 
dikkate almak gerekecektir. Bu nedenle kanunlar da pek tabi uluslararası 
anlaşmalara ve anayasaya uygun olmak durumundadır. Yukarıda ince-
lendiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 
içerdiği temel esas ve şartlar Anayasa ve bu konuya ilişkin Milletlerarası 
Sözleşmelerle paralel hükümler içermekte hatta bu kaynaklar 6698 sayılı 
kanuna yer yer atıf yapmaktadır. Buradan hareketle 6698 sayılı kanunun 
yorumlanması bu konuda daha önemlidir. 

Parmak izi kontrollü bir güvenlik sisteminin site halindeki konutların 
giriş çıkış kontrolünde kullanılması için öncelikle bu uygulamanın ama-
cını, uygulama esaslarını, toplanan verilerin nasıl saklanacağını, toplanan 
verilere erişime yetkili kişilerin kimlerin olduklarını ve bu verilerin ne 
zaman yok edileceğine dair bir bilgilendirme formu site sakinlerine da-
ğıtılmalıdır. Bu uygulamanın müvekkil şirketin sitenin güvenliğini sağla-
maya ilişkin yükümünden kaynaklandığı ve bu uygulama ile elde edilecek 
verilerin sadece ve sadece kimlik tespiti için kullanılacağını parmak izine 
bağlantılı diğer bilgilere erişimin sadece adli mercilere ve yetkili bir kişiye 
bırakılacağına ilişkin maddelerden oluşan bir onam formu hazırlanma-
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lıdır. Bahis konusu sistem, site sakinlerinin tamamının açık rızalarına 
dayanan onamlarının alınmasından sonra uygulanabilecek bir sistemdir. 
Aynı şekilde site sakinlerine kişisel verilerinin depolanıyor olmasına kar-
şılık sahip oldukları hakların da aynı onam belgesinde bildirilmesi gerek-
mektedir. 
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İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA 
DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK

Av. Hasan ERDEM

Giriş

İşçi-işveren arasındaki iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkla-
ra bağlı dava sayısının,  çalışma barışını etkileyecek derecede çok olması 
ve aynı zamanda mahkemelerin iş yükünü arttırması sebebiyle; İş Mah-
kemeleri Kanunu ile mevzuatta dava şartı olarak arabuluculuk uygulama-
sının getirilmesi ve bir kısım uyuşmazlıkların Yargıtay denetimi dışında 
tutulması gibi usulü düzenlemeler yapılmıştır.

Ancak bu düzenlemelerin bir kısmının tam olarak mahkemelerin iş 
yükünün azaltma beklentisini gerçekleştirmeme ve hak kaybına sebep 
vermesine ilişkin kaygılar söz konusudur. Bir diğer açıdan bakıldığında 
ise arabuluculuğun alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olduğu nazara alın-
dığında, hak arama yolu ve aynı zamanda asli uyuşmazlık çözüm yolu 
olan yargılama açısından adil ve hızlı bir şekilde sonuca ulaşılması için 
gerekli çalışmaların da yapılması gerekmektedir. Salt İş Mahkemelerinin 
sayısının arttırılması çözüm için yeterli olmadığından,  çözüme katkıda 
bulunması açısından yargıçlık ve avukatlık mesleklerinde ihtisaslaşma-
ya gidilmesinin öncelikli olarak gündeme alınması gerekmektedir. Bahsi 
geçen durum uygulamada hayata geçirildiği takdirde, yargı sistemi daha 
hızlı işleyecek ve bu doğrultuda iş yükü de azalacaktır. Öte yandan,  uz-
manlık alanı işçilik alacakları olan hukukçuların bilirkişilik yapmasının 
engellendiği uygulamaya son verilerek, işçilik alacaklarının belirlenmesi 
için uzmanlık gerektiren bilirkişilik uygulamaları hızlandırılmalı ve bu-
nunla birlikte dosyaların gereksiz yere bilirkişiye sevki de önlenmelidir. 

İş uyuşmazlıklarındaki zorunlu arabuluculuk açısından tarafların 
denk olmaması ve iş hukukuna ilişkin düzenlemelerin çoğu kısmının 
emredici nitelikte olması, ayrıca arabulucunun emredici hükümlere mü-
dahalesinin oldukça sınırlı olması ve dava şartı olarak arabuluculuğun 
iş hukuku dışında denkler arası farklı alanlarda örneğin, ticaret huku-
kunda uygulanmaya başlanmaması eleştiri konusu oluşturmaktadır. Bu 
tarz durumlarda arabulucuların sağduyulu davranarak gerektiğinde işçi-
ye vekille çalışması için süre vermesi veya ciddi hak kaybı olasılığının söz 
konusu olması halinde son çare olarak müzakere sürecini uyuşmazlıklı 
sona erdirmesi gerekmektedir. 
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Tüm bu açıklamalarımız ışığında bu yazımızda, 7036 Sayılı İş Mahke-
meleri Kanununun 25.10.2017 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmesi 
ve dava şartı olarak arabuluculuğun da iş yargısında 01.01.2018 tarihi iti-
bariyle yürürlüğe girmiş olması nedeni ile dava şartı olarak arabuluculuk 
kavramı ve buna bağlı olarak uygulamada meydana gelecek değişikliklere 
kısaca değinmeye çalışacağız.

I-Dava Şartı Olarak Arabuluculuk

1- Genel Olarak

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. Maddesinin 1. fıkrasında 
dava şartı olarak arabuluculuk “Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşme-
sine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiy-
le açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.” 
hükmü ile düzenlenmiş olup, mevzuatta yer alan diğer düzenlemeler de 
nazara alındığında basın işçileri, gemi adamları, 4857 sayılı İş Yasası’nın 
4. Maddesi kapsamında İş Kanunun dışında kalan genel hizmet sözleşme-
si ile çalışanlar da dahil olmak üzere, tüm iş sözleşmesi ile çalışanlar bu 
kanun kapsamında yer almaktadırlar. 

Ancak, burada dikkat edilmesi gereken husus, yeni düzenleme ile 
4857 sayılı İş Yasası, basın işçileri, gemi adamları ve Türk Borçlar Kanu-
nu’nun Hizmet Sözleşmeleri ilişkisine tabii olarak çalışanların uyuşmaz-
lıklarında usul hukuku açısından İş Mahkeme’lerinin yetkili olduğudur. 
Buna karşın, Türk Borçlar Kanunu’nun hizmet sözleşmeleri hükümlerine 
tabii olan ev hizmetlisi, Deniz ve hava taşıma işlerinde, ve benzeri işlerde 
çalışanlar,  maddi hukuk açısından yine Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili 
hükümlerine tabi olmaya devam edeceklerdir.

Dava şartı olarak arabuluculuk kapsamındaki uyuşmazlığın tarafla-
rının işçi ve işveren olmasının dışında, uyuşmazlık konusunun da bel-
li kalemlere ilişkin olması gerekir. Bunun dışında, başvuru yapılmadan 
doğrudan dava açılması halinde, arabuluculuk İş Mahkemeleri Kanunu 
ile dava şartı olarak öngörüldüğünden hakimin açılmış olan davayı red-
detmesi söz konusu olacaktır.

2- İşveren-işçi uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuğun kapsamı 

a-Zorunlu arabuluculuk kapsamı dahilinde olan işveren-işçi uyuş-
mazlıkları

Kanunun 3. ve 11. Maddeleri kapsamında çalışan tarafından talep edi-
len kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı, eşitliğe aykı-
rılık tazminatı, sendikal tazminat, ücret alacağı, fazla mesai ücreti, yıllık 
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izin ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ve benzeri 
işçilik alacakları, işe iade ve iş güvencesine bağlı alacak ve tazminatlar ile 
işveren tarafından talep edilmesi olası ihbar tazminatı, cezai şart, haksız 
rekabete bağlı tazminat,  eğitim gideri ve benzeri alacak ile tazminat talep-
leri için dava açmadan önce arabulucuya başvurulması 01.01.2018 tarihi 
itibariyle zorunlu hale gelmiştir.

b-Zorunlu arabuluculuk kapsamı dışında kalan iş yargısı uyuşmaz-
lıkları

İş kazalarından ve meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve ma-
nevi tazminat talepleri ile bu konulardaki tespit, itiraz ve rücu davaları 
zorunlu arabuluculuk kapsamında yer almamaktadır. 

Ayrıca, işverenin de taraf olduğu hizmet tespiti uyuşmazlıklarının yanı 
sıra yaşlılık aylığının tespiti gibi sosyal güvenlikten kaynaklanan tüm 
uyuşmazlıklar arabuluculuk kapsamı dışındadır. Bunun yanı sıra, 6356 
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu açısından da (sendikal 
tazminat, işyeri sendika temsilcisinin güvencesi gibi), Kanuna, bireysel 
veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazmina-
tı konularının dışında kalan sendika üyeliğinin kabulü-kaybı, işverenden 
tahsil edilecek sendika aidatı gibi uyuşmazlıklar da zorunlu arabuluculuk 
dışındadır. 

II-Arabuluculuk Seçim Usulü

1-Genel Olarak

Arabuluculuk Daire Başkanlığı, sicile kayıtlı arabuluculardan Ka-
nun’un 3. Maddesi uyarınca arabuluculuk yapmak isteyenleri, varsa uz-
manlık alanlarını da belirterek, görev yapmak istedikleri adli yargı ilk 
derece mahkemesi adalet komisyonlarına göre listeler ve listeleri ilgili ko-
misyon başkanlıklarına bildirir. Arabulucular en çok üç komisyon bölge-
sine kayıt olabilirler.

Daha sonra, komisyon başkanlıkları, bu listeleri kendi yargı çevrele-
rindeki arabuluculuk bürolarına, arabuluculuk bürosu kurulmayan yer-
lerde ise görevlendirecekleri sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlü-
ğüne gönderir. 

2- Tarafların Arabuluculuk Başvurusu 

Arabuluculuğa gitmek isteyen tarafın arabuluculuk başvurusunun 
muhatabı karşı tarafın, karşı taraf birden fazla ise bunlardan birinin 
yerleşim yerindeki ya da işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna, 
arabuluculuk bürosu bulunmayan yerlerde ise görevlendirilen yazı işleri 
müdürlüğüne yapmaları gerekecektir.
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Arabulucu, komisyon başkanlıklarına bildirilen listeden büro tarafın-
dan belirlenecektir.

Ancak,  tarafların listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde an-
laşmaları halinde bu arabulucu doğrudan görevlendirilebilecektir.

III-Arabuluculuk Süreci

1-Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi

Arabulucuya başvuran taraf, kendisine ve elinde bulunması halinde 
karşı tarafa ait her türlü iletişim bilgisini arabuluculuk bürosuna vere-
cektir. Ayrıca, büro tarafların resmi kayıtlarda yer alan iletişim bilgilerini 
araştırmaya da yetkili kılınmıştır. Bunun dışında ilgili kurum ve kuru-
luşlar da büro tarafından talep edilmesi halinde bilgi ve belgeleri büroya 
vermekle yükümlüdürler. 

Taraflara ait iletişim bilgileri, görevlendirilen arabulucuya büro tara-
fından verilecektir. Arabuluculuk söz konusu bu iletişim bilgilerini esas 
alacak, ancak ihtiyaç duyduğunda ya da taraflara ulaşamadığında ken-
diliğinden de araştırma da yapabilecektir. Arabulucu, her türlü iletişim 
vasıtasını kullanarak tarafları bilgilendirebilecek ve ilk toplantıya davet 
edebilecektir. Ayrıca arabulucu, bilgilendirme ve davete ilişkin işlemlerini 
belgeye bağlayacaktır. Bu durumda, tarafların toplantıya gelmesi halinde 
ilk toplantıda bilgilendirme ve davete ilişkin işlemlerin belgeye bağlanma-
sı daha kolay olacaktır. Ancak, taraflardan birinin yazılı tebligat dışında 
sözlü veya elektronik davete karşın toplantıya gelmemesi ve sonrasında 
yargılama giderleri ile yükümlü olacağını öğrenmesi üzerine kendisine bil-
dirim yapılmadığı gerekçesini ileri sürmesi söz konusu olabileceğinden 
sözlü ve/veya elektronik iletişim sonrası taraflara yazılı bildirim yapılma-
sının (örneğin, aps yolu ile bildirimde bulunulması) yerinde olacağını dü-
şünmekteyiz.

2-Yetki İtiraz Süreci

Arabulucu, Kanun uyarınca görevlendirmeyi yapan büronun yetkili 
olup olmadığını kendiliğinden dikkate alamaz. 

Arabuluculuk bürosunun yetkisine itiraz etmek isteyen karşı taraf en 
geç ilk toplantıda, yetki itirazında bulunabilecektir. Ancak, yetki itira-
zında bulunacak tarafın yetkisizliğin gerekçesi olan yerleşim yeri ve işin 
yapıldığı yere ilişkin olarak yetkisizlik durumunu teyit eden belgelerini 
sunması gerekmektedir. Keza, arabuluculuk bürosunun yetkisine itiraz 
ancak bu durumda geçerli olacaktır. Aksi takdirde, salt itiraz usule uygun 
olmadığı için geçerli olmayacaktır. Öte yandan, ilk oturumda bu yönde 
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bir itirazı bulunmayan tarafın ikinci oturumda da yetkisizlik itirazında 
bulunması mümkün olmayacaktır. 

Usulüne uygun ve süresi içerisinde yapılan yetki itirazının varlığı ha-
linde arabulucu, dosyayı derhâl ilgili sulh hukuk mahkemesine gönde-
rilmek üzere büroya teslim edecek, mahkeme, harç alınmaksızın dosya 
üzerinden yapacağı inceleme sonunda yetkili büroyu kesin olarak karara 
bağlayacak ve dosyayı büroya iade edecektir. 

Mahkeme kararı büro tarafından Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca 
taraflara tebliğ edilecektir. Yetki itirazının reddi durumunda aynı arabu-
lucu yeniden görevlendirilecektir. Yetki itirazının kabulü durumunda ise 
kararın tebliğinden itibaren bir hafta içinde yetkili büroya başvurulabile-
cektir. Bu doğrultuda yeni arabulucu yetkili büro tarafından görevlendire-
cektir.Bu takdirde yetkisiz büroya başvurma tarihi yetkili büroya başvur-
ma tarihi olarak kabul edilecektir. 

2- Uyuşmazlık Çözüm Süresi

Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç 
hafta içinde sonuçlandırmalıdır. Bu süre zorunlu hallerde arabulucu ta-
rafından en fazla bir hafta uzatılabilir. Ancak, ilk oturuma davetin yazılı 
olarak iadeli taahhütlü yapılması halinde postada geçen sürelerde nazara 
alındığında, bu sürenin kimi zaman yeterli olmaması söz konusu olabi-
lecektir. 

3- Arabuluculuk Ücreti

Taraflar arabuluculuk faaliyeti sonunda uzlaşırlarsa, uzlaşılan tuta-
rın miktarına göre asgari ücret tarifesi uyarınca, % 6 oranından başlayan 
arabuluculuk ücreti, taraflarca eşit şekilde karşılanır. Taraflar, arabulu-
culuk ücretinin tamamının taraflardan biri tarafından karşılanması veya 
taraflar arasında arabuluculuk ücretinin belli oranlarda paylaşılması hu-
susunda da uzlaşabilirler. 

Tarafların iki saatten az süren görüşmeler sonunda uzlaşmaması ha-
linde, iki saatlik ücret tutarı Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenir. Arabu-
luculuk faaliyeti sonunda, taraflara ulaşılamaz, taraflar katılmadığı için 
görüşme yapılamaz ise de bu ödeme Adalet Bakanlığı bütçesinden yapılır. 
Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenen ve taraflarca karşılanan arabulucu-
luk ücreti, yargılama giderlerinden sayılır

İki saatten fazla süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları 
halinde ise iki saati aşan kısma ilişkin ücret aksi kararlaştırılmadıkça 
taraflarca eşit şekilde karşılanır. 
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Konusu işe iade talebi olan arabuluculuk görüşmelerinde, tarafların 
anlaşmaları durumunda ise, arabulucuya ödenecek ücret, işçiye işe baş-
latılmaması halinde ödenecek tazminat miktarı ile çalıştırılmadığı süre 
için ödenecek ücret ve diğer hakların toplamı olarak tarafların anlaştığı 
miktar üzerinden belirlenecektir.

4-Arabuluculukta Gizlilik

6325 sayılı Hukuk UyuşmazlıklarındaukuH Arabuluculuk Kanunu’nun 
4. Maddesi uyarınca, aksi kararlaştırılmadığı takdirde, arabuluculuya gi-
den taraflar, vekilleri ve arabulucu, arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde 
değerlendirilen bilgiler ve belgeler ile diğer kayıtları gizli tutmakla yüküm-
lü kılınmışlardır. 

Bunun dışında, Yasa’nın 5. Maddesi uyarınca, tarafların, arabulucu-
nun ya da arabuluculuğa katılanlar da dahil üçüncü bir kişinin, arabulu-
cuya başvuru konusu yapılan uyuşmazlık ile ilgili olarak bir hukuk davası 
açması ya da tahkim yoluna başvurması halinde, aşağıda yer alan beyan 
ve belgeleri delil olarak ileri süremeyeceği ve bunlar hakkında tanıklık 
yapamayacağı öngörülmüştür.  

- Taraflarca yapılan arabuluculuk daveti veya bir tarafın arabuluculuk 
faaliyetine katılma isteği,

- Uyuşmazlığın arabuluculuk yolu ile sona erdirilmesi için taraflarca 
ileri sürülen görüşler ve teklifler,

-  Arabuluculuk faaliyeti esnasında, taraflarca ileri sürülen öneriler 
veya herhangi bir vakıa veya iddianın kabulü,

- Sadece arabuluculuk faaliyeti dolayısıyla hazırlanan belgeler madde 
hükmünde sayılan beyan ve belgelerdir.

Ayrıca, düzenlemede yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde açıklan-
masının mahkeme, hakem ya da herhangi bir idari makam tarafından 
istenemeyeceği gibi, söz konusu bilgiler delil olarak sunulmuş olsa dahi 
hükme esas alınamayacağı yasada yer almaktadır. Bunun istinası, söz ko-
nusu bilgiler için emredici kanun hükmü bulunması veya tarafların ara-
buluculuk süreci sonunda varılan anlaşmanın uygulanması ve icrası için 
lüzum olduğu takdirde açıklanabileceği düzenlenmiştir. Ancak, arabulu-
culuk anlaşmasının yargı denetimine tabii tutulmaması karşısında hata, 
hile, cebir ve tehdit gibi unsurlarla anlaşmanın geçersiz olacağı durumlar-
da bu belgelerin incelenmesi ve yargı denetimine tabii tutulması gerekliliği 
tartışmasızdır. Öte yandan, fahiş gabinin de bu kapsamda değerlendiril-
mesi düşünülebilmektedir.
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3- Arabuluculuk sürecinin hak düşürücü süre ve zamanaşımına et-
kileri

İş uyuşmazlıklarında, uyuşmazlık taraflarından birinin Arabuluculuk 
bürosuna başvurması ile zamanaşımı durur ve hak düşürücü süre işle-
mez. Yasa uyarınca, söz konusu sürelerin işlememesi son tutanağın dü-
zenlendiği tarihe kadar geçen süre için geçerlidir. Bu düzenleme uyarınca, 
dava açacak tarafın, son tutanağın düzenlenmesinden itibaren zamanaşı-
mının ve hak düşürücü sürenin işlemeye başlaması nedeniyle, son tuta-
nağa ilişkin ayrı bir tebligat beklemeksizin sürenin işlemeye başladığını 
nazara alması gerekmektedir. Uyuşmazlığın tarafı sıfatı ile anlaşmazlık 
sonrası dava açacak tarafın son tutanak düzenlenirken son oturumda bu-
lunmaması halinde, kendisine (son) anlaşmazlık tutanağının tebliğ edil-
mesini beklerken veya tebligat zorunluluğu bulunmaması nedeniyle tebli-
gat yapılmaması halinde hak düşürücü süre veya zamanaşımı sürelerinin 
dolması riski bulunmaktadır. 

İşe iade davaları açısından ise, uyuşmazlık tutanağının tanziminden 
itibaren 2 haftalık bir sürenin bulunduğu göz ardı edilmemelidir. 

Öte yandan, arabulucuya müracaat etmeden işe iade davası açılma-
sı halinde davanın reddi durumunda, redde ilişkin kesinleşmiş kararın 
tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde arabulucuya başvurması 
gerekmektedir.

Arabuluculuk bürosuna başvuru ile son tutanağın düzenlendiği tarihe 
kadar geçen sürede zamanaşımı duracağından ve hak düşürücü süre iş-
lemeyeceğinden işe iade talebi dışında kalan 5 yıllık zamanaşımına tabii 
tazminat ve alacaklar açısından son tutanağı takip eden iki hafta süresi 
içerisinde dava açma koşulu bulunmadığından genel zamanaşımı süresi 
içerisinde dava açılması mümkün olup, zamanaşımına ayrıca Arabulucu-
luk bürosuna başvuru ile son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen 
sürenin de eklenmesi gerekecektir.

IV- Arabuluculuk Faaliyeti Sonuçları

1- Arabuluculuk Görüşmeleri Esnasında Anlaşmaya Varılması ve 
Sonuçları

Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların anlaşmaya varmaları halin-
de, söz konusu anlaşmanın kapsamı anlaşma belgesinde düzenlenir. Bu 
anlaşma belgesi, taraflar ve ( mevcut ise ) avukatları ile arabulucu tarafın-
dan birlikte imzalanır. Arabulucunun aynı zamanda son toplantı sonra-
sında usul ekonomisi açısından anlaşma tutanağını taraflara elden tebliğ 
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etmesi de yerinde olacaktır. 

Taraflar arabuluculuk faaliyeti sonunda bir anlaşmaya varırlarsa, bu 
anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesini talep ede-
bilirler. Dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmuşsa Anlaşmanın 
icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, “arabulucunun görev yaptığı 
sulh hukuk mahkemesinden” talep edilebilir. 

Taraflar ve tarafların avukatları ile arabulucunun birlikte imzaladıkla-
rı anlaşma belgesi, icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilam niteliğinde 
belge sayılır. 

Arabuluculuk görüşmeleri sonunda tarafların anlaşmaya varmaları 
halinde, üzerinde anlaşılmış olan hususların taraflarca tekrar yargı ko-
nusu yapılması mümkün değildir. Arabuluculukta çözümlenmiş bir ko-
nunun tekrar yargı konusu yapılabilmesi için ancak tehdit, hile, cebir gibi 
taraf iradelerini sakatlayan bir olgunun varlığı gereklidir.

Öte yandan, arabuluculuğa müracaatta bulunan tarafın uyuşmazlık 
ve talep konusu alacaklarının dışında kalan alacakları için uzlaşmanın 
mümkün olup olmayacağı da tartışma konusu yaratmaktadır. Öncelikle, 
arabuluculuk son tutanağında uzlaşma konusu olarak belirtilmeyen bir 
alacak veya tazminat kaleminin, ileride yeniden uyuşmazlık ve  dava konu-
su olabileceğinin kabulü gerekir. Öte yandan, arabuluculuk müracaatında 
yer almayan bir alacak veya tazminat kaleminin de, ancak arabuluculuk 
uyuşmazlık tutanağında yer alması halinde  dava şartının gerçekleştiği 
kabul edilmelidir. Bu durumda, arabuluculuk uyuşmazlığını oluşturan 
kalemlerde uzlaşılan kalemler açısından yeniden dava açılamayacağı, uz-
laşılmayan ve tutanakta belirtilen kalemler açısından söz konusu tuta-
nak ile dava açılabileceği, tutanakta hiç yer almayan kalemler açısından 
da arabulucuya giderek sonrasında dava açılabileceği olgusunun kabulü 
gerektiğini düşünmekteyiz. Keza, salt (kıdem, ihbar) tazminat talebi ile 
müracaatta bulunan kişinin, bunları tahsil edebilmek amacıyla (ikramiye, 
prim ve benzeri) başka kalemlerden feragat etmesi söz konusu olabile-
ceğinden bir hakkın elde edilmesi karşılığı başka bir haktan ivazsız bir 
şekilde vazgeçmenin hakkaniyete uygun olmaması ve hak arama yolunu 
zedeleyecek olması olasılığı nedeniyle arabuluculuk inceleme konusunun 
(müracaattaki) taleple bağlı olması gerektiğini düşünmekteyiz. Talebin ge-
nişletilmesi halinde ise, mutlaka arabuluculuk bürosuna sürmekte olan 
dosya üzerinden ek bir talep dilekçesi verilmesi ve böylece geçen süre ve 
işlem yükümlülüğü ile tarafların sağlıklı düşünmesinin sağlanması gerek-
tiği görüşündeyiz.



253İş Uyuşmazlıklarında Arabulucuk... • Av. H. ERDEM

2- Arabuluculuk Görüşmeleri Esnasında Anlaşmaya Varılamama-
sı ve Sonuçları

Arabuluculuk görüşmesi sonrası eğer, taraflar arasında anlaşmaya va-
rılamazsa, davacı, anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını 
ya da arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine ek-
lemek zorundadır. Arabulucunun aynı zamanda son toplantı sonrasında 
usul ekonomisi açısından son toplantı tutanağını taraflara elden tebliğ 
etmesi de yerinde olacaktır. 

Yukarıda da belirtildiği üzere, bu zorunluluğa uyulmaz ise, mahkeme 
tarafından davacıya son toplantı tutanağını bir haftalık kesin süre içinde 
mahkemeye sunması gerektiği aksi takdirde davanın usulden reddedile-
ceği ihtarını içeren davetiye gönderilecektir.

İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe 
çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir. 

Anlaşmama tutanağına bağlı olarak, alacak davası açıldığında iş hu-
kuku uyuşmazlıkları açısından alacak ve tazminat kalemlerinin tek tek 
belirtilmesi gerektiğinden arabuluculuk tutanağında dava konusu yapılan 
alacak ve tazminat kalemleri açısından uzlaşılamadığının da kanaatimiz-
ce tek tek belirtilmesi yerinde olacaktır.

3-Taraflardan Birinin Arabuluculuk Toplantısına Katılmaması ve 
Sonuçları

Arabulucu, taraflar katılmadığı için görüşme yapılmaması halinde 
de son tutanağı düzenleyerek durumu arabuluculuk bürosuna bildirir. 
Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk arabuluculuk 
toplantısına katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi 
durumunda, toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir. Mazere-
ti olmaksızın toplantıya katılmayan taraf, ilerleyen süreçte, açılacak olası 
bir davada kısmen veya tamamen haklı çıksa dahi, dava sonucunda olu-
şacak yargılama giderinin tümünden sorumlu olur.

 Yasa uyarınca,  ayrıca bu taraf lehine vekalet ücretine hükmedilemez. 
Ancak, taraf vekilinin yokluğunda oluşan bu durumdan avukatın sorumlu 
tutularak vekalet ücretinin ortadan kaldırılmasının, Avukatlık Kanunu’na 
ve hakkaniyete aykırı olduğunu düşünmekteyiz. 

Ancak, her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona 
eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkla-
rı yargılama giderleri üzerlerine bırakılır.
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Tarafların toplantılara katılmasına rağmen uzlaşamamaları nedeniy-
le açılacak davalarda yargılama giderleri, HMK uyarınca aleyhine hüküm 
kurulan tarafın üzerine bırakılır.

4-Alt İşveren İşçileri Açısından Zorunlu Arabuluculuk Toplantısın-
da Anlaşmaya Varılması

Kanun uyarınca, asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunması halin-
de alt işveren çalışanının işe iade talebiyle arabulucuya başvurması du-
rumunda, anlaşmanın gerçekleşebilmesi için işverenlerin arabuluculuk 
görüşmelerine birlikte katılmaları ve iradelerinin birbirine uygun olması 
gerekliliği uzlaşmanın geçerlilik şartı olarak düzenlenmiştir. Ancak, bu 
durumda alt işveren ile işçinin veya asıl işveren ile işçinin anlaşmaları 
halinde, salt diğer tarafın yokluğu nedeni ile anlaşmanın geçersiz sayılma-
sının hakkaniyete ve usul ekonomisine uygun olduğundan söz edilmesi 
mümkün olmayacaktır.

VI- İşe İade Davaları Bakımından Zorunlu Arabuluculuk Uygulaması 

1-Genel Olarak

İş akdi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya 
gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildirimin 
tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde işe iade talebiyle, İş Mahke-
meleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır. 

Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılmaması halinde, son 
tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde 
dava açabilecektir. 

Eğer taraflar uzlaşırsa, uyuşmazlığı aynı süre içerisinde iş mahkemesi 
yerine özel hakeme de götürebileceklerdir. Ancak, dikkat edilmesi gere-
ken husus arabulucuya başvurulmadan doğrudan dava açılması halinde 
davanın usulden reddinin söz konusu olmasıdır. Davanın usulden reddi 
halinde, ret kararı taraflara resen tebliğ edilecek ve kesinleşen ret ka-
rarının tebliğinden itibaren bu kez iki hafta içinde taraflar arabulucuya 
başvurabileceklerdir.

Mahkemece verilen karar hakkında istinaf yoluna başvurulması ha-
linde, bölge adliye mahkemesi ivedilikle ve kesin olarak karar verecektir.

2- Tarafların, İşçinin İşe Başlatılması Konusunda Anlaşmaları Olasılığı 

Eğer arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflar, işçinin işe başlatılması 
konusunda anlaşırlarsa, tarafların aralarında;

-İşe başlatma tarihini,
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-Ücret ve diğer hakların parasal miktarını, 

-İşçinin işe başlatılmaması durumunda işçiye ödenecek tazminatın pa-
rasal miktarını belirlemeleri zorunludur. 

Aksi takdirde, anlaşma sağlanamamış sayılacak ve son tutanak buna 
göre düzenlenecektir. Daha önceki düzenleme ile paralel olarak, işçinin 
kararlaştırılan tarihte işe başlamaması halinde fesih geçerli hale gelecek 
ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olacaktır.

2- Tarafların, İşçinin İşe Başlamaması Konusunda Anlaşmaları 
Olasılığı 

Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların, işçinin işe başlamaması 
konusunda anlaşmaları halinde sadece işçinin işe başlamaması ve buna 
bağlı bir ödeme söz konusu olacaksa bunun parasal miktarını belirleme-
leri yeterli olacaktır.

3-İşçiye, İşe Başlatılmaması Halinde Ödenecek Olan Tazminat ve Ka-
rarın Kesinleşmesine Kadar Çalıştırılmadığı Süre İçin İşçiye Ödenecek 
Olan Ücret Ve Diğer Haklar

Değişiklik öncesi işe iadenin kabul edilmediği tarih itibariyle feshin 
gerçekleştiği kabul edilerek işleyen süredeki ücret zam artışları nazara 
alınarak işe iadeye aykırılık tazminatı belirlenmekteyken ve bu konu ikin-
ci bir uyuşmazlık konusu oluşturmakta idi. 

Bu kez, 4857 sayılı İş Kanun’un 21. Maddesinin ikinci fıkrasına ilişkin 
yeni düzenlemeyle boşta geçen ücret ve diğer haklar ile tazminat Mahkeme 
veya Özel Hakem tarafından işçinin dava tarihindeki ücreti esas alınarak 
parasal olarak belirlenecektir. Ancak işe iadenin kabul edilmediği tarih 
itibariyle feshin gerçekleştiği kabul edilerek yine kıdem ve ihbar tazmina-
tı tutarlarının belirlenmesi söz konusu olabilecek olup ilerleyen süreçte 
yargı kararlarıyla durum açıklığa kavuşacaktır. Ancak mevcut değişikliğin 
fesih tarihi değil, dava tarihi itibariyle ücretin esas alınması şeklinde dü-
zenlenmesi nedeniyle yeterli olmadığı anlaşılmaktadır. 

VII- Zorunlu Arabuluculuk Usulü Açısından İncelenmesi Gereken 
Hususlar 

Öncelikle, mevcut sistem itibariyle itirazın iptali, karşı dava, ek dava ve 
grup davalarda uygulanacak usul konuları açıklığa kavuşturulmamıştır. 

1- İcra takibi ve itirazın iptali davaları açısından

Konu başlıkları incelendiğinde; işçilik uyuşmazlıklardan kaynaklanan 
bir alacak konusunda önce icra takibi yapıldığında, takip öncesi arabu-
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luculuğun zorunlu olmadığı ve takibe kısmen veya tamamen itiraz edildi-
ğinde, itirazın iptali davası açılmadan dava şartı olarak önce arabulucuya 
gidilmesinin zorunlu olduğunu düşünmekteyiz. 

2- Karşı davalar açısından 

Karşı dava açısından da, dava şartı olarak arabuluculuğa gidilmesi ge-
rektiğini düşünmekteyiz. Bu nedenle arabuluculuk esnasında karşı dava 
konusunu da uyuşmazlık konusu olarak son tutanağa işletmesi gerektiği 
kanaatindeyiz. Bu husus gerçekleşmediği takdirde, karşı davanın davaya 
cevap verme süresi içerisinde açılması gerektiğinden aynı süre içerisinde 
arabulucuya gidilmesi gerektiğini ve bu müracaatın cevap verme süresi-
nin arabuluculuk son tutanağı düzenlenene kadar işlememesi gerektiğini 
düşünmekteyiz. 

3- Ek davalar açısından 

Ek dava da uyuşmazlık konusunun ve talep kalemlerinin aynı olduğu 
ve sadece dava değerini arttırmaya yönelik davalarda, ek dava öncesi zo-
runlu arabuluculuğa müracaatın gerekmediğini düşünmekteyiz. Ancak, 
ek davanın ana dava dosyasında talep edilenlerin  dışında farklı talep 
kalemleri içermesi halinde farklı kalemler açısından arabuluculuğa mü-
racaat edilmesinin zorunlu olduğu kanaatindeyiz. 

4- Grup davalar açısından 

Grup davalar açısından ise birçok işçinin benzer konularda hukuki 
uyuşmazlığı bulunması durumunda her biri için tek tek farklı arabulucu-
luğa gidilmesinin usul ekonomisi açısından zahmetli ve ekonomik olma-
ması nedeniyle aynı arabulucuda belli bir sayıya kadar uyuşmazlığın gö-
rülebilmesi gerektiği görüşündeyiz. Keza bu yönde yapılan düzenlemeyle 
10’a kadar uyuşmazlık aynı arabulucuya gönderilebilmektedir. 
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ANAYASA MAHKEMESİ
BİREYSEL BAŞVURU KARARI 

AVUKATIN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DAR YORUMLANAMAZ

ÖZET: Başvurucunun cezalandırılmasına neden 
olan sözler, avukatlık mesleğinin icrası esnasın-
da duruşma anında sarf edilmiştir. Somut olay 
bakımından savunma avukatlığı yapan başvuru-
cunun ifade özgürlüğüne yönelik müdahaleler 
demokratik bir toplumda çok istisnai durumlarda 
gerekli olarak kabul edilebilir. Çünkü silahların 
eşitliği ilkesi ve yargılamanın adilliğine ilişkin 
mülahazalar, savların taraflar arasında serbest 
ve yerine göre hararetli bir biçimde müzakeresi-
ni gerektirir.
Başvuru konusu olaydaki sözlerin muhatabı da-
vanın hâkimi değil iddia makamını temsil eden 
Cumhuriyet savcısıdır. Hâkimlere nazaran Cum-
huriyet savcılarından kendilerine yönelik eleştiri-
ler karşısında daha hoşgörülü olmaları beklenir. 
Bu nedenle kovuşturma aşamasında yargılama-
nın taraflarından biri olan Cumhuriyet savcılarına 
yapılan eleştiriler hâkimlere yönelik eleştirilere 
kıyasla ifade özgürlüğü bağlamında daha yüksek 
bir korumadan yararlanır.
Başvuru Numarası: 2014/15001 / Karar Tarihi: 27.12.2017

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvuru, bir avukatın duruşma sırasında kullandığı sözlerinden do-
layı adli para cezası ile cezalandırılmasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği 
iddiasına ilişkindir.
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II. BAŞVURU SÜRECİ

2. Başvuru 8/9/2014 tarihinde yapılmıştır.

3. Başvuru, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incele-
mesinden sonra Komisyona sunulmuştur.

4. Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm ta-
rafından yapılmasına karar verilmiştir.

5. Bölüm Başkanı tarafından başvurunun kabul edilebilirlik ve esas 
incelemesinin birlikte yapılmasına karar verilmiştir.

6. Başvuru belgelerinin bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına (Bakan-
lık) gönderilmiştir. Bakanlık, görüşünü sunmuştur.

7. Başvurucu, Bakanlık görüşüne karşı beyanda bulunmamıştır.

III. OLAY VE OLGULAR

8. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle ve Ulusal Yargı Ağı 
Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla erişilen bilgi ve belgeler çerçevesinde 
olaylar özetle şöyledir:

9. Avukat olan başvurucu, olayların geçtiği tarihte İstanbul 12. Ağır 
Ceza Mahkemesinde görülen bir davada beş sanığın müdafiliğini yapmak-
tadır.

10. Anılan davanın 1/4/2009 tarihli duruşmasında başvurucu, sanık 
müdafii olarak duruşmaya katılmıştır. Duruşma tutanağına göre başvu-
rucu, esas hakkında mütalaasını tamamladıktan sonra Cumhuriyet sav-
cısına “Mütalaaya karşı savunmalarımızı hazırlamamız için süre talep 
ediyoruz, ancak mütalaayı kabul etmiyorum, Savcı Hukuk Fakültesini 
yeniden okusun, Hukuk Fakültesini okumadı, ya dosyayı okumadı ya da 
mahkemenin yaptığı işleri esas almıyor yada değer biçmiyor, daha önce-
ki tahliye taleplerimizi de tekrar ediyoruz, müvekkilimin tahliyesini talep 
ediyorum, [S.Y.nin] beyanının değerlendirilmesi gerekir, kaldı ki [S.Y.] ile 
ilgili dosyada bu konuda yapılan işlem sorulabilir, mahkeme aşamasında 
yapılan işlemlerin hiç bir değeri yok ise o zaman bunların yapılmasının ne 
anlamı kalmaktadır? mahkemede yapılan işlemler nazara alınarak buna 
göre mahkemece değerlendirme yapılmasının ve karar verilmesini talep 
ediyorum.” şeklinde sözler sarf etmiştir.

11. Mahkeme, başvurucunun Cumhuriyet savcısına yönelik sözleri ne-
deniyle görevli memura görevinden dolayı hakaret, terör örgütlerine hedef 
gösterme ve adil yargılamayı etkileme suçlarından gereğinin takdir ve ifası 
için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunulmasına karar 
vermiştir. 7/4/2009 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuştur.
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12. Duruşmanın yapıldığı gün, aynı davada başka sanıkların müda-
filiğini yapan bazı avukatlar tarafından tutulan tutanakta başvurucunun 
“Savcı Hukuk Fakültesini yeniden okusun, Hukuk Fakültesini okumadı.” 
şeklinde bir beyanda bulunmadığı, “..kendisinin İstanbul Hukuk Fakül-
tesinden mezun olduğu, savcı beyin hangi fakülteden mezun olduğunu 
bilmediği...” şeklinde sözler söylediği belirtilmiştir. Başvurucu da duruş-
manın ertesi günü aynı gerekçelerle tutanağa itiraz etmiştir.

13. Başvurucu hakkında kovuşturma yapılabilmesi için gerekli prose-
dürler tamamlandıktan sonra Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığınca baş-
vurucunun hakaret suçundan cezalandırılması istemiyle iddianame dü-
zenlenmiştir.

14. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucun-
da başvurucunun “...Savcı Hukuk Fakültesini yeniden okusun, Hukuk 
Fakültesini okumadı...” şeklindeki sözleri ile kamu görevlisine karşı gö-
revinden dolayı hakarette bulunduğunun sübuta erdiği kabul edilmiştir. 
Bu nedenle 7/5/2010 tarihinde başvurucunun 304 gün karşılığı adli para 
cezası (6.080 TL) ile cezalandırılmasına ancak hükmün açıklanmasının 
geri bırakılmasına karar verilmiştir. Karara yapılan itiraz reddedilmiştir.

15. Karar tarihinden sonra yürürlüğe giren 22/7/2010 tarihli ve 6008 
sayılı Kanun kapsamında başvurucu müdafıleri tarafından hükmün açık-
lanmasının geri bırakılması kararının geri alınması talep edilmiş ve Mah-
kemece karar geri alınarak duruşma açılmıştır.

16. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda 
başvurucunun Cumhuriyet savcısının şahsını hedef alan bir kısım söz-
ler söylediği konusunda herhangi bir tereddüt ve çelişki olmadığı, iddia 
ve savunma arasındaki farklılığın sözlerin içeriği ile ilgili olduğu tespi-
ti yapılmış; Cumhuriyet savcısının hukuk fakültesini okuyup okumadığı 
hususunun kişilerin yaptığı iş ve eylemler ile değil, kişilerin şahıslarının 
hedef alınması ile ilgili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anılan gerekçeler-
le 20/12/2010 tarihinde başvurucunun -hükmün açıklanmasının geri bı-
rakılması uygulamasının başvurucu ve müdafilerince kabul edilmemesi 
dikkate alınarak- 304 gün karşılığı adli para cezası (6.080 TL) ile cezalan-
dırılmasına karar verilmiştir. Mahkeme, gerekçeli kararında suça konu 
sözlerin söylendiği iddia olunan duruşma sırasında ortamın gergin oldu-
ğu yönünde bir tespitte de bulunmuştur.

17. Başvurucu tarafından temyiz edilen karar 10/6/2014 tarihinde 
Yargıtay tarafından onanarak kesinleşmiştir. Başvurucu, karardan para 
cezasının ödenmesine dair ödeme emrinin 14/8/2014 tarihinde tebliğ edil-
mesi üzerine haberdar olduğunu belirtmiştir.



262 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 2 • Yıl: 2015

18. Başvurucu 8/9/2014 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur.

19. Öte yandan başvurucunun 1/9/2014 tarihli Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığınca itiraz yoluna başvurulmasına yönelik talebi, itirazı gerek-
tiren maddi ve hukuki sebep bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir.

IV. İLGİLİ HUKUK

A. Ulusal Hukuk

1. Mevzuat

20. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Hakaret” 
kenar başlıklı 125. maddesinin (1) ve (3) numaralı fıkraları şöyledir:

“(1) 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, üç aydan iki yıla kadar hapis veya 
adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalan-
dırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilal ederek işlenmesi gerekir.

(3) Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,işlenmesi halinde, cezanın 
alt sınırı bir yıldan az olamaz.”

21. 5237 sayılı Kanun’un “İddia ve savunma dokunulmazlığı” kenar 
başlıklı 128. maddesi şöyledir:

“(1) Yargı mercileri veya idari makamlar nezdinde yapılan yazılı veya 
sözlü başvuru, iddia ve savunmalar kapsamında, kişilerle ilgili olarak so-
mut isnadlarda ya da olumsuz değerlendirmelerde bulunulması halinde, 
ceza verilmez. Ancak, bunun için isnat ve değerlendirmelerin, gerçek ve 
somut vakıalara dayanması ve uyuşmazlıkla bağlantılı olması gerekir.”

2. Yargıtay Kararları

22. Ceza yargılaması bakımından avukatların mesleklerinin icrası es-
nasındaki ifade özgürlüklerine ilişkin Yargıtayın değerlendirme ölçütlerini 
içeren Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 17/7/2007 tarihli ve E.2007/4-105, 
K.2007/174 sayılı kararının ilgili kısımları şöyledir (Anılan karara Yargı-
tay 18. Ceza Dairesinin 10/7/2015 tarihli ve E.2015/11404, K.2015/4552 
sayılı, Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 22/5/2015 tarihli ve E.2015/1806, 
K.2015/1677 sayılı, Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 13/1/2016 tarihli ve 
E.2016/111, K.2016/419 sayılı, Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 29/2/2016 
tarihli ve E.2015/41941, K.2016/3581 sayılı, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 
18/11/2016 tarihli ve E.2016/4626, K.2016/5870 sayılı kararlarında da 
atıf yapılmıştır.):
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“Sanığın avukat olmasının ve belirtilen eylemin “avukatlık görevinin 
ifası ’’ sırasında işlenmesinin savunma dokunulmazlığını gündeme getir-
diği, ... savunma (veya iddia) amacıyla vaki olan yazı ve sözlerin ” haka-
ret suçları açısından hukuka uygunluk nedenlerinden birisini teşkil eden 
“hakkın kullanılmasını ” oluşturabileceği,

Böyle bir hakkın ihdas edilmesinin amacının, ceza yargılaması bakı-
mından gerçeğin ortaya çıkarılması ve adaletin yerine getirilmesi olduğu,

Bu şekilde, davada taraf olan; davalı, davacı, şahsi davacı, katılan, sa-
nık ve savcının iddianın ve savunmanın gerektiği şekilde yapılabilmesi 
için belirli koşullar dahilinde bazı isnadlarda bulunabilecekleri, bunu 
yaparken de bazan muhataplarını küçük düşürücü ifadeler kullanabile-
cekleri öngörülmekle, iddia ve savunmanın gerekliliği ile orantılı olmak 
şartıyla bu şekilde ortaya çıkan eylemlerin hukuka uygun sayılacağı,

Ancak;

Bu hakkın kullanımının bazı koşullara bağlı olduğu, bu koşulların;

a) Eylemin iddia veya savunma niteliğindeki evrak ile yazılı olarak veya 
iddia ve savunma sırasında sözlü olarak yapılması gerektiği (Şekil şartı),

b) Eylemin, yargı organlarına verilen dilekçelerde veya bu organlar hu-
zurunda yapılması zorunluluğu (Yer şartı),

c) Hak kullanılırken sınırın aşılmamasının gerekli olduğu (Ölçülülük 
şartı), Şeklinde sıralanabileceği,”

B. Uluslararası Hukuk

1. Avukatların Rolü Üzerine Temel İlkeler

23. Avukatların Rolü Üzerine Temel İlkelerin (1990 yılında yapılan 
suçların önlenmesi ve suçlulara muamele üzerine Birleşmiş Milletler Kon-
feransı tarafından kabul edilmiştir.) 20. maddesi şöyledir:

“Avukatlar, bir mahkeme, yargı yeri veya hukuki ya da idari bir otorite 
önünde mesleki faaliyetlerini yürütürken ya da konuya ilişkin iyiniyetle 
yaptıkları yazılı ya da sözlü talepleri için hukuki ve cezai bağışıklıktan 
yararlanmalıdırlar.”

2. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Avukatlık Mesleğinin İcrasın-
daki Özgürlükler Hakkında 21 Numaralı Tavsiye Kararı

24. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Avukatlık Mesleğinin İcra-
sındaki Özgürlükler Hakkında 21 Numaralı Tavsiye Kararı’nın ilgili kı-
sımları şöyledir:
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“Prensip I

Avukatlık Mesleğinin icrasındaki Özgürlüğün Genel Prensipleri

1. Özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ilgili maddeleri ışı-
ğında, avukatlık mesleğinin icrasındaki özgürlüğe, ayrımcılık yapılmadan 
ve otoriteler veya kamudan gelebilecek yersiz müdahaleler olmadan say-
gı gösterilmesi, korunması ve teşvik edilmesi için gereken tüm tedbirler 
alınmalıdır.

4. Mesleki standartlara uygun olarak hareket ettikleri durumlarda 
avukatlar, herhangi bir baskı ya da yaptırıma maruz kalmamalı veya veya 
bunlarla tehdit edilmemelidirler.

Prensip III

Avukatların Görevleri ve Rolleri

4. Avukatlar yargıya saygı göstermeli ve mahkemelere karşı olan görev-
lerini iç hukuktaki yasal ve diğer kurallar ve mesleki standartlarla uyum-
lu bir biçimde yerine getirmelidirler...”

3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi İçtihadı

a. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

25. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (Sözleşme) 10. maddesi şöy-
ledir:

“1. Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makam-
larının müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat 
özgürlüğünü ve haber ve görüş alma ve de verme özgürlüğünü de kapsar. 
Bu madde, Devletlerin radyo, televizyon ve sinema işletmelerini bir izin 
rejimine tabi tutmalarına engel değildir.

2. Görev ve sorumluluklar da yükleyen bu özgürlüklerin kullanılması, 
yasayla öngörülen ve demokratik bir toplumda ... başkalarının şöhret ve 
haklarının korunması, ... yargı erkinin yetki ve tarafsızlığının güvence altı-
na alınması için gerekli olan bazı formaliteler, koşullar, sınırlamalar veya 
yaptırımlara tabi tutulabilir. ”

b. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadı

i. İfade Özgürlüğü

26. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) göre ifade özgürlüğü, 
demokratik toplumun temelini oluşturan ana unsurlardandır. AİHM, ifa-
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de özgürlüğüne ilişkin kararlarında ifade özgürlüğünün toplumun ilerle-
mesi ve bireyin gelişmesi için gerekli temel şartlardan birini teşkil ettiğini 
yinelemektedir. AİHM’e göre 10. maddenin 2. paragrafı saklı tutulmak 
üzere ifade özgürlüğü sadece toplum tarafından kabul gören, zararsız 
veya ilgisiz kabul edilen “bilgi” ve “fikirler” için değil incitici, şoke edici ya 
da endişelendirici bilgi ve düşünceler için de geçerlidir. İfade özgürlüğü, 
yokluğu hâlinde “demokratik bir toplum”dan söz edemeyeceğimiz çoğul-
culuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin bir gereğidir. AİHM, 10. madde-
de güvence altına alınan bu hakkın bazı istisnalara tabi olduğunu ancak 
bu istisnaların dar yorumlanması ve bu hakkın sınırlandırılmasının 
ikna edici olması gerektiğini vurgulamıştır (Handyside/Birleşik Krallık, 
B. No: 5493/72, 7/12/1976, § 49; Von Hannover/Almanya (No. 2), B. No: 
40660/08 ve 60641/08, 7/2/2012, § 101).

ii. Yargı Erkinin Otoritesinin Korunması

27. Morice/Fransa (B. No: 29369/10, 23/4/2015) kararma konu olay-
da, Fransa ile Cibuti arasındaki iş birliği anlaşması kapsamında görevlen-
dirilen bir yargıcın ölü bulunması üzerine açılan soruşturmalarda görev-
lendirilen soruşturmacı hâkimler M. ve L.L. daha sonra soruşturmadan 
alınmıştır. Bu olaylar üzerine ölen yargıcın eşinin vekili olan başvurucu 
ve bir meslektaşı Adalet Bakanına bir mektup yazarak soruşturmadan 
alınan hâkimlerin dürüstlük ve tarafsızlık ilkesinden tamamen uzak dav-
randıklarını belirtmiş ve adli soruşturmada ortaya çıkan birçok yeter-
sizlikten dolayı soruşturmanın başka bir birim tarafından yürütülmesini 
talep etmişlerdir. Ertesi gün Le Monde gazetesinde başvurucunun Adalet 
Bakanına yaptığı şikayete dair bir haber yayımlanmıştır. Soruşturmadan 
alınan hâkimler, Le Monde’un yayın müdürüne, yazının yazarına ve baş-
vurucuya kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla ceza davası açmıştır. 
Başvurucu bu suçtan mahkûm edilmiş ve para cezasına çarptırılmıştır. 
AİHM, bu başvuruda başvurucunun eleştirilerinin medyanın yoğun ilgisi-
ni çeken bir davayla ve adalet sisteminin işleyişine ilişkin kamusal çıkar-
ları ilgilendiren bir konuya ilişkin tartışmalarla ilgili olduğu, kullanılan 
bazı sözler kaba kabul edilebilirse de bunların yeterli bir olgusal temele 
sahip değer yargıları olduğu ve bu sözlerin mahkemelerin işlevine yönelik 
temelsiz ve ağır biçimde yaralayıcı saldırılar olmadığı sonucuna ulaşmış-
tır (Morice/Fransa, § 174).

28. AİHM’e göre (Morice/Fransa, §§ 128-131) demokratik bir toplumun 
hayati mekanizmalarından olan yargı sisteminin işleyişine ilişkin konular 
kamusal menfaatlerin alanında kalır. Bu kapsamda yargının toplum için-
deki özel rolü dikkate alınmalıdır. Adaletin garantörü olan ve hukukun 
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üstünlüğünün egemen olduğu bir devlette hayati bir işlev gören yargı, gö-
revlerini başarıyla yapabilmek için kamu güvenine ihtiyaç duymaktadır. 
Bu nedenle bu güveni ciddi şekilde zarara uğratabilecek temelsiz saldı-
rılara karşı -özellikle yargıçların kendilerini hedef alan eleştirilere karşı 
cevap vermelerine engel olan bir sağduyuya sahip olma yükümlülükleri 
gözönünde bulundurulduğunda- korumak gerekebilir. Yargı erkinin oto-
ritesi özellikle, mahkemelerin hukuksal uyuşmazlıkların çözümü ve cezai 
konularda bir kişinin suçlu ya da masum olup olmadığının belirlenmesin-
de uygun mekanizmalar olmasını ve kamuoyunca da böyle kabul edilme-
sini, dahası kamuoyunun genel olarak mahkemelerin görevlerini yerine 
getirebilme konusundaki kapasitesine güvenmesini ve saygı duymasını 
da içerir. Buradaki güven, demokratik bir toplumda mahkemelerin cezai 
uyuşmazlıklar nazara alındığında sadece suçlanan kişide değil bir bütün 
olarak kamuoyunda uyandırdığı güvendir. Ancak -temelsiz ve ağır biçim-
de yaralayıcı saldırılar bir kenara bırakılırsa- yargı görevlileri de kabul 
edilebilir sınırlar içindeki eleştirilere -sadece teorik ve genel olanlar değil- 
konu olabilirler. Bu kişilerin görevlerini ifa ederken kendilerine yönelik 
kabul edilebilir eleştirinin sınırları sıradan bir vatandaşa kıyasla daha 
geniştir.

iii. Avukatların Mesleklerini İcrası Esnasındaki İfade Özgürlüğü

29. AİHM; Nikula/Finlandiya (B. No: 31611/96, 21/6/2002) kararın-
da, avukatların mesleklerini icrası esnasındaki ifade özgürlüklerine iliş-
kin önemli değerlendirmelerde bulunmuştur. Nikula/Finlandiya kararına 
konu olayda başvurucu avukatın, savcı tarafından izlenen yönteme dö-
nük eleştirilerinin hakaret suçunu oluşturduğu gerekçesiyle nihai olarak 
savcının zararlarını tazminine ve yargılama giderlerini ödemesine hük-
medilmiştir. AİHM’e göre başvurucu, savcıyı hukuksuz bir davranışta 
bulunmakla itham etmiş olmasına rağmen bu eleştiri, savcı tarafından 
bilinçli olarak tercih edilen ve başvurucuya göre savcının resmî görevleri-
nin ihlalini teşkil eden bir manipülasyon rolü olarak görülen soruşturma 
stratejisine yöneliktir. AİHM, başvurucu tarafından kullanılan ifadelerin 
bazılarının uygunsuz olduğu söylenebilirse de eleştirilerin savcının yar-
gılama esnasındaki performansına yönelik olduğu, mesleki ya da diğer 
niteliklerine ilişkin olmadığı tespitini yapmıştır. AİHM’e göre savcı bu 
eleştirilere hoşgörü göstermelidir. AİHM ayrıca başvuru konusu olayda 
savcıya yönelik eleştirilerin savcı ya da hâkimlerin basın yoluyla eleşti-
rildiği olaylardan farklı olarak mahkeme salonunda yapıldığını ve savcıyı 
kişisel olarak incitecek düzeye varmadığını da not etmiştir. AİHM, para 
cezası kaldırılmış olsa bile zararları ve yargılama giderlerini ödeme duru-
munda kalınmasının avukatların müvekkilerinin çıkarlarını hararetle sa-
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vunma görevi üzerinde caydırıcı etki oluşturabileceği sonucuna varmıştır 
(Nıkula/Finlandiya, §§ 51, 52, 54). AİHM bu kararda (bkz. §§ 45, 46,49) 
avukatların mesleklerini icrası esnasındaki ifade özgürlüğü konusundaki 
ilkelerini şu şekilde açıklamıştır:

- Avukatların özel rolü kendilerine adaletin yönetiminde kamu ve mah-
kemeler arasında aracı olmak suretiyle merkezî bir pozisyon sağlamak-
tadır.

- Adaletin garantörü olan ve hukukun üstünlüğünün egemen olduğu 
bir devlette görevi hayati olan mahkemeler kamu güvenine ihtiyaç duy-
maktadır.

- Avukatların bu alandaki asli rolleri gözönünde bulundurulduğunda 
kendilerinden adaletin iyi yönetimine ve kamu güveninin sürdürülmesine 
katkıda bulunmalarını beklemek meşru bir beklentidir.

- Avukatlar adaletin yönetimi ile ilgili konularda yorumda bulunma 
hakkına sahip olsalar da eleştirileri belli sınırları aşmamalıdır. Bu çer-
çevede yapılacak değerlendirmelerde yargı kararlarından kaynaklanan 
sorular hakkında kamunun bilgi alma hakkı, adaletin iyi yönetiminin ge-
reklilikleri ve hukuk profesyonellerinin onurlarının korunması gibi çeşitli 
menfaatler arasında bir dengeleme yapılması gerekir.

- Avukatın bir davanın mahkemede görülmesi esnasındaki ifade özgür-
lüğüne yönelik müdahaleler, bazı durumlarda avukatın temsil ettiği kişi-
nin adil yargılanma hakkı ile ilgili hususları gündeme getirebilir. Silahla-
rın eşitliği ve yargılamanın adilliğiyle ilgili diğer saikler taraflar arasında 
argümanların özgür ve hatta şiddetli müzakeresini teşvik eder.

30. AİHM; Nikula/Finlandiya kararındaki değerlendirmelerine ilave 
olarak Morice/Fransa (Aynı kararda bkz. §§ 134-139) kararında, avukat-
ların mesleklerini icrası sırasındaki ifade özgürlüklerine yönelik olarak 
şu değerlendirmeleri yapmıştır:

- Avukatlar, eleştirileri belli sınırları aşmamak kaydıyla adaletin yö-
netimi ile ilgili konularda yorumda bulunma hakkına sahiptirler. Bu 
sınırlar, yargıyı sadece yargısal tartışmanın medya tarafından takibinin 
sağlanması veya davayı ele alan yargıçla hesaplaşmak arzusu ya da stra-
tejisiyle yapılmış olabilecek asılsız ve temelsiz saldırılardan korumak için 
gereklidir.

- Avukatlar güçlü bir olgusal temel olmaksızın yorum yapmalarına izin 
verilen alanı aşan söylemlerde bulunamazlar.

- Avukatlar tarafından söylenen sözler, bu sözlerin yanıltıcı veya ağır 
kişisel saldırı niteliğinde olup olmadığını ya da davadaki olaylarla yeterli 
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ölçüde yakın bir ilişki içinde olup olmadıklarım belirleyebilmek bakımın-
dan söylendiği bağlam içinde değerlendirilmelidir.

- Avukatlar söz konusu olduğunda ifade özgürlüğü, adaletin dürüst 
yönetiminin etkili işleyişi bakımdan hayati bir öneme sahip olan hukuk 
mesleğinin bağımsızlığıyla ilişkili hâle gelir. Çok hafif bir ceza verilmiş 
olsa dahi savunma avukatının ifade özgürlüğünün kısıtlanması demokra-
tik bir toplumda çok istisnai durumlarda gerekli olarak kabul edilebilir.

- Avukatın bir davanın mahkemede görülmesi esnasındaki ifade özgür-
lüğüne yönelik müdahaleler bazı durumlarda avukatın temsil ettiği kişi-
nin adil yargılanma hakkı ile ilgili hususları gündeme getirebilir. Adillik 
ilkesi taraflar arasında argümanların özgür ve hatta şiddetli müzakeresini 
teşvik eder. Avukatlar müvekkillerinin menfaatlerini hararetli bir biçimde 
savunmak yükümlülüğü altındadırlar. Bu yükümlülük bazen mahkeme-
nin davranışlarına karşı çıkma ya da itiraz edip etmeme konusunda karar 
vermelerini gerektirir. Bu kapsamda aleyhteki sözlerin mahkeme dışında 
tekrar edilip edilmemesi de dikkate alınmalıdır. Öte yandan hedef alınan 
yargı görevlisinin kim olduğu (hâkim veya savcı) da önemlidir. Yargılama-
nın tarafı olan savcı, kullanılan bazı ifadeler uygunsuz olsa da mesleki ya 
da diğer niteliklerine ilişkin olmayan eleştirilere hoşgörü göstermelidir.

V. İNCELEME VE GEREKÇE

31. Mahkemenin 27/12/2017 tarihinde yapmış olduğu toplantıda baş-
vuru incelenip gereği düşünüldü:

A. Başvurucunun İddiaları ve Bakanlık Görüşü

32. Başvurucu; savunma tanıklarının dinlenmemesi, tutanaklar ara-
sındaki çelişkilerin giderilmemesi, kanun hükümlerinin uygulanmaması 
ve esaslı iddiaların mahkeme kararlarında karşılanmaması nedenleriy-
le adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasındadır. Başvuru ayrıca, 
duruşma sırasındaki beyanları nedeniyle mahkûmiyetine karar verilmiş 
olması nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

33. Bakanlık görüşünde, Yargıtayın hakaret suçu bakımından savun-
ma sınırının aşılıp aşılmadığı konusunda kullandığı kriterlere ve konuyla 
ilgili bazı Yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Ayrıca Anayasa Mahkeme-
sinin ve AİHM’in ifade özgürlüğüne ilişkin kararları hatırlatılmıştır. Ba-
kanlık Nikula/Finlandiya kararma ve Birleşmiş Milletler tarafından kabul 
edilen Avukatların Rolüne Dair Temel İlkeler başlıklı belgeye atıfla başvu-
runun ifade özgürlüğü çerçevesinde incelenmesi gerektiği yönünde görüş 
bildirmiştir.



269Anayasa Mahkemesi Kararları

34. Başvurucu, Bakanlık görüşüne karşı beyanda bulunmamıştır.

B. Değerlendirme

35. Anayasa Mahkemesi, olayların başvurucu tarafından yapılan huku-
ki nitelendirmesi ile bağlı olmayıp olay ve olguların hukuki tavsifini kendi-
si takdir eder (‘Tahir Canan, B. No: 2012/969, 18/9/2013, § 16). Başvuru-
cunun adil yargılanma hakkı ile ilgili şikâyetleri ağırlıklı olarak delillerin 
değerlendirilmesi ve hukuk kurallarının yorumlanmasıyla ilgili olup bu 
hususlar kural olarak Anayasa Mahkemesinin ilgi alanı dışındadır. Bu 
nedenle başvurucunun adil yargılanma hakkının ihlal edildiği yönündeki 
şikâyetlerinin de bir bütün olarak Anayasa’nın 26. maddesi kapsamında 
incelenmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

36. İddianın değerlendirilmesinde esas alınacak Anayasa’nın “Düşün-
ceyi açıklama ve yayma hürriyeti ” kenar başlıklı 26. maddesinin ilgili 
kısmı şöyledir:

“Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla 
tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hür-
riyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya 
da vermek serbestliğini de kapsar...

Bu hürriyetlerin kullanılması, ... başkalarının şöhret veya hakları-
nın,... veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi 
amaçlarıyla sınırlanabilir..”

1. Kabul Edilebilirlik Yönünden

37. Açıkça dayanaktan yoksun olmadığı ve kabul edilemezliğine karar 
verilmesini gerektirecek başka bir neden de bulunmadığı anlaşılan ifade 
özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna 
karar verilmesi gerekir.

2. Esas Yönünden

a. Müdahalenin Varlığı

38. Başvurucunun Cumhuriyet savcısına yönelik sözleri nedeniyle 
6.080 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Söz 
konusu Mahkeme kararı ile başvurucunun ifade özgürlüğüne yönelik bir 
müdahale yapılmıştır.

b. Müdahalenin İhlal Oluşturup Oluşturmadığı

39. Anayasa’nın 13. maddesinin ilgili kısmı şöyledir:

“Temel hak ve hürriyetler, ... yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde 
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belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sı-
nırlamalar, ... demokratik toplum düzeninin ... gereklerine ve ölçülülük 
ilkesine aykırı olamaz. ”

40. Yukarıda anılan müdahale Anayasa’nın 13. maddesinde belirtilen 
koşulları yerine getirmediği müddetçe Anayasa’nın 26. maddesinin ihlali-
ni teşkil edecektir. Bu sebeple sınırlamanın Anayasa’nın 13. maddesinde 
öngörülen ve somut başvuruya uygun düşen, kanun tarafından öngörül-
me, Anayasa’nın 26. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen haklı sebep-
lerden bir veya daha fazlasına dayanma, demokratik toplum düzeninin 
gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olmama koşullarına uygun olup 
olmadığının belirlenmesi gerekir.

i. Kanunilik

41. 5237 sayılı Kanun’un 125. maddesinin “kanunla sınırlama” ölçütü-
nü karşıladığı sonucuna varılmıştır.

ii. Meşru Amaç

42. Başvurucunun adli para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin ka-
rarın “başkalarının şöhret veya haklarının korunması”na ve “yargılama 
görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesine yönelik önlemlerin 
bir parçası olduğu ve meşru bir amaç taşıdığı sonucuna varılmıştır.

iii. Demokratik Toplum Düzeninin Gereklerine Uygunluk ve Ölçü-
lülük

(1) Genel İlkeler

(a) İfade Özgürlüğü

43. Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 26. maddesinin birinci fıkrasın-
da koruma altına alınan ifade özgürlüğünün demokratik bir toplumun 
temel dayanaklarından ve demokratik toplumun gelişiminin ve her bire-
yin kendini gerçekleştirmesinin başlıca şartlarından birini oluşturduğunu 
her zaman vurgulamıştır. (İnternet ortamında ifade özgürlüğünün öne-
mine ilişkin olarak bkz. Yaman Akdeniz ve diğerleri, B. No: 2014/3986, 
2/4/2014, §§ 25, 26; sanatsal ifade özgürlüğünün önemi için bkz. Fatih 
Taş [GK], B. No: 2013/1461, 12/11/2014, §§ 66, 104; bir siyasetçinin ba-
sın açıklamasında ileri sürdüğü düşüncelere ilişkin olarak bkz. Mehmet 
Ali Aydın [GK], B. No: 2013/9343,4/6/2015, §§ 74, 84).

44. Adaletin işleyişi de dâhil olmak üzere kamu menfaatlerine ilişkin 
tartışmalarla ilgili sınırlamalara çok istisnai koşullarda izin verilebilir. 
Bu konularda yapılacak değerlendirmelerde, kullanılan ifadelerde belli 
düzeyde abartıya kaçılmış olması makul görülebilir.
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45. Mevcut başvurudaki gibi ifade özgürlüğü ile başkalarının şöhret 
ve itibarlarının korunmasının çatışması hâlinde eğer şöhreti söz konusu 
olan kişi kamu görevlisi ise dengeleme sırasında bu kişinin üstlendiği 
kamu görevi gözönüne alınmalıdır. Bununla birlikte kamu görevlilerinin 
görevlerini hakkıyla yerine getirebilmeleri için kamu güvenine sahip ol-
maları gerekir ki bu da ancak onları asılsız suçlamalara karşı korumakla 
sağlanabilir (Kadir Sağdıç [GK], B. No: 2013/6617, 8/4/2015, §63).

46. Diğer taraftan “demokratik toplum düzeninin gerekleri” çerçevesin-
de temel hak ve özgürlükleri sınırlayan tedbir, bir toplumsal ihtiyacı karşı 
lamalı ve başvurulabilecek en son çare niteliğinde olmalıdır (Bekir Coşkun 
[GK], B. No: 2014/12151, 4/6/2015, § 51; Mehmet Ali Aydın [GK],B. No: 
2013/9343,4/6/2015, § 68; Tansel Çölaşan, B.No: 2014/6128,7/7/2015, § 
51).

47. Ayrıca temel hak ve özgürlüklere yönelik herhangi bir sınırlamanın 
-demokratik toplum düzeni için gerekli nitelikte olmakla birlikte- temel 
haklara en az müdahaleye olanak veren ölçülü bir sınırlama niteliğinde 
olup olmadığının da incelenmesi gerekir (AYM, E.2007/4, K.2007/81, 
18/10/2007; Kamuran Reşit Bekir [GK], B. No: 2013/3614, 8/4/2015, § 
63; Bekir Coşkun, §§ 53, 54; ölçülülük ilkesine ilişkin açıklamalar için 
ayrıca bkz. Tansel Çölaşan, §§ 54, 55; Mehmet Ali Aydın, §§ 70-72).

(b) Yargı Erkinin Otoritesinin Korunması

48. Adalet sisteminin düzgün işlemesi için görev yapan kamu görev-
lileri olan hâkim ve savcılarla yüksek mahkeme üyeleri de diğer kamu 
görevlileri gibi kamunun güvenine sahip olmalıdırlar. Bu sebeple adalet 
sisteminde görev alan hâkimler ve savcılarla birlikte diğer yargı çalışanla-
rını asılsız suçlamalardan korumak devletin görevlerindendir. Demokra-
tik bir toplumda bireylere, yargı sistemi ve ona dâhil olan kamu görevli-
lerini eleştirme ve onlar hakkında yorum yapma hakkı tanınmış olmakla 
birlikte bu eleştirilerin kişilerin şeref ve itibarlarının korunmasını isteme 
haklarını ihlal eder boyuta ulaşmaması gerekir. Buna karşın kamu adı-
na soruşturmaları yürüten Cumhuriyet savcılarının her türlü eleştirinin 
dışında olduğu da iddia edilemez (İlhan Cihaner (3), B. No: 2013/5298, 
20/5/2015, §§ 26, 27).

(c) Avukatların Rolü ve Mesleklerini İcra Ederken İfade Özgürlükleri

49. 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun genel ge-
rekçesinde avukatlık mesleğinin nitelikleri ve önemi, bir kamu hizmeti 
olduğu, avukatın yargılama süreci içinde adaletin bulunup ortaya çıka-
rılmasında görev aldığı, kamu yararını koruduğu belirtilmiştir. Kanun’un 
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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 (AYM, E.2007/16, K.2009/147, 15/10/2009).

50. Avukatların savunma görevini üstlenmeleri ve adaletin gerçekleş-
mesine katkıları mesleğin özelliği sayılmakta ve kimi kısıtlamalara bağ-
lı tutulmalarının haklı nedenlerini oluşturmaktadır. Avukatlık mesleğini 
seçenlerin avukatlık adına uygun biçimde görevlerinin gereklerini özenle 
yerine getirmeleri, avukatlık unvanından ayrı düşünülemeyecek saygı ve 
güveni koruyup güçlendirmenin başta gelen koşullarından biridir (AYM, 
E.2007/16, K.2009/147, 15/10/2009). Bu kapsamda avukatlar, belli sı-
nırları aşmamak koşuluyla yargının işleyişine ilişkin eleştiride bulunma 
hakkına sahiptir. Bu sınırlar yargı sisteminin düzgün işlemesi için görev 
yapan kamu görevlileri olan hâkim ve savcılarla yüksek mahkeme üyeleri 
de dâhil diğer kamu görevlilerini korumak için gereklidir.

51. Avukatlar tarafından söylenen sözlerin ya da yazılı olarak yapılan 
beyanların bu söz ya da beyanların yapıldığı bağlam içinde değerlendiril-
mesi gerekir. Bu çerçevede avukatlar tarafından söylenen sözlerin yapılan 
konuşmanın tamamı dikkate alınarak ve söylendiği bağlamdan kopartıl-
maksızın olayın bütünselliği içinde değerlendirilmesi gerekir.

52. Bazı durumlarda avukatların ifade açıklamaları ile adil yargılanma 
hakkı arasında yakın bir ilişki ortaya çıkabilir. Bu nedenle somut başvu-
rudaki gibi bir ceza davasındaki müdafinin ifade özgürlüğü söz konusu 
olduğunda demokratik bir toplumda bu tür bir açıklamaya yapılacak mü-
dahalelerin çok istisnai durumlarda gerekli olduğu kabul edilebilir. Ana-
yasa Mahkemesi içtihatlarında belirtildiği üzere hukuk devletinin olmazsa 
olmaz koşulu olan “bağımsız yargı”, yargının olmazsa olmaz koşulu olan 
“savunma” ile birlikte anlam kazanır. Savunma “sav-savunma-karar” üç-
geninden oluşan yargının vazgeçilmez öğesidir. Adaletli bir yargılamanın 
varlığı, ancak avukatın etkin katılımıyla sağlanabilir (AYM, E.2007/16, 
K.2009/147, 15/10/2009).

53. Sözlerin muhatabı olan yargı görevlisinin hâkim veya savcı olup 
olmaması da değerlendirmede dikkate alınmalıdır. Adaletin kendisinin ve 
dağıtılmasının toplumdaki öneminin bir yansıması olarak hâkimlik mes-
leğinin yanı sıra Cumhuriyet savcılığa da toplum hayatında önemli bir gö-
revi yerine getirmektedir. Ülkemizdeki yargı sisteminde hâkim ve savcıla-
rın mesleğe kabulleri, atamaları, terfileri, soruşturma ve disiplin işlemleri 
aynı Kurul (Hâkimler ve Savcılar Kurulu) tarafından yerine getirilmekte; 
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özlük hakları yönünden de aralarında bir fark bulunmamaktadır. Kaldı 
ki Hâkimler ve Savcılar Kurulunun uygun bulmasıyla hâkimlerin savcı, 
savcıların hâkim olarak atanmaları mümkündür.

Ceza muhakemesi hukuku sistemimizde savcıların şüphelinin hem 
lehine hem de aleyhine olan delilleri toplamalarının zorunlu olması ne-
deniyle taşımaları gereken özellikler ve uymaları gereken meslek kuralla-
rı açısından hâkimler ile savcılar arasında önemli bir fark bulunmadığı 
söylenebilir. Bu nedenle Anayasa’da hâkimlik mesleğinin yanı sıra savcı-
lık da özel bir statü olarak belirtilmiş ve Anayasa’nın 139. maddesinde 
“hâkimlik ve savcılık teminatı” birlikte düzenlenmiştir. Buna göre hâkim-
ler gibi savcıların da azlolunması, kendileri istemedikçe Anayasa’da gös-
terilen yaştan önce emekliye ayrılması, bir mahkemenin veya kadronun 
kaldırılması sebebiyle de olsa aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından 
yoksun kılınmaları yasaklanmıştır. Anayasa’nın 140. maddesinde ise “hâ-
kimlik ve savcılık mesleği” hakkında bu güvenceler doğrultusunda düzen-
lemeler getirilmiştir (Süleyman Bağrıyanık ve diğerleri, B. No: 2015/9756, 
16/11/2016, §234).

Bununla birlikte hâkim ve savcıların yargılamanın farklı sujeleri oldu-
ğu gerçeği de hatırdan çıkarılmamalıdır. Kamu adına soruşturma yürü-
ten ve kovuşturma aşamasında iddia makamını temsil eden Cumhuriyet 
savcısının konumu, kovuşturmayı yürüten ve yargılama sonucunda hük-
mü veren hâkimden farklıdır. Özellikle iddianamenin kabulüyle başlayan 
kovuşturma aşamasında Cumhuriyet savcısının “davanın tarafı olması” 
daha belirgin bir hâle gelmektedir. Bu kapsamda yargılamanın tarafı olan 
Cumhuriyet savcıları eleştiriler karşısında hâkimlere nazaran daha hoş-
görülü olmalıdır-

(2) İlkelerin Olaya Uygulanması

54. Anayasa Mahkemesi eldeki başvuruya ilişkin kararını, olayın bütün 
şartlarını gözeterek ve ihtilaf konusu sözlerin söylendiği bağlamı dikkate 
alarak verecek; bu çerçevede başvuruya konu müdahalenin izlenen meşru 
amaçlarla orantılı olup olmadığım ve derece mahkemelerinin gerekçeleri-
nin ilgili ve yeterli olup olmadığını belirleyecektir. Bu inceleme yapılırken 
derece mahkemelerinin maddi vakıalarla ilgili değerlendirmeleriyle kural 
olarak ilgilenilmeyecektir.

55. Başvuru konusu olayda avukat olan başvurucu, duruşma esnasın-
da Cumhuriyet savcısına yönelik bazı sözleri nedeniyle adli para cezası 
ile cezalandırılmıştır. Sözlerin içeriği konusunda bir ihtilaf söz konudur. 
Nitekim ilk derece mahkemesi, başvurucunun Cumhuriyet savcısının 
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şahsını hedef alan bir kısım sözler söylediği konusunda herhangi bir te-
reddüt ve çelişki olmadığını ancak iddia ve savunma arasındaki farklılığın 
sözlerin içeriği ile ilgili olduğunu tespit etmiştir. İlk derece mahkemesi bu 
tespitle beraber başvurucunun “Cumhuriyet savcısının Hukuk Fakülte-
sini okuyup okumadığı” hususunda çıkardığı polemiğin savcının yaptığı 
işi veya onun eylemlerini değil şahsını hedef aldığı sonucuna ulaşmış ve 
başvurucuyu mahkûm etmiştir. Mevcut başvuruda Anayasa Mahkemesi, 
derece mahkemelerinin olayın sübutuna ilişkin kabulünü değerlendir-
mek gereği duymamaktadır. Bu nedenle mevcut başvuruda yalnızca dere-
ce mahkemelerinin kabul ettiği şekliyle başvurucunun kullandığı sözlerin 
ifade özgürlüğü korumasında olup olmadığı değerlendirilecektir.

56. Somut olayda bir kamu görevlisi olan Cumhuriyet savcısının itiba-
rının korunması söz konusudur. Adalet sisteminde görev alan Cumhuri-
yet savcılarım asılsız suçlamalardan korumak devletin görevlerindendir. 
Başvuru konusu olayda başvurucu tarafından söylenen sözlerin sadece 
duruşma esnasında sarf edildiği ve bu duruşmaya ilişkin davanın kamu-
oyunda bilinen bir dava olduğu konusunda herhangi bir bilgi de olmadığı 
dikkate alındığında anılan korumanın basın özgürlüğüne ya da kamusal 
menfaatlere ilişkin açık tartışmaya ilişkin menfaatlerle dengelenmesi ge-
rekmez.

57. Başvurucunun cezalandırılmasına neden olan sözler, avukatlık 
mesleğinin icrası esnasında duruşma anında sarf edilmiştir. Somut olay 
bakımından savunma avukatlığı yapan başvurucunun ifade özgürlüğüne 
yönelik müdahaleler demokratik bir toplumda çok istisnai durumlarda 
gerekli olarak kabul edilebilir. Çünkü silahların eşitliği ilkesi ve yargıla-
manın adilliğine ilişkin mülahazalar, savların taraflar arasında serbest ve 
yerine göre hararetli bir biçimde müzakeresini gerektirir.

58. Başvuru konusu olaydaki sözlerin muhatabı davanın hâkimi değil 
iddia makamını temsil eden Cumhuriyet savcısıdır. Hâkimlere nazaran 
Cumhuriyet savcılarından kendilerine yönelik eleştiriler karşısında daha 
hoşgörülü olmaları beklenir. Bu nedenle kovuşturma aşamasında yargı-
lamanın taraflarından biri olan Cumhuriyet savcılarına yapılan eleştiriler 
hâkimlere yönelik eleştirilere kıyasla ifade özgürlüğü bağlamında daha 
yüksek bir korumadan yararlanır.

59. Başvuru konusu olayda başvurucu tarafından söylenen sözler, ilk 
derece mahkemesince de kabul edildiği üzere duruşma sırasında orta-
mın gergin olduğu bir anda ve Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki 
mütalaasına karşı söylenmiştir. Bu tespitler çerçevesinde başvurucunun 
sözlerinin, kendi bakış açısına göre özensiz olduğunu değerlendirdiği mü-
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talaaya ilişkin olduğu görülmektedir. Cumhuriyet savcısının hukuk fakül-
tesini okuyup okumadığı hususundaki eleştiriler abartılı görülebilirse de 
bu konudaki eleştirilerin temel amacının Cumhuriyet savcısının mütalaa-
da benimsediği yaklaşımı eleştirmek olduğu anlaşılmaktadır. Başvurucu, 
Cumhuriyet savcısının yargılama aşamasındaki bazı gelişmeleri dikkate 
almadığı yönündeki tespitlerinden hareketle Cumhuriyet savcısının da-
vayla ilgili tutumuna karşı bir değer yargısı ifade etmiştir. Ancak ilk dere-
ce mahkemesi tarafından yapılan değerlendirmelerde olgusal bir temele 
sahip olmaması halinde aşırı olarak değerlendirilebilecek olan Cumhuri-
yet savcısının hukuk fakültesini okuyup okumadığı hususundaki eleşti-
riler, avukat tarafından söylenen sözlerin tamamı ve duruşma koşullan 
gözetilmeksizin değerlendirme konusu yapılmıştır.

60. Avukatların savunma esnasındaki sözlerinden dolayı cezai takiba-
ta maruz kalmalarının müvekkillerinin çıkarlarını hararetle savunma gö-
revi üzerinde caydırıcı etki oluşturabileceği de gözönüne alınmalıdır. Bu 
kapsamda avukatların mesleklerinin icrası sırasındaki ifade özgürlükleri 
bağlamında ceza soruşturmalarına -verilen cezalar hafif olsa da- ancak 
istisnai durumlarda başvurulmalıdır.

61. Bu sebeplerle Cumhuriyet savcısının başvurucunun duruşma es-
nasındaki sözlerinden kişisel olarak incindiği kabul edilecek olsa dahi 
başvuru konusu olay bağlamında başvurucu hakkında ceza soruşturması 
ve kovuşturması yapılarak cezaya hükmedilmesi suretiyle ifade özgürlü-
ğüne yapılan müdahalenin demokratik toplum düzeninde gerekli bir mü-
dahale olmadığı kanaatine varılmıştır.

62. Açıklanan nedenlerle başvurucunun Anayasa’nın 26. maddesinde 
güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilmesi 
gerekir.

3. 6216 Sayılı Kanun’un 50. Maddesi Yönünden

63. 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu 
ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 50. maddesinin (1) ve (2) nu-
maralı fıkraları şöyledir:

“(1) Esas inceleme sonunda, başvurucunun hakkının ihlal edildiğine 
ya da edilmediğine karar verilir. İhlal kararı verilmesi hâlinde ihlalin ve 
sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmedi-
lir...

(2) Tespit edilen ihlal bir mahkeme kararından kaynaklanmışsa, ihlali 
ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere 
dosya ilgili mahkemeye gönderilir. Yeniden yargılama yapılmasında hu-
kuki yarar bulunmayan hâllerde başvurucu lehine tazminata hükmedile-
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bilir veya genel mahkemelerde dava açılması yolu gösterilebilir. Yeniden 
yargılama yapmakla yükümlü mahkeme, Anayasa Mahkemesinin ihlal ka-
rarında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde müm-
künse dosya üzerinden karar verir. ”

64. Başvurucu, ihlalin tespiti ile birlikte cezanın infazının durdurulma-
sını ve yeniden yargılama yapılmasını istemiş; maddi ve manevi tazminat 
talebinde bulunmuştur.

65. Başvuruda, ifade özgürlüğünün ihlal edildiği sonucuna varılmıştır.

66. Başvurucunun ifade özgürlüğünün ihlalinin sonuçlarının ortadan 
kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulundu-
ğundan kararın bir örneğinin yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 
2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekir.

67. Başvurucu tazminat talep etmişse de yeniden yargılama yapılmak 
üzere dosyanın yetkili yargı merciine gönderilmesine karar verilmesinin 
ihlal iddiası açısından yeterli bir tazmin oluşturduğu anlaşıldığından baş-
vurucunun tazminat taleplerinin reddine karar verilmesi gerekir.

68. Dosyadaki belgelerden tespit edilen 206,10 TL harç ve 1.800 TL 
vekâlet ücretinden oluşan toplam 2.006,10 TL yargılama giderinin başvu-
rucuya ödenmesine karar verilmesi gerekir.

VI. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

A. İfade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLE-
BİLİR OLDUĞUNA,

B. Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü-
nün İHLAL EDİLDİĞİNE,

C. Kararın bir örneğinin ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için 
yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesine 
(E.2010/328, K.2010/497) GÖNDERİLMESİNE,

D. Başvurucunun tazminat taleplerinin REDDİNE,

E. 206,10 TL harç ve 1.800 TL vekâlet ücretinden oluşan toplam 
2.006,10 TL yargılama giderinin BAŞVURUCUYA ÖDENMESİNE,

F. Ödemenin, kararın tebliğini takiben başvurucunun Maliye Bakan-
lığına başvuru tarihinden itibaren dört ay içinde yapılmasına, ödemede 
gecikme olması hâlinde bu sürenin sona erdiği tarihten ödeme tarihine 
kadar geçen süre için yasal FAİZ UYGULANMASINA,G. Kararın bir ör-
neğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE, 27/12/2017 tarihinde 
OYBİRLİĞİYLE karar verildi.
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 BİREYSEL BAŞVURU SÜRESİ 
-

 KARARI UYAPTAN ÖĞRENME 

ÖZET: Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru-
nun ön şartlarındam biri otuz günlük süre kura-
lıdır.
Başvuru konusu Yargıyay Kararını UYAP üzerin-
den görüp öğrenen kişinin başvuru süresi UYAP 
üzerinden kararın öğrenildiği tarihten itibaren 
başlayacaktır.1

AYM Başvuru Numarası: 2014/1680 / K: 01.12.2016

* Gönderen: Av. Özgür PEKKİP KAYA
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YEMİN DELİLİ •AÇIK ŞEKİLDE BELİRTİLMESİ

ÖZET: Davada taraflar açık şekilde "yemin" deli-
line dayanmamışlar ise, "sair delil her türlü delil" 
gibi ibarelerle delil bildirilmesi "yemin" deliline 
başvurduğu anlamına gelmeyecektir.
Y. İçtihadı Birleştirme HGK E.2015/2 K.2017/1 
T.03.03.2017

A. İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KONUSUNDAKİ BAŞVURU

Av. F. 19.11.2014 tarihli dilekçesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu'nun (HMK.) yürürlüğe girmesinden sonra açılmış olan davalarda 
"sair deliller-her türlü delil -vs. deliller" ibarelerinin kullanılması halinde 
tarafların "yemin" deliline de dayandıklarının kabul edilip edilemeyeceği, 
bu kapsamda hâkimin ispat yükü üzerinde olan tarafa yemin teklif etme 
hakkını hatırlatmasının gerekip gerekmediği konusunda Daireler arasın-
da ortaya çıkan görüş ayrılıklarının birleştirilmesini istemiştir.

B. YARGITAY BİRİNCİ BAŞKANLIK KURULUNUN KARARI VE İÇ-
TİHADI BİRLEŞTİRMENİN KONUSU

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 10/12/2015 tarih ve 215/a sayılı 
Kararı ile;

Aşağıda I-C'de belirtilen kararlar arasında görüş aykırılığı bulunduğu 
ve farklı uygulamaların sürdürüldüğü sonucuna varıldığından; aykırılığın 
Hukuk İçtihatları Birleştirme Genel Kurulunca giderilmesi gerektiğine, 
görüşme tarihi daha sonra Birinci Başkanlıkca belirlenmek üzere, rapor-
tör üye olarak Adem Albayrak'ın görevlendirilmesine karar verilmiştir.

İçtihadı Birleştirme konusu ise "6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Ka-
nunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra açılmış olan davalarda tarafların 
dava ve cevap dilekçeleri ile delil listelerinde "sair deliller, her türlü delil 
ve sair deliller" gibi ibarelerin bulunması halinde tarafların yemin deliline 
başvurmuş sayılıp sayılamayacakları ve bu kapsamda hâkimin ispat yükü 
kendisine düşen tarafa 'yemin teklifinde bulunma hakkı'nı hatırlatıp ha-
tırlatamayacağı" olarak belirlenmiştir.

C. GÖRÜŞ AYKIRILIĞININ GİDERİLMESİ İSTEMİNE KONU KA-
RARLAR

İkinci Hukuk Dairesinin 22.01.2014 gün ve E: 2013/18501 K: 
2014/1181, 09.07.2014 gün ve E: 2014/1250 K:2014/15971; Üçüncü Hu-
kuk Dairesinin 13.01.2014 gün ve E: 2013/15600 K: 2014/120,17.03.2014 
gün ve E: 2013/20098 K:2014/4088,06.05.2014 gün ve E: 2013/21392 



286 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 3 • Yıl: 2018

K: 2014/6953,02.06.2014 gün ve E: 2014/778 K:2014/8653, 09.06.2014 
gün ve E: 2014/8565 K: 2014/9130, 16.06.2014 gün ve E: 2014/8179 
K:2014/9604; Altıncı Hukuk Dairesinin 03.04.2014 gün ve E: 2013/12712 
K:2014/4351, 13.05.2014 gün ve E: 2014/3745 K.2014/6156, 22.05.2014 
gün ve E: 2014/4790 K:20I4/6638, 26.05.2014 gün ve E: 2013/15347 
K:2014/6797, 12.06.2014 gün ve E: 2013/15109 K:2014/7768, 18.06.2014 
gün ve E; 2014/5796 K:2014/8060, 30.06.2014 gün ve E: 2014/7009 
K:2014/8663,25.09.2014 gün ve E:2014/8874 K:2014/10427; Onüçün-
cü Hukuk Dairesinin 12.03.2014 gün ve E: 2013/28263 K:2014/6977, 
09.04.2014 gün ve E: 2013/2811 K: 2014/10835, 27.05.2014 gün ve 
E: 2014/2672 K;2014/16451, 05.06.2014 gün ve E: 2014/12325 K; 
2014/17833, 15.09,2014 gün ve E: 2014/8855 K: 2014/27028; Ondoku-
zuncu Hukuk Dairesinin 24.04.2013 gün ve E: 2013/4822 K: 2013/7308, 
12.05.2014 gün ve E:2014/4906 K:2014/9037, 02.06.2014 gün ve E: 
2014/6872 K:2014/I0385,05.06.2014 gün ve E: 2014/7406 K: 2014/10611, 
22.09.2014 gün ve E: 2014/9471 K: 2014/13860; Yirmiüçüncü Hukuk 
Dairesinin 04.02.2014 gün ve E: 2013/6432 K: 2014/703,01.04.2014 gün 
ve E: 2013/8570 fi: 2014/2465 sayılı kararları.

D. GÖRÜŞ AYKIRILIĞININ GİDERİLMESİ İSTEMİNE KONU KA-
RARLARDA BELİRTİLEN GÖRÜŞLERİN ÖZETLERİ

1. İçtihatların Birleştirilmesi Konusu Kapsamında Kullanılan İbarele-
rin Yemin Deliline Dayanma Olgusunu Kapsayacağı Görüşünde Olan Da-
ireler

Üçüncü Hukuk Dairesi, Altıncı Hukuk Dairesi ve Onüçüncü Hukuk 
Dairesi konuyla ilgili olarak Yargıtay Birinci Başkanlığına bildirdikleri 
görüşlerinde özetle içtihadı birleştirme konusu edilen hususta tarafların 
dilekçelerinde "sair deliller-her türlü delil-vs. deliller" gibi ibareleri kul-
lanmalarının "delillerin hasredilmesi" kuralına aykırı olmadığı, bu çerçe-
vede hâkimin ilgili tarafa yemin teklif etme hakkını hatırlatmasının davayı 
aydınlatma ödevi (HMK. m.31) içinde kaldığı ve bu suretle savunma hak-
kının kısıtlanması ve daraltılması suretiyle hak kaybına sebebiyet veril-
memiş olacağı belirtilmiştir.

2. İçtihatların Birleştirilmesi Konusu Kapsamında Kullanılan İbarele-
rin Yemin Deliline Dayanma Olgusunu Kapsamayacağı Görüşünde Olan 
Daireler İkinci Hukuk Dairesi, Ondokuzuncu Hukıık Dairesi ve Yirmiü-
çüncü Hukuk Dairesi konuyla ilgili olarak Yargıtay Birinci Başkanlığına 
bildirdikleri görüşlerinde özetle içtihadı birleştirme konusu edilen hu-
susta tarafların dilekçelerinde "sair deliller-her türlü delil-vs. deliller" gibi 
ibareleri kullanmalarının dava dilekçesinin içeriğine ilişkin Hukuk Muha-
kemeleri Kanunu'nun 119/1-f maddesindeki "iddia edilen her bir vakıanın 
hangi delillerle ispat edileceği", cevap dilekçesinin içeriğine ilişkin 129/1-e 
maddesindeki "savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın 
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hangi delillerle ispat edileceğinin gösterilmiş olmasına ilişkin düzenleme-
ler ile cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri hakkında, dava ve cevap 
dilekçesine ilişkin hükümlerin niteliğine aykırı düşmedikçe kıyasen uygu-
lanacağına ilişkin 136/1 maddesi kapsamında yemin deliline başvuruldu-
ğu anlamının çıkartılamayacağı; tarafların anılan Yasa kapsamında artık 
iddia ve savunmalarını ispat için gerektiğinde yemin deliline başvurmak 
istiyorlarsa bunu açıkça bildirmek zorunda oldukları belirtilmiştir.

II. ÖNSORUN

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulundaki görüşmeler 
sırasında esasa geçilmeden önce konu ile ilgili olarak çeşitli Dairelerce 
münferit kararlar verildiği ve bu kararların "yerleşik hal" almadığı, diğer 
bir deyişle müstakar uygulama haline gelmediği; Yargıtay İçtihadı Birleş-
tirme İlke Kararı (RG. 13.07.1974 gün ve 15294 s.) uyarınca içtihatları 
birleştirme için gereken önşartın henüz oluşmadığı belirtilerek içtihatla-
rın birleştirilmesine gerek olup olmadığı hususu önsorun olarak günde-
me getirilmiştir.

Önsoruna ilişkin olarak yapılan değerlendirmede Yargıtay Kanunu'nun 
"Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının Görevleri" kenar başlıklı 15 inci mad-
desinin 2 nci bendine göre Yargıtay kararları ile sınırlı olmak üzere iki 
halde içtihatların birleştirilmesinin söz konusu olduğu ve bunların:

1. Hukuk daireleri arasında veya ceza daireleri arasında içtihat uyuş-
mazlıkları bulunması,

2. Yargıtay dairelerinden birinin yerleşmiş içtihadından dönmek iste-
mesi ve benzer olaylarda birbirine uymayan kararlar vermiş bulunması,o-
larak gösterildiği hususu dikkate alındığında eldeki içtihadı birleştirme 
konusunda başvurucunun dilekçesinde gösterilenden daha fazla karar 
bulunduğu ve Daireler bakımından kararlı ve sürekli uygulamanın ve do-
layısıyla içtihatların birleştirilmesine ilişkin olarak aranan önşartın sağ-
lanmış olduğuna oyçokluğu ile karar verilmiştir.

III. İÇTİHADI BİRLEŞTİRMEYLE İLGİLİ KAVRAM, KURUM VE YA-
SAL DÜZENLEMELER

A. İÇTİHADI BİRLEŞTİRMEYLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE KURUMLAR

1. Yemin ve Yeminin Delil Niteliği

a) Kavramsal Olarak Yemin

Sözlük anlamıyla yemin (ant) "Tanrı'yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir 
şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulamak" demektir (Türk Dil Kurumu, 
Güncel Türkçe Sözlük). Hukuk terminolojisinde ise "bir kimsenin verdiği 
sözü temin veya sözünün doğruluğunu tasdik için kanun ile muayyen söz-
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leri söylemesi veya hareketleri yapması" (Türk Hukuk Lügati, 3.b., Anka-
ra 1991, s.363) olarak tanımlanmıştır.

Hukuk Muhakemeleri Kanununda tanık, bilirkişi ve taraf yeminleri 
ayrı müesseseler olarak düzenlenmiş fakat yeminin bir tanımı verilme-
miştir. Tanık ve bilirkişi yeminleri ilgililerini doğru söylemeye yönelten 
birer vasıta iken, taraf yemini bir delil olarak kabul edilmiştir.

Öğretide benimsenen tanıma göre taraf yemini "taraflardan birinin, bir 
vakıanın doğru olup olmadığı hakkında, mahkeme önünde ve kanunun 
belirlediği şekilde beyanda bulunmasıdır (Yılmaz, E.: Medenî Yargılama 
Hukukunda Yemin, 2.b., Ankara 2012, s.25).

b) İspat, Vakıa ve Delil Kavramları

Dava konusu yapılan, bir diğer ifade ile davada talep sonucu olarak 
varlığı ileri sürülen sübjektif bir hakkın var olup olmadığının anlaşılma-
sı, maddi hukukun o hakkın doğumunu veya sona ermesini kendisine 
bağladığı vakıaların doğru olup olmadığının tespit edilmesi sonucunda 
mümkün olur. Dava konusu hakkın ve buna karşı yapılan savunmanın 
dayandığı vakıaların var olup olmadıkları hakkında mahkemeye kana-
at verilmesi işlemine ispat denir (Kuru, B.: Hukuk Muhakemeleri Usulü, 
C.II, 6,b, İstanbul 2001, s. 6196; Postacıoğlu, İ. E./Altay, S.: Medenî Usul 
Hukuku Dersleri. 7.b, s. 558, n. 1069; Üstündağ, S.: Medeni Yargılama 
Hukuku, C.I-II, İstanbul 2000, s.612; Tanrıver, S.: Medenî Usûl Hukuku, 
C.I, Ankara 2016, s.741; Pekcanıtez. H./Atalay. O./Özekes, M.: Medenî 
Usûl Hukuku, 13.b., Ankara 2012, s.538).

Vakıa (olgu) kendisine hukuki sonuç bağlanmış olaylardır. Bir vakıa-
nın ispatı için başvurulan araçlara ise delil (kanıt) denir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu delilleri senet, yemin, tanık, bilirkişi, 
keşif ve uzman görüşü olarak sıralamıştır. Bu sayma sınırlayıcı (tahdidi) 
olmayıp, kanunun belirli bir delille ispat zorunluluğu getirmediği hallerde 
taraflar kanunda düzenlenmemiş diğer delillere de dayanabilirler (Tan-
rıver, s.799). Öte yandan öğretide deliller "kesin" ve "takdiri" olarak iki 
grup altında mütalaa edilmektedir (Kuru, II, s.2032 vd.; Pekcanıez/Atalay/
Özekes, s.606 vd.; Tanrıver, s.817). Bu kapsamda yemin, kesin deliller-
dendir; bir başka anlatımla yemin hakkındaki hükümlere uyulmasıyla o 
vakıa kesin biçimde kanıtlanmış olur.

İspat bir yükümlülük olmayıp, bir yüktür. Yük (külfet) hukuk düze-
ninin bir kimseye, diğer bir kimse karşısında yüklemiş olduğu davranış 
olup, külfet üzerine yüklenen kişi bu davranışı yerine getirmediği tak-



289Yargıtay Kararları

dirde ya elde etmesi mümkün olan bir hakkı kazanamaz ya da böyle bir 
hakkı kaybeder (Eren, F.: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 16.b., An-
kara 2014, s.45). Buna göre ispat yükü kendisine düşen taraf bunu yerine 
getirmek zorunda değildir fakat bunun yerine getirilmemesi halinde dava 
sonucunda ulaşılmaya çalışılan hakka ulaşılamayacak (Börü. L.: Medeni 
Usul Hukukunda İddia ve Somutlaştırma Yükü, Ankara 2016, s.66 vd.); 
üst paragrafta kullanılan ifade ile mahkemede bu yönde bir kanaat oluş-
turmak mümkün olmayacaktır.

c) Yeminin Delil Niteliği

Yukarıdaki açıklamalar ışığında değerlendirildiğinde yemin, taraflar-
dan birinin davanın çözümünü ilgilendiren bir olayın doğru olup olmadı-
ğı konusunu, kanunda belirtilen usule uyarak, mahkeme önünde, kutsal 
sayılan değerlerle teyit eden ve kendisine kesin delil vasfı yüklenmiş sözlü 
açıklamalardır.

Bütün ispat vasıtalarında olduğu gibi yeminin de konusu davanın çö-
zümü bakımından önem taşıyan, çekişmeli olan ve kişinin kendisinden 
kaynaklanan vakıalardır (HMK.m.225/1).

Bir kimsenin bir hususu bilmesi onun kendisinden kaynaklanan vakıa 
sayılırken (HMK.m.225/2); tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edeme-
yeceği vakıalar, bir işlemin geçerliliği için, kanunen iki taraflı irade açık-
lamalarının yeterli görülmediği haller, yemin edecek kimsenin namus ve 
onurunu etkileyecek veya onu ceza soruşturması ya da kovuşturması ile 
karşı karşıya bırakacak vakıalar yeminin konusu olamaz (HMK.m.226).

Yemini, kendisine ispat yükü düşen taraf teklif edebilir. Kendisine is-
pat yükü düşmeyen tarafın, yemin teklif etmesinin hiçbir hukuki sonucu 
yoktur.

İçtihadı birleşleştirmeye konu olan husus taraf yeminine ilişkindir. Bu 
anlamda tarafın bir delili kullanabilmesi için o delile usulüne uygun şekil-
de dayanmış olması gerekir.

Değerlendirilmesi gereken konu, yemin deliline açıkça dayanılması 
gerekip gerekmediği bir başka deyişle "sair deliller", "her türlü delil", ve 
"vesair deliller" ibaresinin kullanılması halinde yemin deliline dayanıldığı-
nın kabul edilip edilemeyeceği ve yemin deliline dayanılmış olması duru-
munda bu hakkın hâkim tarafından tarafa hatırlatılıp hatırlatılamayacağı 
noktasındadır.
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2. Delillerin Gösterilmesi, İbrazı ve Hâkimin Davayı Aydınlatma 
Ödevi

a) Delillerin Gösterilmesi ve İbrazı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu "dava dilekçesinin içeriği" başlıklı 119 
uncu maddesinin 1 inci bendinin (e) alt bendinde davacıya, iddiasının 
dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetlerini ve 
(f) alt bendinde de iddia ettiği her bir vakıayı hangi delillerle ispat edece-
ğini göstermek yükümlülüğü getirmiş; bu ilkeyi "somutlaştırma yükü ve 
delillerin gösterilmesi" başlıklı 194 üncü maddenin 2 sayılı bendinde ve 
(basit yargılama usulü bakımından) "delillerin ikamesi" başlıklı 318 inci 
maddenin 1 inci bendinde de tekrarlamıştır.

Benzer bir yük "cevap dilekçesinin içeriği" başlıklı 124 üncü maddenin 
I inci bendinin (d) ve (e) alt bentleri ile savunma sebep ve vasıtaları bakı-
mından davalıya da yüklenmiştir.

Bu külfet, iddia ve savunma sebeplerinin yargılamanın belirli bir aşa-
masına kadar ileri sürülmesini, bundan sonra ileri sürülen iddia ve sa-
vunma sebeplerinin mahkemece dikkate alınamayacağını ifade eden "tek-
sif ilkesi" ile de ilişkilidir (Tanrıver, s.362 vd.; Pekcanıtez/Atalay/Özekes, 
s.305 vd.).

b) Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi

Hâkimin, uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunlu kıldığı durumlarda, 
maddi veya hukuki açıdan belirsiz yahut çelişkili gördüğü hususlar hak-
kında taraflara açıklama yaptırabilmesine, soru sorabilmesine ve delil 
gösterilmesini isteyebilmesine "hâkimin davayı aydınlatma ödevi" denir 
(HMK.m.31).

Taraflarca getirilme ilkesi (HMK.m.25) ile bağlantılı bir kurum olan 
hâkimin davayı aydınlatması ödevi, hâkimin iddia ve savunma ile sınırlı 
olarak belirsizlik ve çelişkilerin giderilmesi için öngörülmüş ve doğruya 
ulaşmak noktasında hâkime yüklenmiş bir görevdir (Tanrıver. s.365 vd.; 
Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s.310 vd.).

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden 
sonra açılmış olan davalarda tarafların dava ve cevap dilekçeleri ile delil 
listelerinde "sair deliller, her türlü delil, ve sair deliller" gibi ibarelerin 
bulunması halinde tarafların yemin deliline başvurmuş sayılamayacakları 
ve bu kapsamda hâkimin ispat yükü kendisine düşen tarafa "yemin tekli-
finde bulunma hakkı"nı hatırlatamayacağı hususundadır.



291Yargıtay Kararları

3. Yemin Deliline Dayanma

Yukarıda açıklanan ilkeler çerçevesinde gerek davacı gerek davalı id-
dia ya da savunmasını ispatlamak bakımından vakıa ve delil ilişkisini net 
biçimde kurmalıdır. Bu bağlamda tarafın (diğer delillerde olduğu gibi) 
açıkça yemin deliline başvurması mümkündür.

Çözümlenmesi gereken sorun açıkça yemin deliline başvurmayan tara-
fın dilekçesinde "sair deliller, her türlü delil, ve sair deliller" gibi ibarelere 
yer vermesi halinde, bu ibarelerin ilgilinin yemin deliline başvurmuş sayı-
lıp sayılamayacağı ve bu kapsamda hâkimin ispat yükü kendisine düşen 
tarafa "yemin teklifinde bulunma hakkı"nm hatırlatıp hatırlatamayacağı 
noktasında toplanmaktadır.

Konu ile ilgili olarak öğretide çeşitli görüşler ileri sürülmüştür.

Pekcanıtez/Atalay/Özekes konu hakkındaki görüşlerini şu şekilde ifade 
etmektedirler: "Uygulamada Yargıtay, hakimin davayı aydınlatma ödevi 
çerçevesinde belli bir delili hatırlatma yetkisi bulunmadığım, ancak taraf 
delilleri arasında yemin deliline dayanmışsa, açıkça- yemine dayanmasa 
dahi en azından "sair deliller" demişse sair deliller içinde yemin de yer al-
dığından, hakimin bu tarafa yemin teklif etme hakkı olduğunu hatırlatma-
sı gerektiği görüşündedir. Bu hatırlatmanın yapılmaması bozma sebebi 
sayılmıştır. Ancak gerek sair deliller ibaresinin doğuracağı sonuç, gerekse 
hakimin yemin hakkını hatırlatma zorunluluğunda olması artık Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu düzenlemesi çerçevesinde geçerli sayılamaz. Çün-
kü taraf dayandığı delilleri açıkça göstermek durumundadır" (s.642).

Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz, tarafların yemin deliline başvuracakla-
rını dilekçelerinde belirtmeleri gerektiğini vurgulamış ve (HMK.m. 119/1 
-f, 129/1 -e) mahkemenin ancak bu ihtimalde yemin teklif etme yüküm-
lülüğünde olduklarına dair kanaat açıklamışlardır (Arslan, R./Yılmaz. E./
Taşpınar Ayvaz, S.: Medeni Usul Hukuku, Ankara 2016, s.428 vd.).

Tanrıver, tarafların dilekçelerinde yemin deliline dayandıklarını açıkça 
bildirmek zorunda olduğunu, aksi takdirde hâkimin tarafa herhangi bir 
hatırlatmada bulunamayacağını belirtmektedir (s.864-865).

Karslı, davacının dava dilekçesinde dayandığı vakıaları ispat için de-
lilerinin de neler olduğunu yazması gerektiğini, delillerin genel ifadelerle 
belirtmesinin yeterli olmadığını ve hangi delillere dayanıldığının da dava 
dilekçesinde belirtilmesi gerektiğini söylemektedir. Yazar somutlaştırma 
yükünün (HMK.m. 194) de bu unsuru tamamladığı görüşündedir (Kars-
lı, A.: Medeni Muhakeme Hukuku -6100 Sayılı HMK Hükümlerine Göre 
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Yargıtay Kararları İşlenmiş ve Gözden Geçirilmiş-, 3. b., İstanbul 2013, 
s.488).

Bolayır da Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 194/2, 119/1 -f ve 129/1 
-e hükümlerinden bahisle, tarafların dava ve cevap dilekçelerinde dayan-
dıkları delilerin hangi vakıanın ispatı için gösterildiğini açıkça belirtme-
lerini zorunlu kıldığını; bu düzenlemelerin ilgili tarafın açıkça yemine da-
yanmamış olmakla birlikte dilekçesinde "sair deliller", "her türlü deliller" 
ve "diğer deliller" gibi ifadelere yer vermiş olması halinde, hâkimin tarafa 
yemin teklif etme hakkı olduğunu hatırlatması gerektiğine ilişkin olarak 
Yargıtay tarafından Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun yürürlük-
te olduğu dönemde geliştirilmiş uygulamayı ortadan kaldırdığını, buna 
rağmen Yargıtay'ın önceki uygulamayı sürdürdüğünü ve bunun isabetli 
olmadığını belirtmektedir (Bolayır, N.: Hukuk Yargılanmasında Delillerin 
Toplanmasında Tarafların ve Hâkimin Rolü, İstanbul 2014, s. 382-385).

Börü, somutlaştırma yükü gereği tarafların vakıaların ispatı için da-
yandıkları delilleri salt dilekçelerinde göstermelerinin yeterli olmadığını; 
hangi delilin, hangi vakıanın ispatı için gösterildiğinin açıkça belirtilme-
si gerektiğini (s.208); 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 
dönemindeki "sair deliller" benzeri ibarelerin yemin ve tanık deliline de 
dayanıldığının kabulü şeklindeki uygulamanın 6100 sayılı Hukuk Mu-
hakemeleri Kanunu'ndaki somutlaştırma yüküne ilişkin düzenleme çer-
çevesinde artık benimsenemeyeceğini; bu tür ibarelerin dilekçelerde yer 
alması halinde yemin deliline açıkça dayanıldığının kabul edilemeyeceğini 
(s.209) ifade etmektedir.

B. KONU İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Taraflarca getirilme ilkesi

MADDE 25- (1) Kanunda öngörülen istisnalar dışında, hâkim, iki ta-
raftan birinin söylemediği şeyi veya vakıaları kendiliğinden dikkate ala-
maz ve onları hatırlatabilecek davranışlarda dahi bulunamaz.

(2) Kanunla belirtilen durumlar dışında, hâkim, kendiliğinden delil 
toplayamaz.

Hâkimin davayı aydınlatma ödevi

MADDE 31- (1) Hâkim, uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunlu kıldığı 
durumlarda, maddi veya hukuki açıdan belirsiz yahut çelişkili gördüğü 
hususlar hakkında, taraflara açıklama yaptırabilir; soru sorabilir; delil 
gösterilmesini isteyebilir.
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Dava dilekçesinin içeriği

MADDE 119- (1) Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:

a) Mahkemenin adı.

b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.

c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.

ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soya-
dı ve adresleri.

d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava ko-
nusunun değeri.

e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası 
altında açık özetleri.

f) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.

g) Dayanılan hukuki sebepler.

ğ) Açık bir şekilde talep sonucu.

h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

(2) Birinci fıkranın (a), (d), (e), (f) ve (g) bentleri dışında kalan husus-
ların eksik olması hâlinde, hâkim davacıya eksikliği tamamlaması için 
bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması 
hâlinde dava açılmamış sayılır.

Cevap dilekçesinin içeriği

MADDE 129- (1) Cevap dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:

a) Mahkemenin adı.

b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri; davalı yurt dışında ise 
açılan dava ile ilgili işlemlere esas olmak üzere yurt içinde göstereceği bir 
adres.

c) Davalının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.

ç) Varsa, tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, so-
yadı ve adresleri.

d) Davalının savıınmasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numa-
rası altında açık özetleri.

e) Savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın hangi 
delillerle ispat edileceği.
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f) Dayanılan hukuki sebepler.

g) Açık bir şekilde talep sonucu.

ğ) Davalının veya varsa kanuni temsilcisinin yahut vekilinin imzası.

(2) 121 inci madde hükmü cevap dilekçesi hakkında da uygulanır.

Somutlaştırma yükü ve delillerin gösterilmesi

MADDE 194- (1) Taraflar, dayandıkları vakıaları, ispata elverişli şekil-
de somutlaştırmalıdırlar.

(2) Tarafların, dayandıkları delilleri ve hangi delilin hangi vakıanın is-
patı için gösterildiğini açıkça belirtmeleri zorunludur.

Yeminin konusu

MADDE 225- (1) Yeminin konusu, davanın çözümü bakımından önem 
taşıyan, çekişmeli olan ve kişinin kendisinden kaynaklanan vakıalardır. 
Bir kimsenin bir hususu bilmesi onun kendisinden kaynaklanan vakıa 
sayılır.

Delillerin ikamesi

MADDE 318- (1) Taraflar dilekçeleri ile birlikte, tüm delillerini açıkça 
ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek; ellerinde bulu-
nan delillerini dilekçelerine eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge 
ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçele-
rinde yer vermek zorundadır.

IV. GEREKÇE

İçtihadı birleştirmenin konusu; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Ka-
nunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra açılmış olan davalarda tarafların 
dava ve cevap dilekçeleri ile delil listelerinde "sair deliller, her türlü delil, 
ve sair deliller" gibi ibarelerin bulunması halinde tarafların yemin deliline 
dayandıklarının kabul edilip edilemeyeceği, bu kapsamda hakimin, ispat 
yükü üzerinde olan tarafa, yemin teklif etme hakkını hatırlatmasının ge-
rekip gerekmediği hususundadır.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun "dava dilekçesinin içeriği" kenar 
başlıklı 119 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendinde "davacının 
iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özet-
leri"nin, (f) fıkrasında ise "iddia edilen her bir vakıanın hangi deliller ile 
ispat edileceğinin" dava dilekçesinde; aynı şekilde 129 uncu maddesinin 1 
inci fıkrasının (d) bendinde "davalının savunmasının dayanağı olan bütiin 
vakıaların sıra numarası altında açık özetleri"nin ve (e) fıkrasında da "sa-
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vunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın hangi delillerle 
ispat edileceğinin cevap dilekçesinde gösterilmesi gerektiği düzenlenmiş 
bulunmaktadır.

Öte yandan Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 136 ncı maddesinin 2 
nci fıkrasında davacının cevaba cevap dilekçesi hakkında dava dilekçesi-
ne, davalının ikinci cevap dilekçesi hakkında da cevap dilekçesine ilişkin 
hükümlerin, niteliğine aykırı düşmediği sürece kıyasen uygulanacağı ilke-
si getirilmiştir. Her bir vakıanın hangi delille ispat edileceğinin gösterilme-
si zorunluluğu cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri için de geçerlidir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun "somutlaştırma yükü ve delillerin 
gösterilmesi" kenar başlıklı 194 üncü maddesinde dayandıkları vakıala-
rın, ispata elverişli şekilde somutlaştırması gerekliliği taraflara yüklen-
miştir. Somutlaştırma yükü ile taraflardan, dayandıkları delilleri göster-
meleri beklendiği gibi hangi delilin hangi vakıanın ispatı için gösterildiğini 
de açıkça göstermeleri beklenmektedir.

Mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nda bulun-
mayan bu kural Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile getirilmiştir. Nitekim 
maddenin gerekçesinde de "maddenin yeni düzenleme olduğu, maddenin 
amacının bir yandan ispatın genel hükümleri çerçevesinde temel bir kav-
rama yer vermek iken, diğer yandan da uygulamada genel geçer ifadelerle 
somut vakıalara dayanmadan davaların açılıp yürütülmesinin önüne ge-
çilmeye çalışıldığı vurgulanmıştır. Aynı şekilde somutlaştırma yükümlü-
lüğünün yargılamanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için zorunlu olduğu 
vakıaların anlaşılması için ayrıca bir araştırma yapılması ya da zaman 
kaybının önlenmesinin hedef alındığı,vakıaların somut olarak ileri sürül-
mesinin taraflar için bir yük olduğu, bu yükümlülüp yerine getinneyen ta-
rafın sonuçlarına katlanacağı" hususu belirtilmiştir. Yukarıda yük (külfet) 
konusunda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı gibi somutlaştırma bir 
yükümlülük değil fakat bir yüktür. Taraflar vakıa ve delil ilişkisini kur-
mak zorunda değildirler fakat bundan kaçınmaları dava ile elde etmeyi 
umdukları hukuki korumadan mahrum kalmaları sonucunu doğurur.

Bu yasal düzenlemeler ve açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, ta-
raflarca hazırlama ilkesinin geçerli olduğu davalarda yasa koyucunun ta-
raflara hangi delilin, hangi vakıanın ispatı için gösterildiğini açıkça belirt-
me, yani somutlaşma külfeti getirdiğini, bu düzenlemeye göre de açıkça 
yemin deliline dayanılmadığı takdirde, tarafın yemin teklif etme hakkının 
bulunmadığı sonucuna ulaşmak gerekmektedir. Tarafın "sair deliller, her 
türlü delil, ve sair deliller" gibi ibareleri kullanmış olması yemin deliline 
açıkça dayanmış olduğu biçiminde yorumlanamaz.
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Bu çerçevede tarafın "sair deliller, her türlü delil, ve sair deliller" gibi 
ibareleri kullanmış olması halinde hâkimin taraflara yemin teklif etme 
hakkını hatırlatmasının mümkün bulunmadığı sonuç ve kanaatine varıl-
mıştır.

V. SONUÇ

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden 
sonra açılmış olan davalarda tarafların dava ve cevap dilekçeleri ile delil 
listelerinde "sair deliller, her türlü delil, ve sair deliller" gibi ibarelerin bu-
lunması halinde tarafların yemin deliline başvurmuş sayılamayacakları ve 
bu kapsamda hâkimin ispat yükü kendisine düşen tarafa "yemin teklifin-
de bulunma hakkı"nı hatırlatamayacağına, 03.03.2017 günlü oturumda 
gerek önsorun gerek esas hakkında üçte ikiyi aşan oyçokluğu ile karar 
verilmiştir.



YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

KAMBİYO SENEDİ • İSPAT KÜLFETİ

ÖZET: Kambiyo senedi senedin verilmesinin ne-
deninden ayrı olarak mücerret bir borç ikrarını 
içerir.
Bu nedenle senedin karşılıksız olduğunu iddia 
eden borçlunun bu iddiasını yazılı delil ile ispat-
laması gerekir.
Y. HGK. E. 2011/19-473, K. 2011/607, T. 12.10.2011

(“…Davacı vekili, müvekkili ile davalının sahibi ve temsilcisi olduğu 
.....Tekstil Mak.Ltd. Şti.arasında 28.01.2006 tarihinde 52.000.00 YTL 
bedelli bilgisayarlı nakış makinesi satış sözleşmesi yapıldığını, satış 
bedelinin 30.000.00 YTL’si için müvekkilinin sahibi olduğu .... marka 
aracın peşinat olarak verildiğini, bakiye satış bedeli 22.000.00 YTL için 
de 28.01.2006 tanzim 31.01.2007 vadeli senedin imzalanıp davalıya 
verildiğini, müvekkilinin 18.08.2006 tarihine kadar satın aldığı maki-
neyi kullandığını, kalan 22.000.00 YTL bedelin vadesinden önce öden-
mesi için davalı yanın baskı yapması üzerine akdin fesh edildiğini,-
müvekkilinin nakış makinesini davalının da .... marka aracı geri iade 
ettiğini, senedin iadesi konusunda davalının müvekkilini oyaladığını, 
bu senedin haksız olarak icra takibine konu edildiğini ileri sürerek mü-
vekkilinin senet nedeniyle borçlu bulunmadığının tespiti ile %40 tazmi-
natın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 

Davalı vekili, iddiaya konu satış sözleşmesinin tarafının müvekkili 
M.U.değil dava dışı .... Tekstil Ür.Ltd.Şti. olduğunu, müvekkiline hu-
sumet yöneltilmeyeceğini, müvekkilinin alacağının başka bir hukuki 
ilişkiden kaynaklandığını, davacının borcunu ödememek için asılsız id-
dialarda bulunduğunu, davacının senedi geri almadan sözleşmeyi fes-
hetmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirterek davanın 
reddi ile %40 tazminatın davacıdan tahsilini istemiştir. 

Davalı vekili, 05.11.2008 tarihli duruşmada; davacıdan iki ayrı se-
net alındığını, birinin senedin makine alım satımından kaynaklanan 
22.000.00 YTL bedelli senet olup bunun davacıdan tahsil edildiğini, an-
cak müvekkilinin davacıya verdiği borç para karşılığında davaya konu 
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yine 22.000.00 YTL bedelli, 28.01.2006 tanzim 31.01.2007 vade tarihli 
senedin alındığını, bu borç ödenmediği için icra takibine girişildiğini 
savunmuştur. 

Mahkemece yapılan yargılama, toplanan deliller neticesinde; bo-
noya karşı açılan menfi tespit davalarında ispat yükünün davacıda 
olduğu, ancak davalı vekilinin duruşmadaki imzalı beyanına göre iki 
ayrı senet alındığı savunulmuş ise de, davalıya iki değil tek senet ve-
rildiğinin anlaşıldığı, dava konusu senedin tanzim tarihi ile satış söz-
leşmesinin düzenleme tarihinin ayrıca satıştaki kalan borç ile senet 
değerinin aynı olduğu, savunmanın kabulü halinde, önce makine satışı 
nedeniyle senet alındığı, daha sonra senet konusu borcun davacıya ve-
rildiği gibi bir sonucun ortaya çıktığı, bu halin hayatın olağan akışına 
aykırı olduğu, tüm bunlardan dolayı dava konusu senedin satış sebebi 
ile verilen senet olduğunun kabulü gerektiği, her ne kadar senette ala-
caklı olarak satıcı şirket değil de davalı gösterilmiş ise de, davalının 
dava dışı olan satıcı şirketin %99 oranında hissedarı ve temsile yetki-
li müdürü olması nedeniyle davalının iyiniyetinden söz edilemeyeceği 
gerekçeleri ile davanın kabulüne icra takibine konu edilen 28.01.2006 
tanzim, 31.01.2007 vade tarihli 22.000.00 YTL bedelli senetten dolayı 
davacının davalıya borçlu olmadığının tespitine, davacı tarafından icra 
dosyasına ödenen 17.499.75 YTL’nin davalıdan istirdadı ile davacıya 
ödenmesine, davalı icra takibinde haksız ve kötüniyetli olduğu için %40 
tazminatın davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiş, 
hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir. 

Uyuşmazlık ihdas nedeni hanesi açık bırakılmış olan bonodan kay-
naklanmaktadır. Davalı bononun davacıya verdiği borç para karşılığı 
düzenlendiğini savunmuş, davacı ise dosyaya sunulan ve dava dışı şir-
ketle davacı arasında imzalanan sözleşme ile ilişkili olduğunu iddia 
ettiği bononun sözleşmede bahsi geçen makinanın iade edilmesi nede-
niyle karşılıksız kaldığını iddia etmiştir. Davalı anılan sözleşmenin ta-
rafı olmadığı gibi sözleşmede dava konusu senede ilişkin bir açıklama 
da bulunmamaktadır. Bu durumda mahkemece davacının senede kar-
şı ileri sürdüğü iddialarını HUMK’nun 290.maddesi uyarınca yazılı de-
lille kanıtlaması gerektiği, yazılı delil sunamaması halinde ise delilleri 
arasında “ vs.delil” demek suretiyle yemin deliline de dayandığından 
yemin hakkı hatırlatılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği 
gözetilmeden somut olaya uygun düşmeyen gerekçelerle yazılı şekilde 
hüküm kurulması doğru görülmemiştir...”)
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gerekçesiyle davalı yararına bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, 
yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnil-
miştir.

TEMYİZ EDEN: Davalı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra ge-
reği görüşüldü:

Dava, icra takibinden sonra açılmış olup; bono bedelinin karşılıksız 
kaldığı iddiasına dayalı borçlu olmadığının tespiti ve istirdat istemine iliş-
kindir.

Davacı/borçlu, dosyaya sunduğu, dava dışı şirketle davacı arasında im-
zalanmış olan satış sözleşmesi ile ilişkili olduğunu iddia ettiği bononun, 
sözleşmenin feshedilip satışa konu makinenin iade edilmesi nedeniyle, 
karşılıksız kaldığını iddia etmiştir. 

Davalı/alacaklı, bononun davacıya verdiği borç para karşılığı düzenlen-
diğini savunmuştur. 

Mahkemece, davacının iddia ettiği gibi, davaya konu bononun davalı-
nın hissedarı ve satışa yetkili müdürü olduğu dava dışı şirket ile davacı 
arasındaki satış sözleşmesi nedeniyle verildiği, sözleşmenin düzenleme 
tarihi ve bu satış nedeniyle kalan borç miktarının bonodakiyle aynı oldu-
ğu, davalının savunmalarının iyiniyetle bağdaşmadığı, gerekçesiyle dava-
nın kabulüne karar vermiştir. 

Davalı tarafın temyizi üzerine Özel Dairece, karar, yukarıda başlık bö-
lümünde yer alan gerekçelerle bozulmuş; mahkemece önceki kararda di-
renilmiştir. 

Hükmü davalı vekili temyize getirmiştir.

Davaya konu bononun, bedelin malen mi, nakden mi ahzolunduğuna 
ilişkin bedel kaydı yer almaksızın, alacaklısı davalı gerçek kişi olmak üze-
re düzenlendiği; bono altındaki imzanın davacı/borçluya ait olduğu uyuş-
mazlık konusu değildir. 

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; takibe 
konu bononun, davalının hissedarı ve satışa yetkili müdürü olduğu dava 
dışı şirket ile davacı arasında yapılan makine satışına ilişkin sözleşmede-
ki satış bedelinin karşılığı olarak mı, yoksa davalı gerçek kişinin davacıya 
vermiş olduğu borç para nedeniyle mi düzenlendiği; bononun hangi temel 
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borç ilişkisi nedeniyle düzenlendiğini ispat yükünün hangi tarafta olacağı 
noktasında toplanmaktadır.

Öncelikle, alacağın dayanağını teşkil eden kambiyo senedinin hukuk-
sal niteliğini irdelemekte yarar vardır:

Bütün mücerret alacaklarda olduğu gibi kambiyo senedi alacağı da ku-
ral olarak, uygun bir asıl borç ilişkisine, bir illi ilişkiye dayanır. 

Bir kambiyo senedi düzenleyip veren ve bu senedi alan herkes, bütün 
hukuki işlemlerin yapılmasına temel teşkil eden bir gayeye ulaşmak iste-
mektedir. İşte bu gaye bir kambiyo senedinde mündemiç hakkın doğumu 
ve devri açısından hukuki sebebi teşkil eder. Kambiyo senedi düzenlen-
mesi dolayısıyla ortaya çıkan bu ilişki "kambiyo ilişkisi" olarak anılmak-
tadır. Kambiyo senedi vermek suretiyle borç altına giren borçlu "kambiyo 
Taahhüdü"nde bulunmuş olur. 

Kambiyo ilişkisinin altında esas itibariyle bir asıl /temel borç ilişkisi 
vardır. Kambiyo senedinden kaynaklanan talebin geçerliliği, temel ilişki-
den kaynaklanan temel talebin ve bununla ilgili olarak taraflar arasında 
varılmış amaca ilişkin mutabakatın geçerliliğinden tamamen bağımsızdır. 
Kambiyo senedinden doğan talep hakkına kambiyo hukuku, temel talebe 
ise, bu talebin ait olduğu hukuk kuralları uygulanır. 

Bu genel açıklamadan sonra, hemen belirtmelidir ki, bono, ödeme va-
adi niteliğinde bir kambiyo senedi olup, bonoyu düzenleyen, asıl borçlu 
durumundadır (6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 691/1.mad-
desi). 

Bonoda şekil şartları TTK’nun 688.maddesinde sayılmıştır. 

Yerleşik Yargıtay kararlarında ve öğretide de kabul edildiği gibi, bono-
lara özgü seçimlik unsurlardan biri de, temel borç ilişkisinden kaynak-
lanan borcun dayandığı nedenin gösterilmesine yönelik "bedel kaydı"dır. 
Yinelemek gerekirse "bedel kaydı" kambiyo senedinin ihtiyari kayıtların-
dandır. Bu kayıt keşidecinin (borçlunun), senedin lehdarından (alacaklı-
dan) karşı edayı aldığını ispata yarar. Aslında kambiyo senetleri hukuku 
yönünden bu kayıtların bir anlamı ve önemi yoktur. Çünkü, kambiyo se-
nedinin düzenlenmesiyle, soyut bir borç ilişkisi yaratılmaktadır. Bu ne-
denle de karşı edimin elde edilip edilmediğinin önemi de bulunmamak-
tadır. 

Temel borç ilişkisinin bir sözcükle senede yansıtılması, şeklinde or-
taya çıkan bedel kaydının varlığı ya da yokluğu senedin bono niteliğini 
etkilemez. Zira, bono, bağımsız borç ikrarını içeren bir senettir. Bu ne-
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denle bir illete bağlı olması gerekmez ve kural olarak ispat yükü senedin 
bedelsiz olduğunu iddia eden tarafa aittir. Ancak, bir defa bir mal alışve-
rişine dayandığı "malen" kaydıyla ya da bir alacak borç ilişkisine dayan-
dığı "nakten" kaydı ile senede yazılmışsa, artık buna uyulmak gerekir. Bu 
kayıtların aksinin savunulması senedin talili (nedene, illete bağlanması) 
anlamına gelir ki, böyle bir durumda ispat yükü yer değiştirir. Senedi talil 
eden, savını kanıtlamak yükümlülüğü altına girer. 

Senette borcun nedeni "mal" ya da "nakit" olarak belirtilmişse, tarafla-
rın yazılı borç sebebine dayanmaya hakkı olacağından, ispat yükü bunun 
aksini ileri süren tarafa ait olacaktır. Eğer yanlardan biri senet metnin-
de yazılı kaydın doğru olmadığını söylüyorsa, lehine olan senet karinesi 
çürümüş sayılacak, bunun sonucu olarak da, iddiası paralelinde ispat 
yükünü de üstlenecektir. Buna senedin talili denmektedir. Bu anlamda 
talil senet metninde açıklanan düzenleme (ihdas) nedenine aykırı beyan-
da bulunma anlamına gelmektedir (Hukuk Genel Kurulu’nun 17.12.2003 
gün, 2003/19-781 E, 2003/768 K. sayılı kararı ) 

Hukuk Genel Kurulu’ndaki görüşmeler sırasında ihdas hanesi boş bı-
rakılan takibe konu bonoya ilişkin olarak, davalının iki senet bulundu-
ğu ve senetlerden birinin makine satışından kaynaklandığı, diğerinin ise 
davacıya verilen borç para karşılığı düzenlenen senet olduğu savunması 
karşısında, senedin talil edilmiş sayılıp sayılamayacağı tartışılmış ise de 
bono bir bedel kaydı ihtiva etmediğinden senedin talili olarak kabul edile-
meyeceğine oybirliği ile karar verilmiştir.

Öte yandan, davalının savunmasının bağlantısız bileşik ikrar olup ol-
madığı da tartışılmış olup; ikrar kavramı hakkında şu açıklamaların ya-
pılmasında yarar görülmüştür.

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu(HUMK)’nun 236.
maddesinde, taraflardan birinin ikrarının geçerli olduğu ve o taraf aley-
hine delil teşkil edeceği belirtilmiş, ancak ikrarın tanımı yapılmamıştır.

Öğretideki tanımlamalara göre ise, ikrar (dar anlamda ikrar), görül-
mekte olan bir davada, taraflardan birinin, diğer tarafça ileri sürülen ve 
kendisi aleyhine hukuki sonuç doğurabilecek nitelik taşıyan maddi vakıa-
nın doğruluğunu kabul etmesidir. Yargıtay uygulamasında da, ikrara bu 
anlam yüklenmektedir. (Prof.Dr.Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, 
6.Baskı Cilt: 2, Ankara 2001, sayfa: 2037 ve devamı; Prof.Dr.Saim Üs-
tündağ, Medeni Yargılama Hukuku, Cilt: 1-2, 3. Bası, Formül Matbaası, 
İstanbul 1984, Sayfa: 549 ve devamı; Prof.Dr.Necip Bilge, Medeni Yargı-
lama Hukuku Dersleri, 3.Baskı, Sevinç Matbaası, Ankara 1978, sayfa: 



302 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 3 • Yıl: 2018

510 ve devamı; Dr.Süha Tanrıver, Türk Medeni Yargılama Hukukunda 
İkrarın Bölünüp Bölünemeyeceği Sorunu, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 
1993/2, sayfa: 212 ve devamı.).

İkrardan söz edilebilmesi için, taraflardan birisinin bir vakıa ileri sür-
müş olması, diğer tarafın da bu vakıanın doğru olduğunu bildirmesi ge-
rekir. İkrarın konusu, ancak karşı tarafın ileri sürdüğü vakıalar olabilir. 
Bir tarafın, kendisinin ileri sürdüğü bir vakıanın doğruluğunu bildirmesi 
ikrar niteliği taşımayacağı gibi, karşı tarafın ileri sürdüğü hukuki sebep-
ler de ikrara konu olamazlar. 

Kapsam yönünden, ikrar, çekişmeli olan maddi vakıanın tamamını 
veya belli bir kesimini kapsayabilir. İlkinde tam, ikincisinde ise kısmi 
ikrar söz konusudur.

İçeriği itibariyle ikrar ya basit (adi), ya vasıflı (mevsuf) ya da bileşik 
(mürekkep) nitelikte olabilir. Vasıflı ikrara, gerekçeli inkar da denilmek-
tedir. 

Basit (adi) ikrar, karşı tarafça ileri sürülen bir vakıanın doğru olduğu-
nun, herhangi bir kayıt veya şart bildirilmeksizin kabul edilmesidir. Basit 
ikrarda, onun konusunu oluşturan vakıalar artık tartışmalı olmaktan çı-
karlar; dolayısıyla bunların ayrıca kanıtlanmasına gerek kalmaz. 

Vasıflı ikrarda, (gerekçeli inkarda) karşı tarafın ileri sürdüğü maddi 
vakıanın varlığı kabul edilmekle birlikte, onun hukuki niteliğinin (vasfı-
nın) ileri sürülenden başka olduğu bildirilir. 

Bileşik (mürekkep) ikrarda ise, bir tarafın ileri sürdüğü vakıa karşı 
tarafça bütünüyle kabul edilmekle; eş söyleyişle, vakıanın doğru olduğu 
ve bildirilen vasıfta bulunduğu kabul edilmekle birlikte, ikrara öyle bir 
vakıa eklenir ki, eklenen bu vakıa, ya ikrar edilen vakıanın hukuksal so-
nuçlarının doğmasını engeller ya da onu hükümsüz kılar. Bileşik ikrar, 
ikrara konu olan vakıa ile ona eklenen vakıa arasında bir bağlantı bulu-
nup bulunmamasına göre, bağlantılı bileşik ikrar ve bağlantısız bileşik 
ikrar olarak ikiye ayrılır. 

Yukarıda da değinildiği üzere, öğreti ve uygulamada, ağırlıklı olarak, 
bağlantısız bileşik ikrar dışındaki ikrar türlerinin bölünemeyeceği, dola-
yısıyla, böyle durumlarda, ikrar edenin ispat yükü altında olmadığı kabul 
edilmekte; iddiasını ispatlama yükümlülüğünün, karşı tarafa ait olduğu 
benimsenmektedir (HGK'nun 09.06.2004 gün ve2004/4-362 2004/347 
kararı)

Hemen burada, menfi tespit konulu eldeki davada ispat yükünün özel-
likleri üzerinde de durulmalıdır. 
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2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 72.maddesi gereğince borçlu icra 
takibinden önce veya takip sırasında borçlu olmadığını ispat için menfî 
tespit davası açabilir.

Kural olarak, bir vakıadan kendi lehine haklar çıkaran/iddia eden ta-
raf o vakıayı ispat etmeye mecburdur (4721 s.TMK’nun 6.maddesi).

İspat yüküne ilişkin bu genel kural menfi tespit davaları için de geçerli-
dir. Yani, menfi tespit davalarında da, tarafların sıfatları değişik olmakla 
beraber, ispat yükü bakımından bir değişiklik olmayıp, bu genel kural uy-
gulanır. Bu davalarda da bir vakıadan kendi lehine haklar çıkaran (iddia 
eden) taraf o vakıayı ispat etmelidir.

Menfi tespit davasında borçlu ya borçlanma iradesinin bulunmadığını 
ya da borçlanma iradesi bulunmakla birlikte daha sonra ödeme gibi bir 
nedenle düştüğünü ileri sürebilir. 

Borçlu borcun varlığını inkar ediyorsa, bu durumlarda ispat yükü da-
valı durumunda olmasına karşın alacaklıya düşer. Borçlu varlığını kabul 
ettiği borcun ödeme gibi bir nedenle düştüğünü ileri sürüyorsa, bu du-
rumda doğal olarak ispat yükü kendisine düşecektir. 

Görülmektedir ki, menfi tespit davasında kural olarak, hukuki ilişki-
nin varlığını ispat yükü davalı/alacaklıdadır ve alacaklı hukuki ilişkinin 
(borcun) varlığını kanıtlamak durumundadır. Borçlu bir hukuki ilişkinin 
varlığını kabul etmiş, ancak bu hukuki ilişkinin senette görülenden farklı 
bir ilişki olduğunu ileri sürmüşse bu kez, hukuki ilişkinin kendisinin ileri 
sürdüğü ilişki olduğunu ispat külfeti davacı borçluya düşmektedir. Zira 
davacı borçlu senedin bir hukuki ilişkiye dayanmadığını değil, başka bir 
hukuki ilişkiye dayandığını ileri sürmekte; temelde bir hukuki ilişkinin 
varlığını kabul etmektedir. 

Yukarıda yapılan tüm açıklamalar ışığında somut olay değerlendiril-
diğinde: 

Davacı, kambiyo senedinden dolayı borçlu olmadığının saptanmasını 
istediğine göre, konunun hem kambiyo hem de ispat hukuku açısından 
ele alınıp, değerlendirilmesi gerekir.

Eldeki davada, davacı senetteki imzayı ve bir temel ilişkiye dayandığı-
nı inkar etmemiş; senedin dava dışı şirket ile aralarındaki makine satış 
sözleşmesi nedeniyle kendisinin ödeyeceği bedele karşılık düzenlendiğini, 
temel ilişkinin bu nedene dayandığını, ancak bu akit feshedildiğinden se-
nedin karşılıksız kaldığını ileri sürerek borçlu olmadığının tespitini iste-
miştir. 
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Davaya konu emre yazılı senette ise alacaklı davalı gerçek kişi olup, 
şirket değildir. Ayrıca senet metninde tarafların dayanacakları bir bedel 
kaydı yer almamaktadır. 

Davalının, davacının aralarında satış ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü 
dava dışı şirketin ortağı ve yetkili temsilcisi olduğu da uyuşmazlık konusu 
değildir. 

Davacı yanca ibraz edilen makine satış sözleşmesinin satıcısı olan dava 
dışı şirketin %75 payla ortağı ve yetkili temsilcisi olan davalı gerçek kişi 
tarafından, makine satışından kaynaklanan bakiye bedele ilişkin başka 
bir senedin bulunduğu, kabul edilmekle birlikte, davacının davaya konu 
senedin söz konusu satışa dayalı olarak düzenlendiği iddiasının doğru 
olmadığı, takibe konu senedin ise başka bir senet olup, davacıya verilen 
borç karşılığı olduğu, savunulmuştur. 

Davalının bu savunması maddi vakıa ve hukuki vasıf birlikte kabul 
edilmediğinden ikrar olarak kabul edilemeyeceği gibi, ikrar edilen vakıa-
nın hukuksal sonuçlarının doğmasını engelleyecek ya da onu hükümsüz 
kılacak mahiyette olmadığından, bağlantısız bileşik ikrar olarak da nite-
lendirilemez.

Davaya konu bonoda alacaklı gerçek kişi olup, senette bedel kaydı yer 
almadığından, davalının bu savunması senedin talili anlamına da gelme-
mektedir. 

Diğer taraftan, bono, TTK’nun 557.maddesi hükmü gereğince, kıy-
metli evrak niteliğinde olup, sebebini içermeyen bir borç ikrarına ilişkin 
bulunmakla, aynı Kanun'un 688.maddesi gereğince; bono veya emre mu-
harrer senet; metninde (Bono) veya (Emre muharrer senet) kelimesini 
ve Türkçe'den başka bir dilde yazılmışsa o dilde bono karşılığı olarak 
kullanılan kelimeyi; kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedeli ödemek vaa-
dini, içereceğine göre eldeki senet de bu kayıtları taşımakla emre yazılı 
kambiyo senedidir. 

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 12.04.1933 
tarih ve 1933/31 E, 1933/7 K. sayılı ilamında da belirtildiği üzere senede 
bağlanmış hukuki ilişkiye karşı ileri sürülen teslimat iddiasının senetle 
ispatı zorunludur. 

1086 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Usulünün 290. maddesi gereğince; 
yazılı bir belgeye (senede) bağlanmış olan ve varlığı- başka bir sebebe da-
yandığı ileri sürülse dahi- borçlusunca kabul edilen bir borcun ödendiği-
ne ilişkin savunma, kural olarak, senede karşı senetle ispat zorunluluğu 
kuralı çerçevesinde ancak yazılı delille ispatlanabilir.Senede bağlanmış 
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bir borcunu söndürmeyi amaçlayan borçlu, yapacağı ödeme karşılığında 
o senedi (borç belgesini) alacaklıdan almalı; verilmediği takdirde ödemeyi 
yapmamalıdır.

Somut olayda, davacı borçlu emre yazılı bu senetten kaynaklanan bor-
cu ödediğini savunmamış; aksine senedin dayandığı satış sözleşmesinin 
feshi nedeniyle karşılıksız kaldığını ileri sürmüştür. Davacının bu iddiası 
senet metninden anlaşılamamaktadır. Senet sebepten mücerret olmakla, 
davacının ileri sürdüğü bu ilişkinin varlığını ispat yükü altında olduğunun 
kabulü gerekir. 

Öyleyse, davacının, keşide ettiği senedin makine satışından kaynak-
lanan senede ilişkin olup, makinenin iade edilmesi nedeniyle karşılıksız 
kaldığı iddiasını yazılı delille ispat etmesi zorunludur. Davacının bu sa-
vunmasını tanıkla kanıtlamasına hukuken olanak yoktur.

Her ne kadar davacı delil olarak dava dışı şirket ile arasındaki makine 
satışına ilişkin sözleşmeyi sunmuş ise de, bu sözleşmede dava dışı şirket 
taraf olup, eldeki davaya konu bonoda ise alacaklı davalı gerçek kişi ol-
makla, bu sözleşmenin bonodaki hukuki ilişkiyi ortaya koyduğunun ka-
bulü mümkün değildir. 

Ayrıca bono alacaklısı gerçek kişinin dava dışı satıcı şirketin ortağı ve 
yetkili kişisi olmasının da bonodaki ilişki yönünden bir etkisi ve önemi 
yoktur. Takibe konu bono alacaklısının, şirket yetkilisi olması, bu alaca-
ğın şirkete ait olduğunu kabule yeterli değildir.

Alacaklı gerçek kişinin taraf olmadığı bu sözleşmedeki vade ve miktar 
ile bonodakilerin aynı olması da kambiyo hukukunun açıklanan ilkeleri 
karşısında bir önem taşımamakta ve davacı lehine delil teşkil etmemek-
tedir. 

 Kaldı ki, davacının dayandığı sözleşmede kalan borç miktarı için bono 
düzenleneceği ve davalıya teslim edileceği gibi bir açıklama da yer alma-
maktadır. 

Davacının ileri sürdüğü satış ilişkisinin eldeki bonoyla ilgisi kanıtlana-
madığına göre, bu ilişkinin fesihle sona ermiş olmasının ve senedin da-
vacıya iade edilmediği iddiasının da, eldeki bononun ait bulunduğu borç 
ilişkisine bir etkisi bulunmamaktadır. 

O halde, davacı/borçlu, davaya konu bononun makine satışı nedeniyle 
düzenlenip, karşılıksız kaldığı iddiasını yazılı bir delille kanıtlayamadığı 
gibi, senet bedelini ödediğini de ileri sürmüş ve kanıtlamış değildir. Te-
mel ilişkiye yönelik İddiasını diğer delillerle kanıtlayamayan davacı, dava 
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dilekçesinde “vs.delil” ibaresine yer vermek suretiyle yemin deliline de da-
yandığına göre, mahkemece yemin hakkı hatırlatılarak, sonucuna göre bir 
karar vermek gerekir. Açıklanan nedenlerle; Hukuk Genel Kurulu çoğun-
luğunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, 
direnme kararı verilmesi usule ve yasaya aykırı olup; bozulması gerekir.

SONUÇ

Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel 
Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı 6217 
sayılı Kanunun 30.maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanu-
nu’na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. Maddesi gereğince BO-
ZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilme-
sine,12.10.2011 gününde yapılan ikinci görüşmede oyçokluğu ile karar 
verildi. 

ÖLÜ KİŞİYE AÇILAN DAVA • İYİ NİYET 
• 

MİRASÇILARA DEVAM EDİLMESİ

ÖZET: Kural olarak ölü kişiye dava açılamaz.
Ancak, ölü kişiye karşı açılan dava bir yanılgıya 
dayanıyorsa ve bu durum dürüstlük kuralına da 
aykırı değilse; açılmış dava mirasçılara yöneltile-
rek devam ettirilmelidir.
Y. HGK. E. 2013/14-612, K. 2013/1297, T. 11.9.2013

(...Dava, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptal ve 
tescil istemine ilişkindir.

 Mahkemece, ölü kişi aleyhine dava açılamayacağı gerekçesiyle da-
vanın reddine karar verilmiştir.

Hükmü, davacı temyiz etmiştir.

Dava ehliyeti davada taraf olma ehliyetidir. 6100 sayılı HMK’nun 
50.maddesinde medeni haklardan yararlanma ehliyetine sahip olan-
ların, davada taraf ehliyetine de sahip olacağı hüküm altına alınmış-
tır. Yasa hükmünde belirtildiği üzere taraf ehliyeti, medeni hukuktaki 
hak ehliyetinin usul hukukunda büründüğü şekildir. Maddede gerçek 
ve tüzel kişi ayırımı yapılmaksızın, medeni haklardan yararlanma eh-
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liyetine sahip olanların davada taraf ehliyetine de sahip olacağı belir-
tilmiştir.

6100 sayılı HMK’nun “Tarafta iradî değişiklik” başlıklı 124. maddesi 
gereğince;

Bir davada taraf değişikliği, ancak karşı tarafın açık rızası ile müm-
kündür.

Ancak, maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına ay-
kırı olmayan taraf değişikliği talebi, karşı tarafın rızası aranmaksızın 
hâkim tarafından kabul edilir.

Dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edi-
lebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, hâkim karşı tarafın rızasını aramak-
sızın taraf değişikliği talebini kabul edebilir.

Türk Medeni Kanununun 28. maddesinde ise; gerçek kişinin ölü-
müyle medeni haklardan yararlanma ehliyeti ve buna bağlı olarak da 
taraf ehliyetinin sona ereceği belirtilmiştir. Dava tarihinden önce ölüm 
nedeniyle şahsiyeti son bulan kişi taraf ehliyetini yitireceğinden aley-
hine dava açılamaz ise de; yukarıda belirtildiği üzere maddi hatadan 
dolayı muhatabın yanlış gösterilmesi, davacının tüm özeni göstermesi-
ne rağmen dava açacağı kişiyi doğru tespit edememesi, kısa süre önce 
kendisiyle işlem yapılmış ya da sadece vekiliyle muhatap olunmuş bir 
işlemden sonra muhatabın ölmesi durumlarında yanlış taraf gösteril-
mesi dürüstlük kuralına aykırı değilse ortaya çıkan dava ilişkisi sebe-
biyle daha üstün bir yarar dikkate alınarak yargılamaya gerçek tarafla 
devam edilmelidir.

Bu durumda mahkemece, ölen kişinin veraset belgesi ile belirlenen 
tüm mirasçılarına dava dilekçesi tebliğ edilerek taraf teşkili sağlandık-
tan sonra davanın esasının incelenmesi gerekir.

Somut olayda, aleyhine tapu iptali ve tescil davası açılan P.kızı K. 
A.’nın dava tarihinden önce öldüğünden kural olarak aleyhine dava 
açılamaz ise de davacı tarafın yargılamayı uzatmak yönünde bir niyeti 
olmadığı anlaşıldığından mahkemece P. kızı K. A.’nın mirasçılık belge-
si temin edildikten sonra mirasçılarının belirlenmesi, dava dilekçisinin 
usulüne uygun biçimde mirasçılarına tebliği ile taraf teşkilinin sağlan-
ması, daha sonra yargılamaya devam edilerek davanın esası hakkında 
bir karar verilmesi gerekir.

Kararın açıklanan nedenlerle bozulmasına karar vermek gerekmiş-
tir...)

gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan 
yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir. 
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HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde 
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra ge-
reği görüşüldü: 

Dava; noterde yapılan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine dayalı 
tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. 

Mahkemenin, davanın reddine dair verdiği karar, davacı tarafın temyi-
zi üzerine, Özel Daire'ce yukarıda yazılı gerekçeyle bozulmuş; Yerel Mah-
kemece, "ölü kişiye karşı dava açılamayacağı” gerekçesiyle direnme kararı 
verilmiştir. Hükmü temyize, davacı vekili getirmektedir. 

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu'nun önüne gelen uyuşmazlık; 
ölü kişi aleyhine dava açılması halinde, 6100 sayılı HMK m.124 uyarınca 
ölenin mirasçılarının davaya dâhil edilmesi suretiyle davaya devam edilip 
edilemeyeceği, varılacak sonuca göre, davalının ölü olduğunun davacı ta-
rafından bilinmemesinin maddi hataya dayalı ve dürüstlük kuralına aykı-
rı olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Bir davada taraf ehliyeti dava şartlarından (HMK m. 114/1-d) olup 
taraf ehliyeti ise medenî haklardan yararlanma ehliyetine sahip olmak-
la mümkündür (HMK m. 50). Medeni haklardan yararlanma, yani hak 
ehliyeti tam ve sağ doğum koşuluyla ana rahmine düşme anında başla-
yıp, kişinin ölümüne kadar devam eder (TMK m. 28). Bu nedenle Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu’nda taraflardan birinin ölümü hâlinde, mirasçılar 
mirası kabul veya reddetmemişse, bu hususta kanunla belirlenen süreler 
geçinceye kadar davanın erteleneceği; bununla beraber hâkimin, gecik-
mesinde sakınca bulunan hâllerde, talep üzerine davayı takip için kay-
yım atanmasına karar verebileceği öngörülmüştür (HMK m. 55; HUMK 
m. 41). Ne var ki, Kanun’da ölü kişiye karşı dava açılması halinde nasıl 
davranılacağı gösterilmemiştir.

Kural olarak ölü kişi adına ve ölü kişiye karşı dava açılması olanağı 
bulunmamaktadır. Aynı şekilde kural olarak ölü kişi aleyhine dava açıl-
ması halinde davanın mirasçılara yöneltilmesine de olanak yoktur. Zira 
yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, ölü kişinin taraf ehliyeti 
bulunmamaktadır. Esasen dava açarken davacının davalının bu ehliyet 
durumunu araştırması beklenir. Ne var ki davacının davalının ölü olduğu-
nu bilmemesi kimi zaman hataya dayalı olabilir. Nitekim HMK’nun 124.
maddesinde; “ Bir davada taraf değişikliği, ancak karşı tarafın açık rızası 
ile mümkündür. Bu konuda kanunlarda yer alan özel hükümler saklıdır. 
Ancak, maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı 
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olmayan taraf değişikliği talebi, karşı tarafın rızası aranmaksızın hâkim 
tarafından kabul edilir. Dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gös-
terilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, hâkim karşı tarafın 
rızasını aramaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebilir. Bu durumda 
hâkim, davanın tarafı olmaktan çıkarılan ve aleyhine dava açılmasına se-
bebiyet vermeyen kişi lehine yargılama giderlerine hükmeder” şeklinde 
düzenleme yer almaktadır. Bu maddenin gerekçesinde de vurgulandığı 
üzere, taraf değişikliğini mutlak olarak davalının rızasına bağlamak yar-
gılama ilişkisini katı bir forma bağlayacaktır ki, bu da yargılamaya hakim 
olan ilkelerden “usul ekonomisi ilkesi” (HMK m. 30) ile bağdaşmaz.

Şu halde davacı kendisinden beklenen tüm çaba, özen ve önlemlere 
rağmen davalının sağ olup olmadığını tespit edememiş ise, ya da tespit 
edememe durumu bir yanılgıya dayanıyor ve bu durum açıkça dürüst-
lük kuralına aykırılık arz etmiyorsa, bu dava ilişkisinde, daha sonra da 
kendilerine karşı dava açılması muhtemel olan mirasçılara, yani gerçek 
taraflara karşı davaya devam edilmesi mümkün olmalıdır.

Bütün bu açıklamalar karşısında somut olay ele alındığında; davacı, 
dava konusu taşınmazı gayrımenkul satış vadi sözleşmesi ile davalı ola-
rak gösterilen ölü K.’den değil, dava dışı F.Ö.’den almıştır. Başka bir ifade 
ile taşınmaz maliki K.bu yeri F.’ye; F.de satış vaadi sözleşmesi ile davacı 
İzzet’e satmayı vaat etmiştir. Davacının, davalı K. ile bir mesaisi olmadığı 
gibi, doğrudan muhatap olacak bir ilişkisi de olmamıştır. Davacı, dava 
açarken taşınmaz maliki olan K.’nin nüfus kaydını temin etmiş, bu kayda 
dayanarak dava açmıştır. Kayıtta muhatabın TC kimlik numarası ........ 
olup, ölü olduğuna ilişkin bir kayıt olmadığı gibi davalının gittiği kayıt 
da gösterilmemiştir. Davacı tam da bu kayda dayanarak dava açmış ise 
de, dava dilekçesinin muhataba tebliği aşamasında davalı olarak gösteri-
len K.nin ölü olduğunun tebligata dercedilmesi üzerine Mahkemece aynı 
davalıya karşı açılan başka bir dosyaya celbedilen nüfus kaydında dava-
lının ölü olduğu anlaşılmıştır. Hemen belirtmek gerekir ki, davalının bu 
kaydındaki TC kimlik numarası (..........) ise tamamen farklıdır. Nüfus 
kayıtlarındaki bu karışıklık nazara alındığında davalının ölü kişiye karşı 
dava açması durumunun yanılgıya dayalı olduğunun ve dürüstlük kuralı-
na aykırı olmadığının kabulü gerekir.

Açıklanan nedenlerle, mahhkemece davacıya, HMK.m.124 gereğince 
davayı mirasçılara yöneltme imkanı tanınmadan ve yöneltmek istediği 
takdirde de mirasçılarının tespiti ile bunlara tebligat çıkartma fırsatı ve-
rilmeden hatalı değerlendirme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi doğ-
ru görülmemiştir.
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Hal böyle olunca; Hukuk Genel Kurulu’nca da yukarıdaki ilave gerek-
çelerle benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken önce-
ki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırı görülmüş, direnme kararının 
bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel 
Daire bozma ilamında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı 6217 sa-
yılı Kanunun 30.maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na 
eklenen “Geçici Madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429.maddesi gereğince BOZULMASI-
NA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 1086 
sayılı HUMK'nun 440/1.maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 15 
gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.09.2013 günün-
de oyçokluğuyla karar verildi. 

İŞ MAHKEMESİ • YETKİ

ÖZET: İş Mahkemesinde açılan dava davalının 
ikametgah mahkemesinde ya da işyerinin bulun-
duğu yer mahkemesinde açılmalıdır.
Bu husus kamu düzenine ilişkin olup, yargılama-
nın her safhasında yetki itirazı yapılabilir. İtiraz 
olmasa da bu husus Mahkemece re’sen dikkate 
alınır. İş Mahkemesinde ortak yetkili mahkeme 
yoktur.
Y. HGK. E. 2014/9-2163, K. 2017/555, T. 29.03.2017

Taraflar arasında yetkili mahkemenin hangi mahkeme olduğu ko-
nusunda uyuşmazlık vardır.

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 5 inci maddesi uyarınca, iş 
mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk 
Medeni Kanunu gereğince ikametgâhı sayılan yer mahkemesinde ba-
kılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de 
bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme geçerli değildir.

İş mahkemesinin görevi kapsamında bulunan bir dava, dava tari-
hinde davalının ikametgâhının bulunduğu veya işçinin işini yaptığı yer-
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deki iş mahkemesi veya iş davalarına bakmakla görevli asliye hukuk 
mahkemesinde açılmalıdır.

Türk Medeni Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca, gerçek kişi yö-
nünden yerleşim yeri, sürekli kalma niyetiyle oturulan yerdir. Gerçek 
kişi işverenin başka bir yerde yerleşmek niyetiyle oturduğu kanıtlan-
madığı takdirde, kural olarak nüfusta kayıtlı olduğu yerin ikametgâh 
olarak kabulü gerekir. Aynı Yasanın 49 uncu maddesi gereğince, tüzel 
kişinin yerleşim yeri, kuruluş belgesinde başka bir hüküm bulunma-
dıkça, işlerinin yönetildiği yerdir (Yargıtay 9. H.D. 23.06.2008 gün ve 
2008/17468 Esas, 2008/17262 Karar sayılı ilamı).

Yetkili mahkemenin belirlenmesinde önemli olan işin yapıldığı işyeri 
tanımına, 5521 sayılı Yasada yer verilmemiştir. İşyeri, 4857 sayılı İş 
Kanununun 2 inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, işveren ta-
rafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan 
unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir. İşverenin 
işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulu-
nan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile 
dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, 
beden ve mesleki eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da iş-
yerinden sayılır. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile 
oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür. Bir yer, ancak 
işin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunmaktaysa, o 
işyerinden sayılacaktır.

İş veya toplu iş sözleşmesinin tarafları, davalının yerleşim yeri ve 
işin yapıldığı yer dışındaki bir mahkemenin yetkili olduğuna dair dü-
zenleme yapmaları, 5521 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin emredici 
nitelikteki son cümlesi gereğince geçersizdir. 

Deniz İş Kanununun 46 ncı maddesi uyarınca, adı geçen Yasa kap-
samına giren gemiadamlariyle bunların işveren veya işveren vekilleri 
arasında bu Kanundan veya iş sözleşmesinden doğan davalar hakkın-
da da, 5521 sayılı kanun hükümleri uygulanır. İş sözleşmesinde ayrıca 
bir hüküm yoksa dava, geminin bağlama limanında iş davalarını bak-
maya yetkili mahkemede görülür”.

İş mahkemesinin yetkisi kamu düzeni ile ilgili olduğundan, davalı 
tarafça süresinde yetki itirazı yapılmamış olsa bile, mahkeme tarafın-
dan bu husus kendiliğinden göz önünde bulundurmalıdır. Bir başka 
anlatımla hâkim, davanın her aşamasında yetki itirazını dikkate ala-
bileceği gibi, kendisi de resen yetkisizlik kararı verebilir (Dairemizin 
26.05.2008 gün ve 2008/20378 Esas, 2008/12778 Karar sayılı ilamı).
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5521 sayılı Yasanın yetkiyle ilgili bu düzenlemesi yanında, diğer bir 
kısım yasalarda da uyuşmazlığın çözümü için hangi iş mahkemeleri-
nin yetkili olduğu konusunda düzenlemeler bulunmaktadır. 

4857 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde, komisyon kararı ile iş 
güvenliği yönünden işin durdurulması veya işyerinin kapatılması kara-
rına karşı, işverenin yerel iş mahkemesine,

2821 sayılı Sendikalar Kanununun 28 inci maddesinde, uluslararası 
nitelikteki bir kuruluşa üyeliğin iptali davasında, sendika veya konfe-
derasyon merkezinin bulunduğu iş mahkemesine, 

2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 12 nci 
maddesi uyarınca, iş kolu istatistiklerine karşı Ankara iş mahkemesi-
ne, 

Aynı Yasanın 15 inci maddesine göre, sendika yetki çoğunluğu tes-
pitine dair kararlara, 16. madde uyarınca Toplu İş Sözleşmelerinin hü-
kümsüzlüğü, 46. maddeye göre, uygulanmakta olan bir grev ve lokav-
tın kanun dışı olup olmadığının tespiti, 47 nci madde uyarınca, gereği 
grev ve lokavtın durdurulması, 51/4 maddesi gereğince, grevin sona 
erdirilmesi, 60. madde uyarınca Toplu İş Sözleşmesinin yorumu istem-
lerinin, işyerinin bağlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Bölge Müdürlüğünün bulunduğu yerdeki iş davalarına bakmakla gö-
revli mahkemeye, başvurulabileceği düzenlenmiştir.

Somut olayda, davalılardan K. İnş. San. Ve Dış. Tic. Ltd. Şti.'nin ad-
resinin Kadıköy, davalı adi ortaklığın adresinin ise Balıkesir olduğu, 
davacının davalı K. İnş. San. Ve Dış. Tic. Ltd. Şti.'nin işçisi olduğu an-
laşılmıştır.

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 5 inci maddesinde, iş mah-
kemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk 
Medeni Kanunu gereğince ikametgâhı sayılan yer mahkemesinde ba-
kılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de 
bakılabilir denmiştir. Bu madde davacıya yetki konusunda seçimlik 
bir hak vermiştir. Davacı isterse davasını davanın açıldığı tarihte dava 
olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgâhı sayılan yer mah-
kemesinde açabileceği gibi isterse işini yaptığı işyeri için yetkili mah-
kemede de açabilecektir. Davalının birden fazla olması bu kuralı etki-
lemeyecektir. Yani davacı davasını isterse davalıların birinin davanın 
açıldığı tarihte Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgâhı sayılan yer 
mahkemesinde açabilecektir. 

Yerel mahkemenin gerekçesinde atıf yaptığı HMK'nun 7 nci madde-
sinin somut olayda uygulanma yeri yoktur.
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Davacı seçimlik hakkını kullanarak davalılardan K.İnş. San. Ve Dış. 
Tic. Ltd. Şti.'nin davanın açıldığı tarihteki ikametgah adresinin bağ-
lı bulunduğu yer mahkemesinde (İstanbul Anadolu İş Mahkemesinde) 
davasını açmıştır.

Sonuç olarak dava konusu uyuşmazlığın çözümünde yetkili mahke-
me İstanbul Anadolu İş Mahkemesi olup mahkemece hatalı bir değer-
lendirme ile yazılı şekilde yetkisizlik kararı verilmesi bozmayı gerek-
tirmiştir...)

gerekçesiyle karar bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden ya-
pılan 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 ge-
reği görüşüldü:

Dava işçilik alacaklarının tahsili istemine ilişkindir. 

Davacı vekili müvekkilinin şantiye şefi olarak iş sözleşmesinin feshe-
dildiği tarihe kadar çalıştığını, işçilerin ücretlerinin ödenmemesi, mal 
getiren tedarikçilere, nakliyecilere ve hatta şantiyenin kesilen elektriğini 
açmak için elektrik kurumuna kendi kredi kartından nakit avans çekip 
kısmi ya da borcun tamamını karşılayan ödemelerde bulunduğu halde 
davalılar tarafından kendisine herhangi bir ödeme yapılmadığını ileri sü-
rerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 108.500,00 TL alaca-
ğın davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. 

Davalı K. İnş. San. Dış Tic. Ltd. Şti. vekili şirketin bir talebi olmadığı 
gibi davacının şirket adına yaptığı herhangi bir masrafın da bulunmadığı-
nı belirterek davanın reddini istemiştir. 

Diğer davalı ise yargılamayı takip etmediği gibi cevap dilekçesi de sun-
mamıştır. 

Mahkemece 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 7. madde-
sindei davanın birden fazla davalıya karşı açılması halinde ortak yetkiyi 
taşıyan mahkemenin belirlendiğini, birden fazla davalı olduğu takdirde 
ortak yetkinin kesin hale getirildiğini, bütün davalılar yönünden işin gö-
rüldüğü yer olan Balıkesir İş Mahkemesinin yetkili olduğu gerekçesiyle 
mahkemenin yetkisizliğine karar verilmiştir. 

Davacı vekilinin temyizi üzerine hüküm Özel Dairece yukarıda açıkla-
nan gerekçelerle bozulmuştur.
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Mahkemece davalılardan Karahan İnşaat Şirketinin adresinin Kadı-
köy, diğer davalı Vektör İnşaat Şirketinin Balıkesir, işin yapıldığı yerin 
de Balıkesir olduğu gerekçesiyle önceki kararda direnilmesine karar ve-
rilmiştir. 

Direnme kararını davacı vekili temyiz etmiştir.

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, dava-
lıların birden fazla olması halinde iş mahkemesinin yetkisi belirlenirken 
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 7. maddesi uyarınca ortak yetkili mah-
kemenin dikkate alınıp alınmayacağı, burada varılacak sonuca göre uyuş-
mazlığın çözümünde hangi iş mahkemesinin yetkili olacağı noktalarında 
toplanmaktadır. 

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 5. maddesi uyarınca, iş mah-
kemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk Mede-
ni Kanunu gereğince ikametgâhı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği 
gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bun-
lara aykırı sözleşme geçerli değildir.

İş mahkemesinin görevi kapsamında bulunan bir dava, dava tarihinde 
davalının ikametgâhının bulunduğu veya işçinin işini yaptığı yerdeki iş 
mahkemesi veya iş davalarına bakmakla görevli asliye hukuk mahkeme-
sinde açılmalıdır.

İş veya toplu iş sözleşmesinin taraflarının, davalının yerleşim yeri ve 
işin yapıldığı yer dışındaki bir mahkemenin yetkili olduğuna dair düzen-
leme yapmaları halinde 5521 sayılı Kanunun 5. maddesinin emredici ni-
telikteki son cümlesi gereğince bu düzenleme geçersizdir. 

Nitekim, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 5. maddesinin ge-
rekçesinde de “gerek işçi gerek işveren veya vekili tarafından bu Kanuna 
göre iş mahkemesinde açılacak davalarda hangi yer mahkemesinin yetkili 
olduğunu göstermek üzere tedvinine lüzum görülen bu madde, Hükümet 
tasarısında derpiş edilmemiş olan bir ihtiyacı karşılamaya matuf bulun-
maktadır. Bilhassa işçilerin içinde bulundukları şartlar bakımından, 
dava olunanın ikametgahı mahkemesinde dava açmaya mecbur kalmala-
rından doğabilecek güçlüklerin önlenmesi maksadıyla, bu davaların, dava 
olunanın Medeni Kanun gereğince ikametgahı sayılan yer mahkemesinde 
açılabileceği gibi işçinin işini yaptığı iş yeri için yetkili yer mahkemesinde 
de görülebileceği esası konulmuş, kamu intizamı bakımından konulmuş 
bu yetki hükmünün hilafına mukavele yapılamayacağı da tashih edilmek 
suretiyle işverenlerin işçiler tarafından aleyhlerine dava açılmasını güç-
leştirmek üzere iş mukavelelerinde veya işyeri dahili talimatnamelerinde 
başka yargı merci tayin etmeleri önlenmiştir” denilmektedir. 
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İş mahkemesinin yetkisi kamu düzeni ile ilgili olduğundan, davalı ta-
rafça süresinde yetki itirazı yapılmamış olsa bile, mahkeme tarafından bu 
husus kendiliğinden göz önünde bulundurmalıdır. Bir başka anlatımla 
hâkim, davanın her aşamasında yetki itirazını dikkate alabileceği gibi, 
kendisi de resen yetkisizlik kararı verebilir.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında somut olay incelendiğinde; davalı iş-
verenlerin adresleri İstanbul olup davacının, iş sözleşmesinden kaynak-
lanan davasını İstanbul Anadolu İş Mahkemesinde açtığı sabittir. Dava-
cı tarafından 5521 sayılı Kanunun 5. maddesi uyarınca davalı işverenin 
ikametgahı yer mahkemesinde davanın açıldığı, dolayısıyla dava konusu 
uyuşmazlığın çözümünde yetkili mahkemenin İstanbul Anadolu İş Mah-
kemesi olduğu sonucuna varılmıştır.

Bununla birlikte 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 7. mad-
desinde davalının birden fazla olması halinde yetkili mahkemenin dü-
zenlendiği, buna göre de dava sebebine göre kanunda davalıların tamamı 
hakkında ortak yetkiyi taşıyan mahkemenin belirtilmesi halinde davaya 
o yer mahkemesinde bakılacağı belirtilmiştir. Ancak söz konusu ortak 
yetkili mahkemenin iş mahkemesinin yetkisinin tespitinde uygulanma 
kabiliyeti bulunmamaktadır. Çünkü 5521 sayılı Kanunun 5. maddesinde 
düzenlenen yetki kuralları ile işçiye davasını açacağı yetkili mahkeme ko-
nusunda seçimlik hak tanınmış olup davacı işçinin bu hakkını davalıların 
davanın açıldığı tarihteki ikametgah adresinin bağlı bulunduğu İstanbul 
Anadolu İş Mahkemesinde dava açmakla kullandığı anlaşılmıştır. Kaldı ki 
5521 sayılı Kanunun 5. maddesi ile düzenlenen yetki kurallarının 6100 
sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun yetki kurallarına göre özel nite-
likte hükümler olduğu da açıktır. 

Hal böyle olunca iş mahkemesinin yetkisi belirlenirken 6100 sayılı 
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 7. maddesinin uygulanması mümkün 
olmayıp yerel mahkemece aksine gerekçelerle direnme kararı verilmesi 
isabetsizdir. 

Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında 5521 sayılı Ka-
nunun 5. maddesinde birden fazla davalının bulunması halinde yetkili 
mahkemenin düzenlenmediğini, aynı Kanunun 15. maddesi gereği bu 
Kanunda açıklama bulunmayan hallerde Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu (6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu) hükümlerinin uygu-
lanacağının düzenlendiği, ayrıca davalı işverenlerin adreslerinin İstanbul 
olduğu, bu hali ile birden fazla davalının bulunduğu somut olayda davalı-
lar yönünden ortak yetkili mahkemenin İstanbul Anadolu İş Mahkemesi 
olduğu, dolayısıyla Hukuk Muhakemeleri Kanununun 7. maddesinin so-
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mut olayda uygulanıp direnme kararının bu değişik gerekçe ile bozulması 
gerektiği görüşü belirtilmiş ise de, bu görüş Kurul çoğunluğunca benim-
senmemiştir. 

Hal böyle olunca, yerel mahkemece Özel Daire bozma kararına uyul-
ması gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. 

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır. 

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının ka-
bulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen neden-
lerden dolayı BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatıra-
na geri verilmesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 29.03.2017 
gününde yapılan ikinci görüşmede oyçokluğuyla karar verildi.

KASKO SİGORTA • İSPAT KÜLFETİ

ÖZET: Kasko sigortada ispat yükü sigortacı şir-
kete düşer.
Sigortacı şirket rizikonun ihbar edilenden farklı 
şekilde gerçekleştiğini ve teminat dışı olduğunu 
somut delillerle ispatlamalıdır.
Y. HGK., E. 2016/2041, K. 2017/1296, T. 8.11.2017

Dava, kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan maddi tazminat 
istemine ilişkindir. 

Davacılar vekili davacı ... adına kayıtlı aracın diğer davacı ... ta-
rafından haricen satın alınarak davalı şirkete kasko sigorta poliçesi 
ile sigortalatıldığını, aracın park halinde bulunduğu sırada çalındığını, 
45.000 TL araç bedelinin sigorta şirketi tarafından ödenmediğini ileri 
sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere 7.100 TL tazminatın 
yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir. 

Davalı vekili davacıya ait aracın gümrükten alınarak sigortalatıl-
dığını, davacı ... tarafından daha önce 4 aracın bu şekilde gümrükten 
alındıktan sonra çalındığının ihbar edildiğini, davacının bu işi meslek 
haline getirdiğini, sigorta şirketlerini dolandırdıklarını belirterek dava-
nın reddini savunmuştur. 
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Yerel mahkemece zararın teminat dışı olduğu gerekçesi ile dava-
nın reddine dair verilen karar davacılar vekilinin temyizi üzerine, Özel 
Dairece, “…Dairenin 25.1.2011 tarihli bozma ilamında da belirtildiği 
üzere, TTK'nın 1282. maddesi uyarınca, sigortacı, geçerli bir sigorta 
ilişkisi kurulduktan sonra oluşan rizikolardan sorumlu olduğu gibi aynı 
Yasa'nın 1281. maddesi hükmüne göre, kural olarak rizikonun teminat 
dışında kaldığına ilişkin iddianın sigortacı tarafından kanıtlanması ge-
rekmektedir. Olayın sigortalının ihbar ettiği şekilde değil de, sigortacı-
nın iddia ettiği şekilde gerçekleşmesi halinde ise, bu oluş şeklinin Kas-
koSigortası Genel Şartlarının A.5. maddesinde sayılan teminat dışında 
kalan hallerden olması gerekmektedir. İlkeler yukarıda anlatılan şe-
kilde olmakla birlikte, sigortalı, Kasko Poliçesi Genel Şartlarının B.1.5. 
maddesi ve TTK 1292/3. maddesi uyarınca rizikonun gerçekleştiğine 
dair doğru ihbar mükellefiyetini kasten yerine getirmez veya iyi niyet 
kurallarına açıkça aykırı şekilde sigorta teminatı dışında kalan bir hu-
susu sanki bu oluşan riziko teminat içinde kalmış gibi ihbar edildiği 
somut delillerle kanıtlanılırsa, ispat külfeti yer değiştirip sigortalıya ge-
çer.

Davalı tarafından rizikonun teminat dışı olduğu konusunda somut 
delil sunulamadığına göre davacının gerçek zararı hesaplattırılarak 
oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın 
reddine karar verilmesi isabetli değildir.” gerekçesiyle bozulmasına ka-
rar verilmiş; yerel mahkeme, önceki hükümde direnmiştir.

Direnme hükmünün davacılar vekili tarafından temyizi üzerine Hu-
kuk Genel Kurulunca; “...Davacılar, davalı şirkete kasko sigorta poliçesi 
ile sigortalı aracın park halinde bulunduğu sırada çalındığını belirterek 
45.000 TL araç bedelinin davalıdan tahsilini talep etmişlerdir. Dava-
lı vekili ise davacıya ait aracın gümrükten alınarak sigortalatıldığını, 
davalı ... adına kayıtlı aracı sigorta ettiren davacılardan ... tarafından 
daha önce 4 adet aracın bu şekilde gümrükten alındıktan sonra çalındı-
ğının ihbar edildiğini, davacının bu işi meslek haline getirdiğini, sigorta 
şirketlerini dolandırdıklarını belirterek davanın reddini savunmuştur. 
Davalı ... şirketi tarafından davacılar hakkında sigorta bedelini almak 
amacıyla dolandırıcılığa teşebbüs suçundan suç duyurusunda bulunul-
duğu, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “olay yerinde cam kırıkla-
rının tespit edildiği, hırsızlık olayına ilişkin delil ve emarenin mevcut 
bulunduğu, çalıntı aracın halen bulunamadığı, bu nedenle şüphelilerin 
üzerlerine yüklenen suçu işlediklerine dair kanaat ile soyut müşteki 
iddiasından başka delil ve emare bulunmadığı, taraflar arasındaki 
ihtilafın mevcut haliyle hukuki nitelikte ihtilaf olduğu” gerekçesiyle 
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kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği, davalı ... 
şirketinin itirazının da Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiği 
anlaşılmaktadır. Cumhuriyet Savcılığı tarafından delil yetersizliği ne-
deniyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğinden daha sonra 
yeni bir delile ulaşılması halinde şüpheliler hakkında yeniden soruştur-
maya başlanacağı unutulmamalıdır. Davacılardan ...’nun aracı park 
alanı olarak kullanılmayan, çevresinde park halinde başka araçların 
bulunmadığı bir mahalle 16.03.2009 günü saat 19:00 sıralarında park 
ettiği daha sonra davacının 22:30 sıralarında aracı park ettiği yere 
geldiğinde aracın yerinde bulunmadığı ifade edilmiştir. Olay yeri in-
celeme tutanağında 30x30 cm çapında alana yayılmış cam kırıkları-
nın bulunduğu belirtilmiştir. Sigortalı Mercedes marka aracın hasarlı 
olarak gümrükten dava dışı bir başka şahıs tarafından satın alındığı, 
bu şahıstan da aracın 01.02.2008 tarihinde davacılardan ... tarafın-
dan satın alındığı, satış işlemine ... adına vekaleten diğer davalı ...’nun 
katıldığı, yine ... tarafından 29.04.2008 tarihli vekaletname ile aracın 
satışını da içeren vekaletnamenin diğer davacı ...’na verildiği ve aracın 
kasko sigortasının 05.12.2008 tarihinde adı geçen davacı tarafından 
yaptırıldığı ve poliçede mal sahibi olarak da davacı ...’nun gösterildi-
ği, yine davacılardan ... tarafından 22.01.2001 tarihinde Ankara, Ulus, 
Çam sokak üzerine park ettiği .... plakalı kasko sigortalı Mitsubishi 
Pajero marka Jeepini park ettiği yerde bulamadığını; yine 05.12.1998 
tarihinde saat 19:00 sıralarında 31 AL 435 plakalı kasko sigortalı To-
yota Carina marka aracını İskenderun, Atatürk Bulvarına park ettiği-
ni, daha sonra park ettiği yerde bulamadığını; .... tarihinde İstanbul, 
Kadıköy, Moda Caddesi üzerine ..... plakalı kasko sigortalı H. marka, 
A. tipi aracını park ettiğini, gece saat 23:30 sıralarında aracını park 
ettiği yerde bulamadığını; .... plakalı B. marka 1991 model N.M. adına 
kayıtlı aracın Adana’da 03.04.2002 tarihinde çalındığından bahisle ça-
lıntı ihbarlarında bulunduğu anlaşılmaktadır. Kural olarak, rizikonun 
ihbar edilenden farklı şekilde gerçekleştiğini ispat külfeti sigortacıda 
bulunmakta olup, sigortacı tarafından rizikonun ihbar edilenden farklı 
şekilde meydana geldiğinin soyut iddialarla değil, somut delillerle ka-
nıtlanması gerekir. Somut olay yönünden davalı ... şirketinin az önce 
yapılan hukuki ve maddi tespitler karşısında rizikonun ihbar edilen-
den farklı şekilde gerçekleştiğini ispat ettiğinin kabulü gerekir. Bu du-
rumda davacının rizikoyu iyiniyet kurallarına aykırı olarak, rizikonun 
gerçekleşme yer ve şeklini iyiniyet kurallarına aykırı şekilde bildirdiği 
sabit olmuştur. Bu durum karşısında rizikonun ihbar edilenden farklı 
şekilde ve teminat kapsamında gerçekleştiğini ispat külfeti sigortalıya 
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geçer. Davacı sigortalı ise rizikonun ihbar edilen şekilde gerçekleştiğini 
ispat edememiştir…

Hâl böyle olunca, açıklanan nedenlerle somut olay yönünden riziko-
nun ihbar edilenden farklı şekilde gerçekleştiğini ve zararın teminat dışı 
olduğunu davalı ... şirketinin ispat ettiğinin kabulü ile davanın reddine 
dair verilen direnme kararı yerindedir. Yerel mahkeme direnme kara-
rının onanması gerekmiştir.” şeklindeki gerekçe ile direnme kararının 
onanmasına karar verilmiş; davacılardan ... vekili karar düzeltme tale-
binde bulunmuştur. 

Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; olayın sigortalının ihbar 
ettiği şekilde meydana gelip gelmediği, dolayısıyla teminat dışı olup olma-
dığı noktasında toplanmaktadır.

Mal sigortaları türünden olan kasko sigortası poliçesinin teminat kap-
samını belirleyen Kasko Sigortası Genel Şartları A/1 maddesine göre ge-
rek hareket gerekse durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın 
iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli 
bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, müsademesi, 
devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar ile üçüncü kişilerin kötü 
niyet ve muziplikle yaptıkları hareketler, aracın yanması, çalınması veya 
çalınmaya teşebbüs sonucu oluşan maddi zararların bu tür sigortanın 
teminat kapsamında olduğu anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan, dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6762 sayılı 
Türk Ticaret Kanunu'nun 1282'nci maddesinde ise sigortacının, geçerli 
bir sigorta ilişkisi kurulduktan sonra oluşan rizikolardan sorumlu oldu-
ğu düzenlenmiştir.

Aynı Yasa'nın 1281'nci maddesi hükmüne göre de; kural olarak, rizi-
konun teminat dışında kaldığına ilişkin iddianın sigortacı tarafından ka-
nıtlanması gerekmektedir. 

Olayın sigortalının ihbar ettiği şekilde değil de, sigortacının iddia ettiği 
şekilde gerçekleşmesi halinde ise bu oluş şeklinin, Kasko Sigortası Genel 
Şartlarının A.5. maddesinde sayılan teminat dışında kalan hallerden ol-
ması gerekmektedir. 

İlkeler yukarıda anlatılan şekilde olmakla birlikte sigortalı Kasko Po-
liçesi Genel Şartlarının B.1.5 maddesi ve TTK’nın 1292/3. maddesi uya-
rınca rizikonun gerçekleştiğine dair doğru ihbar mükellefiyetini kasten 
yerine getirmez veya iyiniyet kurallarına açıkça aykırı şekilde sigorta te-
minatı dışında kalan bir hususu sanki bu oluşan rizikonun teminat içinde 
imiş gibi ihbar ederse ispat külfeti yer değiştirip oluşan rizikonun teminat 
içinde kaldığını ispat külfeti sigortalıya geçer.



320 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 3 • Yıl: 2018

Nitekim, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 16.12.1998 gün 1998/11-
872 E., 1998/905 K. ve 22.12.2010 gün ve 2010/17-655 E., 2010/688 K. 
sayılı kararlarında da aynı ilkeler vurgulanmıştır.

Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; Hatay Cum-
huriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda ... tara-
fından aracın çalındığının ihbar edildiği, aracın halen bulunamadığı, 16-
17.03.2009 tarihli tutanaklara göre olay yerinde cam kırıklarının tespit 
edildiği, hırsızlık olayına ilişkin delil ve emarelerin mevcut olduğu, bu 
nedenle şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair soyut müşteki 
iddiası dışında delil ve emarenin bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturma-
ya yer olmadığına karar verilmiştir. Sigorta şirketi tarafından, bu karara 
karşı itiraz edilmesi üzerine Hatay Ağır Ceza Mahkemesince verilen karar-
da, usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı belirtilerek itirazın reddine 
karar verilmiştir.

O halde, ispat yükü kendisinde olan davalı ... şirketi tarafından rizi-
konun, ihbar edilenden farklı şekilde gerçekleştiği ve teminat dışı olduğu 
somut delillerle kanıtlanamadığından Hukuk Genel Kurulunca da benim-
senen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda 
direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. 

Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında bir kısım üye-
lerce, kaskosigorta sözleşmelerinin iyi niyet esasına dayalı sözleşmeler 
olduğu, risk gerçekleştiğinde sigortacının iyi niyetli olma zorunluluğu bu-
lunduğu gibi sigortalının da riski ihbarda iyi niyetli davranma mecburi-
yetinin olduğu, somut olay yönünden davalı ... şirketinin rizikonun ihbar 
edilenden farklı şekilde gerçekleştiğini ve zararın teminat dışı olduğunu 
ispat ettiğini, dolayısıyla davanın reddi yönündeki yerel mahkeme kararı-
nın onanmasına ilişkin Hukuk Genel Kurulu kararının doğru olduğu, bu 
nedenle karar düzeltme isteminin reddine karar verilmesi gerektiği ileri 
sürülmüş ise de, bu görüş Kurul çoğunluğu tarafından benimsenmemiş-
tir.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır. 

SONUÇ

Davacılardan ... vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Hukuk 
Genel Kurulunun 05.06.2015 gün ve 2013/17-2303 E., 2015/1497 K. sa-
yılı Onama Kararının Kaldırılmasına; yerel mahkeme direnme hükmünün 
Özel Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerle BOZUL-
MASINA, istek halinde karar düzeltme harcının yatırana geri verilmesine, 
08.11.2017 gününde oyçokluğuyla kesin olarak karar verildi. 
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CEZA KARARI• HUKUK MAHKEMESİ

ÖZET: Düşme Kararına Rağmen Ceza Mahkeme-
sinin Maddi Olaya İlişkin Kabulü Hukuk Mahke-
mesini Etkiler1

Y. HGK., E. 2017/1-4331, K. 2017/1095, T. 07.06.2017

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca dilekçe, düzeltilmesi istenen karar ve dosya-
daki ilgili bütün kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Dava, muvazaa iddiasına dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.

Davacı vekili müvekkilinin murisi ...'ın 17.04.2001 tarihinde vefat etti-
ğini, müvekkili dışındaki mirasçıların tamamının mirası reddettiklerini, 
murisin sağlığında mirasçılardan ve alacaklılardan mal kaçırmak ama-
cıyla .... ada 1...., 1 blok, .... kat 3 ...nolu bağımsız bölüm ile .... ada 
21 parsel, 1. kat 16 nolu bağımsız bölümü muvazaalı olarak 28.11.2000 
tarihinde davalıya devrettiğini, gayrimenkullerin satış değerlerinin çok 
altında olduğunu, tarafların tapudaki devir işlemi sırasında işlemin be-
delsiz, amacın üçüncü kişilerden mal kaçırmak ve süreli devir şeklinde 
olduğuna ilişkin 28.11.2000 tarihli adi yazılı protokol düzenlediklerini, 
belgenin muvazaayı açıkça gösterdiğini, tapuda devir işlemini muris ... 
adına yapan torunu ... ile taşınmazı devralan ...’nın kardeşi ...’nın aynı 
şirketin ortağı olduğunu, davalının murisin vefatından sonra taşınmazları 
kötüniyetli şekilde sahiplendiğini, Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 
2002/469 E. ve 2002/560 E. sayılı dosyalarıyla elatmanın önlenmesi da-
vası açıldığını, bu davalar ile fiili ve hukuki irtibat bulunduğundan eldeki 
dosyanın birleştirilmesi gerektiğini ileri sürerek taşınmazların tapu ka-
yıtlarının iptali ile müvekkili adına tesciline karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili dava konusu taşınmazların davacının murisi ... tarafından 
bedel karşılığı ve tapuda devri gerçekleştirilerek müvekkiline satıldığını, 
muvazaalı satışın söz konusu olmadığını, Ankara 7. Asliye Hukuk Mahke-
mesi’nin 2002/560 E. ve 2002/469 E. sayılı dosyalarıyla açılan elatmanın 
önlenmesi davalarından sonra bu davanın açıldığını, davacının davaların 
aleyhine sonuçlanacağı kanaatinde olduğu için bu davayı açtığını, bu da-
valarda ibraz olunan deliller arasında 2000 yılında yapıldığı iddia olunan 
protokolün sunulmadığını, protokolün aslının kriminal incelemeye gön-
derilmesi halinde yakın bir tarihte ve gayrihukuki olarak düzenlendiğinin 

* Gönderen: Fatih KARAMERCAN
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anlaşılacağını, protokolde imzası bulunanlar hakkında Cumhuriyet Baş-
savcılığına 2003/57376 Hz. no'su ile şikayette bulunduklarını belirterek 
davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Yerel mahkemece resmi senetlere göre her iki taşınmazın usulü da-
iresinde davalıya satıldığı, resmi senedin aksinin kanıtlanamadığı, söz 
konusu protokolü davalı vekili olarak imzalayan ...'ın alınan beyanında 
kendisinin herhangi bir para vermediğini ancak gerçekte alışverişin yapı-
lıp yapılmadığı konusunda bilgi sahibi olmadığı, protokolü imzaladığını 
ifade ettiği, murisin vekili olarak satışı yapan ...'ın davacının oğlu olduğu, 
bu nedenle davacının baştan beri işlemleri bildiği ve muvazaa iddiasını 
kanıtlayamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı vekili tarafından temyiz edilen karar, Özel Dairece “5.2.1947 
gün ve 20/6 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının aradığı yazılı belge niteli-
ğinde bulunan 28.11.2000 tarihli belge ile taraf muvazaası kanıtlandığın-
dan davanın kabulüne karar verilmesi gerektiği” gerekçesiyle bozulmuş-
tur.

Yerel mahkemece bozma kararına uyularak davanın kabulüne dair 
ikinci karar verilmiştir. Davalı vekilince temyiz edilen ikinci karar, Özel 
Dairece “Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesinin maddi olayla ilgili tes-
pitleri ve davalı vekili Mustafa Toprak hakkında yalan tanıklıktan veri-
len hükmün esastan onanması, özel evrakta sahtecilikle ilgili tespiti, ceza 
yargılamasında maddi olayla ilgili yapılan tespit ve kabuller karşısında 
eldeki davanın dayanağını teşkil eden 28.11.2000 tarihli protokolün hu-
kuken geçerli olmadığı, gerçeğe aykırı olarak düzenlendiği sabit olduğuna 
göre böylesi bir belgenin taraflar arasındaki çekişmenin çözümünde esas 
alınamayacağı, diğer taraftan kazanılmış hak olgusunun varlığının da ka-
bul edilemeyeceği gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerektiği” 
gerekçesiyle bozulmuştur. 

Yerel mahkemece ikinci bozma kararına da uyularak bu kez davanın 
reddine karar verilmiştir. Kararın davacı vekilince duruşma istemli tem-
yiz edilmesi üzerine dosya kendilerine gelen Özel Daire “30.04.2013 ta-
rihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6460 sayılı Kanun'un 
birinci maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 373. 
maddesinde yapılan değişiklik ile anılan maddenin beşinci fıkrasından 
sonra gelmek üzere ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu-
nu'nun değiştirilmeden önceki 429. maddesinde yapılan değişiklik ile 
anılan maddenin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkra 
uyarınca temyiz inceleme görevinin Hukuk Genel Kuruluna ait olduğu” 
gerekçesi ile temyiz incelemesinin yapılması için dosyayı Hukuk Genel 
Kuruluna göndermiştir.
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Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca “…Somut olayda, dosya içerisindeki 
belgeler incelendiğinde; davacının dayandığı 28.11.2000 tarihli sözleşme-
yi ... vekili olarak imzalayan ...’ın birinci bozma kararından sonra verdiği 
07.09.2005 tarihli dilekçe ile söz konusu belgenin sonradan düzenlendi-
ğini beyan etmesi üzerine kendisi ile birlikte ..., ... ve ...hakkında sahte 
belge düzenlemek, kullanmak ve iştirak suçlarından Ankara Asliye 17. 
Ceza Mahkemesinin 2007/228 E., 2008/996 K. sayılı dosyasıyla kamu 
davası açıldığı, yargılama sonunda Mustafa Toprak'ın yalan beyanda bu-
lunma suçundan 495,00 TL para cezası ile, ..., ... ve ... ve ...'ın ise özel 
evrakta sahtecilik suçundan 1'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına 
karar verildiği, hükmün temyiz edilmesi üzerine 11. Ceza Dairesince, özel 
belgede sahtecilik suçundan açılan davanın zamanaşımı nedeniyle düş-
mesine karar verilmesi gerektiği, yalan tanıklık suçundan ise sabıkasız 
olan sanık hakkında CMK'nun 231 ve 647 sayılı Yasanın 6. maddeleriyle 
ilgili olarak herhangi bir değerlendirme yapılmaması nedeniyle bozuldu-
ğu, yeniden yapılan yargılama sonunda yalan tanıklıktan açılan davanın 
da zamanaşımı nedeniyle düşmesine karar verildiği anlaşılmaktadır. Az 
yukarda belirtildiği üzere zamanaşımı nedeniyle ceza davasının düşmesi-
ne karar verilmiş olması hukuk davasına eylemin sübutu ve diğer maddi 
vakıaların tespiti noktasında bir etkisi bulunmadığından, davacının da-
yandığı 28.11.2000 tarihli sözleşmeye itibar edilmesi gerekmektedir.

Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında bir kısım üye-
lerce; Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesinin maddi olayla ilgili tespit ve 
kabulü karşısında eldeki davanın dayanağını teşkil eden 28/11/2000 ta-
rihli protokolün hukuken geçerli olmadığı, gerçeğe aykırı olarak düzenlen-
diğinin sabit olduğu, böylesi bir belgenin taraflar arasındaki çekişmenin 
çözümünde esas alınamayacağı gözetilerek kararın onanması gerektiği 
ileri sürülmüş ise de; bu görüş kurul çoğunluğu tarafından yukarıda be-
lirtilen nedenlerle kabul edilmemiştir. 

Hal böyle olunca, Yerel Mahkemece, 5.2.1947 gün ve 20/60 sayılı İçti-
hadı Birleştirme Kararının aradığı niteliğe sahip 28.11.2000 tarihli söz-
leşme ile taraf muvazaasının kanıtlandığı gözetilerek davanın kabulüne 
karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görül-
memiş, kararın bozulması gerekmiştir…” gerekçesi ile yerel mahkeme 
kararının oyçokluğu ile bozulmasına karar verilmiş, davalı vekili tarafın-
dan karar düzeltme talebinde bulunulmuştur. 

Somut olayda uyuşmazlığın esasını teşkil eden 28.11.2000 tarihli söz-
leşmeyi ... vekili sıfatıyla imzalayan ...’ın, mahkemeye sunduğu 07.09.2005 
tarihli dilekçe ile anılan belgenin sonradan düzenlendiğini beyan etmesi 
üzerine kendisi ile birlikte ..., ... ve ... hakkında sahte belge düzenlemek, 
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kullanmak ve iştirak suçlarından kamu davası açıldığı, Ankara 17. Asliye 
Ceza Mahkemesinin 26.12.2008 tarih ve 2007/228 E., 2008/996 K. sayılı 
kararı ile ....’ın yalan yanıklık suçundan 495,00 TL para cezası ile; ..., 
..., ... ve ...’ın ise özel belgede sahtecilik suçundan 1’er yıl hapis cezası ile 
cezalandırılmalarına karar verildiği, verilen kararın temyizi üzerine Yar-
gıtay 11. Ceza Dairesinin 12.07.2011 gün ve 2011/7317 E., 2011/7995 K. 
sayılı kararı ile özel belgede sahtecilik suçundan açılan davanın zamana-
şımı nedeniyle düşürülmesine karar verilerek, yalan tanıklık suçundan 
ise sabıkasız olan sanık hakkında CMK'nun 231 ve 647 sayılı Yasanın 
6. maddeleriyle ilgili olarak herhangi bir değerlendirme yapılmaması ne-
deniyle hükmün bozulduğu, yerel mahkemece yeniden yapılan yargılama 
sonunda ... hakkında yalan tanıklıktan dolayı açılan kamu davasının za-
manaşımı nedeniyle düşürülmesine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Hal böyle olunca Ceza Mahkemesinin maddi olaya ilişkin kabulü, uyuş-
mazlığa konu 28.11.2000 tarihli sözleşmeyi ... vekili sıfatı ile imzalayan 
... hakkında yalan tanıklıktan verilen hükme ilişkin temyiz incelemesinde 
sanık müdafinin sair temyiz itirazlarının reddedilip sadece CMK'nun 231 
ve 647 sayılı Yasanın 6. maddeleriyle ilgili olarak herhangi bir değerlen-
dirme yapılmaması nedeniyle hükmün bozulması, özel evrakta sahteci-
lik ile ilgili yapılan tespit gözönüne alındığında eldeki davanın dayanağını 
teşkil eden 28.11.2000 tarihli sözleşme hukuken geçerli olmadığından 
taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümünde de esas alınamaz.

Yerel mahkemenin Özel Dairenin aynı hususa işaret eden ikinci bozma 
kararına uyarak davanın reddine dair verdiği karar usul ve yasaya uygun 
bulunmaktadır.

Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında yerel mahke-
mece Özel Dairenin davanın kabulüne karar verilmesi gereğine işaret 
eden birinci bozma kararına uyulmasına karar vermekle davacı yararına 
usuli kazanılmış hak oluştuğu görüşü ile tanık B.ın belgeyi doğrulayan 
beyanı ve ipoteğin fekkine ilişkin 25.12.2000 tarihli dekont uyarınca da-
vacının dayandığı 28.11.2000 tarihli sözleşmeye itibar edilmesi gerektiği 
dolayısıyla taraf muvazaasının kanıtlandığı gerekçesiyle karar düzeltme 
talebinin reddine karar verilmesi şeklinde iki farklı görüş ileri sürülmüş 
ise de her iki görüş Kurul çoğunluğu tarafından benimsenmemiştir.

Bu nedenle bozma yönündeki Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 
17.06.2016 gün ve 2015/1-2807 E., 2016/821 K. sayılı kararının kaldı-
rılmasına ve yerel mahkeme kararının yukarıda belirtilen nedenlerden 
dolayı onanmasına karar vermek gerekmiştir.
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SONUÇ

Davalı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüne, Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu’nun 17.06.2016 gün ve 2015/1-2807 E., 2016/821 K. sayı-
lı bozma kararının kaldırılmasına, Yerel Mahkeme hükmünün yukarıda 
açıklanan nedenlerle ONANMASINA 07.06.2017 gününde oyçokluğu ile 
karar verildi.

İHALENİN FESHİ

ÖZET: Tedbiri koyan mahkeme izin vermedikçe 
tedbir lehine olan taraf izin verse bile ihale ya-
pılmaz*
Y. HGK., E. 2017/12-1144, K. 2017/1055, T. 31.05.2017

"…İİK'nin 134. maddesinde ihalenin feshi nedenleri teker teker be-
lirtilerek gösterilmemiştir. Sadece, ihalenin satış ilanının tebliğ edil-
memiş olması, satılan malın esaslı niteliklerindeki hata ve ...nun 226. 
maddesinde yazılı ihaleye fesat karıştırılması nedenleriyle ihalenin bo-
zulabileceğine değinilmiştir. 

İhalenin bozulma nedenleri gerek doktrinde gerekse Yargıtay uygu-
lamasında; 

l-) İhaleye fesat karıştırılmış olması, 

2-) Artırmaya hazırlık aşamasındaki hatalı işlemler, 

3-) İhalenin yapılması sırasındaki hatalı işlemler, 

4-) Alıcının taşınmazın önemli nitelikleri hakkında hataya düşürül-
müş olması, şeklinde sıralanmıştır.

Somut olayda ihalesi yapılan taşınmazın tapu kaydında Ankara 14. 
Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/70 esas sayılı dosyasından verilen 
14.03.2008 tarihli ihtiyati tedbir kararı olmakla, icra müdürlüğü tara-
fından anılan mahkemeden tedbirin satışa engel olup olmadığı sorul-
muş mahkemece, 05.04.2012 tarihli yazı ile verilen cevapta; tedbirin 
halen devam ettiği ve satışa engel hal bulunduğu belirtilmiştir. Yine icra 
dosyasının incelenmesinden Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 
2008/70 esas sayılı dosyasındaki davacı vekilinin 03.04.2012 tarihin-

* Gönderen: Fatih KARAMERCAN
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de, icra dosyasına başvurarak satışa muvafakat ettiği tespit edilmiştir. 
Davacı vekili tarafından verilen muvafakat ile mahkeme tarafından ko-
nulan tedbirin kaldırılamayacağı ancak; tedbir kararı veren mahkeme-
nin ilgili tedbir kararını kaldırması ile satış yapılabileceği hususunun 
resen gözetilerek; tedbir kararı veren mahkemeden muvafakat alınma-
dan yapılan ihalenin feshine karar vermek gerekirken, talebin reddi 
isabetsiz olup mahkeme kararının bu nedenle bozulması gerekirken 
onandığı anlaşılmakla karar düzeltme talebinin kabulü gerekmiştir..."

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 ge-
reği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve 
kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre Hukuk 
Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak ge-
rekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ

Şikayetçi/davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme ka-
rarının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden BOZULMA-
SINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 2004 
sayılı İcra İflas Kanununun 366/III maddesi uyarınca kararın tebliğin-
den itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 
31.05.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.
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BOŞANMADA KUSUR

ÖZET: Bağımsız konut temin etmeyen eşin ku-
suru, tedaviden kaçınan eşin kusurundan daha 
ağırıdır.*
Y. HGK., E. 2017/2-1568, K. 2017/1084, T. 07.06.2017

(...1-Yerel mahkemece taraflarca açılan karşılıklı boşanma davaları-
nın yapılan yargılaması neticesinde davalı-davacı kadının ağır kusurlu 
olduğu gerekçesi ile davacı-karşı davalı kocanın davasının kabulü ile 
boşanmaya karar verilmiş, davalı-karşı davacı kadının boşanma dava-
sı reddedilmiş, hüküm her iki boşanma davası yönünden davalı-karşı 
davacı kadın tarafından temyiz edilmiştir. Davalı-karşı davacı kadı-
nın temyizi üzerine dairemizce yapılan temyiz incelemesi sonucu yerel 
mahkeme kararı 10.06.2013 tarih ve 2013/3154 esas ve 2013/15952 
sayılı ilam ile onanmıştır. Onama kararına karşı davalı-karşı davacı 
kadın tarafından karar düzeltme isteminde bulunulmuştur. Dairemiz-
ce yapılan karar düzeltme incelemesi neticesinde: toplanan delillerin-
den davacı-karşı davalı kocanın eşine manevi anlamda bağımsız ko-
nut temin etmediği, eşini ailesi ile birlikte yaşamaya zorladığı, eşine 
çocuğu elinden alıp baba evine göndereceğini söylediği, aralarında 
çıkan tartışma sonucu eşini eve almak istemediği, davalı-karşı dava-
cı kadının ailesini arayarak kızlarını almalarını istediği, davalı-karşı 
davacı kadının ise hastalığı nedeni ile tedavi için hastaneye yatmayı 
kabul etmediği, tedaviden kaçındığı, gerçekleşen bu durum karşısında 
evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda dava-
cı-karşı davalı kocanın ağır, davalı-karşı davacı kadının az kusurlu ol-
duğu ve davalı-karşı davacı kocanın davası bakımından Türk Medeni 
Kanununun 166/2 koşullarının oluştuğu anlaşılmaktadır. Bu duruma 
göre; davalı-karşı davacı kadının karşı boşanma davasının da kabulü 
ile boşanmaya karar verilmesi gerekirken, yetersiz gerekçe ile karşılık 
boşanma davasının reddi doğru bulunmamıştır. Ne var ki bu hususun 
temyiz incelemesi sırasında gözden kaçırıldığı anlaşılmakla dava-
lı-karşı davacı kadının karar düzeltme isteğinin kabulüyle dairemizin 
10.06.2013 tarih ve 2013/3154 esas ve 2013/15952 sayılı onama ilamı-
nın kaldırılmasına karar verilmiştir.

2- Yukarıda 1. bentte açıklandığı üzere boşanmaya neden olan olay-
larda davacı-karşı davalı koca ağır kusurludur. Davalı-karşı davacı ka-

* Gönderen: Fatih KARAMERCAN
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dının karşı boşanma davasının da kabulü ile boşanmaya karar veril-
mesi gerekirken karşı boşanma davasının reddi doğru görülmemiş ve 
bozmayı gerektirmiştir...)

gerekçesi ile onama kararı kaldırılıp hüküm 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 ge-
reği görüşüldü:

Dava şiddetli geçimsizlik nedenine dayalı olarak asıl davada boşanma, 
karşı davada boşanmanın yanında nafaka ve tazminat istemine ilişkindir.

Davacı - karşı davalı vekili müvekkilinin 18.09.2008 tarihinde evlen-
diğini ve müşterek bir kız çocukları olan eşi ile fikren ve ruhen anla-
şamadıklarını, davalı eşin hastalık derecesinde sürekli kendisine büyü 
yapıldığı endişesiyle yaşadığını, bu nedenle kendisini sosyal hayattan tü-
müyle soyutlayıp evden dışarı dahi çıkmadığını, müşterek çocukları ile 
ilgilenmediğini, kızlarına bu nedenle doğduğundan beri babaannesinin 
baktığını, tedavi olmayı da kabul etmeyen davalının ev hanımı olmasına 
rağmen evle ilgili hiçbir işle ilgilenmediğini, son altı aydır ayrı yaşadıkla-
rını ve buna rağmen çocuğunu arayıp sormadığını ileri sürerek tarafların 
boşanmalarına ve kızlarının velayetinin müvekkiline bırakılmasına karar 
verilmesini istemiştir.

Davalı - karşı davacı vekili asıl dava ile ileri sürülen iddiaların gerçeği 
yansıtmadığını, davacı eşin ailesi ile altlı üstlü oturduklarını, müvekki-
linin kocası ve ailesi tarafından sürekli hor görülüp dışlandığını, evden 
gönderilmek istendiğini, şiddet gördüğünü, eşinin evle ilgili sorumluluk-
larını yerine getirmediğini, baskılardan dolayı psikolojisinin bozulduğunu 
ancak küçük çocuğunu bırakmak istemediği için yatarak tedavi olmadığı-
nı, yaşanan tartışma sonrası ayrı kaldıkları dönemde çocuğu ile görüşme-
sinin engellendiğini beyanla asıl davanın reddini, karşı davalarının kabu-
lü ile tarafların boşanmalarına, velayetin anneye bırakılmasına ve maddi 
manevi tazminat ile nafakaya hükmedilmesini talep etmiştir.

Mahkemece doğum sonrası psikolojisi bozulan davalı - karşı davacının 
kendini hayattan tümüyle soyutladığı, müşterek çocuk ile ilgilenemediği, 
tedavi için hastaneye yatmayı kabul etmediği, yaşanan bu olaylar nedeniy-
le tarafların ayrı yaşamaya başladıkları taraflar arasındaki geçimsizliğe 
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konu olaylar sebebiyle evlilik birliğini sürdürmeleri kendilerinden bek-
lenmeyecek derecede temelinden sarsıldığı, boşanmaya sebebiyet veren 
olaylarda davalı - karşı davacının ağır kusurlu olduğu gerekçesi ile asıl 
davanın kabulüne, davalı karşı davacının boşanma davasının reddine ka-
rar verilmiştir. 

Davalı - karşı davacının temyizi üzerine Özel Dairece onanan hüküm, 
karar düzeltme aşamasında yukarıda karar başlığında yazılı gerekçeler 
ile bozulmuştur.

Yerel mahkemece önceki karardaki gerekçeler tekrar edilmek suretiyle 
direnme kararı verilmiştir. 

Direnme kararı davalı-karşı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık 4721 
sayılı Türk Medeni Kanununun 166/2 maddesindeki koşulların karşı 
davası reddedilen davalı - karşı davacı kadın yönünden de gerçekleşip 
gerçekleşmediği ve ağır kusurun hangi tarafta olduğu noktasında toplan-
maktadır. 

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166. maddesi; 

“…Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenme-
yecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma 
davası açabilir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, 
davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, 
hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında 
davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa 
boşanmaya karar verilebilir…” hükmünü içermektedir.

Somut olayda dinlenen tanık beyanları ve toplanan delillerden davalı 
- karşı davacı kadının hastalığı nedeni ile tedavi için hastaneye yatmayı 
kabul etmeyip tedaviden kaçındığı, buna karşılık davacı - karşı davalı er-
keğin evlilik birliğinde manevi anlamda bağımsız bir konut temin etmeyip 
davalı - karşı davacı kadını müşterek evden göndermek istediği ve çıkan 
tartışmada kadının ailesini çağırıp kızlarını almalarını istediği, tarafların 
bu şekilde ayrıldıkları anlaşılmıştır.

Gerçekleşen bu durum karşısında evlilik birliğinin sarsılmasına neden 
olan olaylarda davacı karşı davalı erkek ağır kusurlu, davalı - karşı davacı 
kadın ise az kusurludur. Hal böyleyken mahkemece kadının ağır kusurlu 
olduğu kabul edilip, bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak davalı – 
karşı davacının davasının reddi doğru görülmemiştir. 
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Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında yerel mahke-
menin ağır kusurun davalı – karşı davacı kadında olduğu yönündeki ka-
bulünün isabetli olduğu, bu nedenle direnme kararının onanması gerek-
tiği ileri sürülmüş ise de yukarıda açıklanan gerekçelerle bu görüş Kurul 
çoğunluğu tarafından benimsenmemiştir.

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

 Davalı – karşı davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme 
kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BO-
ZULMASINA, istek halinde temyiz peşinharcının yatırana geri verilmesi-
ne karar düzeltme yolu açık olmak üzere 07.06.2017 gününde oyçokluğu 
ile karar verildi.

MUVAZAA

ÖZET: Şirket organının gerçekleştirdiği ileri sürü-
len muvazaa yönünden şirket üçüncü kişi konu-
munda olamaz
Y. HGK., E. 2017/13-590, K. 2017/899, T. 03.05.2017

(... Davacı asıl davada, davalı şirketin müteahhit olarak inşa ede-
ceği binadan davalının hissesine düşen 7 adet daireyi satın almak için 
davalı ile noterde 24.1.2002 tarihli taşınmaz mal satış vaadi sözleşme-
si imzaladıklarını, sözleşme gereğince davalıya 337.000 TL ödediğini, 
davalının tapuları vermemesi üzerine açtığı tapu iptali ve tescil dava-
sının reddedildiğini, tescil imkanının kalmadığını ileri sürerek, 337.000 
TL’nin faiziyle birlikte davalı şirketten tahsilini istemiştir.

Davalı şirket, davanın reddini dilemiş, birleşen karşı davasında, 
gerçek bir satış vaadi iradelerinin bulunmadığını, şirket yetkilisi olan 
davalı ...’ın davacı-birleşen davanın davalısı ...’ten aldığı borç paralara 
teminat olmak üzere dava konusu satış vaadi sözleşmesini imzaladığı-
nı, ödendiği iddia edilen 337.000 TL’nin şirket kayıtlarına girmediğini, 
sözleşmenin muvazaalı olduğunu ileri sürerek, 24.1.2002 tarihli taşın-
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maz mal satış vaadi sözleşmesinin bedelsizlik ve muvazaa nedeniyle 
iptalini istemiştir.

Birleşen davanın davalısı ..., satış vaadi sözleşmesini davacı-birle-
şen davanın davalısı R.ten şahsı adına aldığı borç para karşılığı temi-
nat olmak üzere imzaladığını, şirketin sözleşme ile ilgisinin bulunma-
dığını savunmuştur.

Mahkemece, asıl davanın Reddine, birleşen davanın kabulüne karar 
verilmiş; hüküm, davacı-birleşen davanın davalısı tarafından temyiz 
edilmiştir.

Davacı-birleşen davanın davalısı Asıl davada, davalı şirket ile 7 adet 
daireyi satın almak amacıyla noterde taşınmaz mal satış vaadi sözleş-
mesi imzalayarak satış bedeli olan 337.000 TL’yi ödediği halde daire-
lerin tapularının devredilmediğini, açtığı tapu iptali ve tescil davasının 
reddedildiğini ileri sürerek, 337.000 TL’nin davalı şirketten tahsilini 
istemiş, davalı şirket ise birleşen karşı davasında, bedelsizlik ve mu-
vazaa nedenlerine dayanarak dava konusu taşınmaz mal satış vaadi 
sözleşmesinin iptalini istemiştir. Davacı-birleşen davanın davalısı R. ile 
davalı-birleşen davanın davacısı şirket arasında 24.1.2002 tarihinde 
taşınmaz mal satış vaadi sözleşmesi düzenlendiği taraflar arasında 
çekişmesizdir. Sözleşmede 337.000 TL’nin nakden ve tamamen öden-
diği belirtilmiştir. Sözleşme resmi şekilde düzenlenmiş olup geçerlidir. 
Sözleşmeyi şirket adına o tarihte şirket yetkilisi olan ... imzalamış olup 
davacı-birleşen davanın davalısı R.ile Ş.’ın el ve işbirliği halinde ol-
dukları dosya kapsamıyla kanıtlanamamıştır. Davalı-birleşen davanın 
davacısı şirket bedelsizlik ve muvazaa iddialarını ispatlayamamıştır. 
Öyle olunca mahkemece asıl davanın kabulüne, birleşen davanın red-
dine karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde 
hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir...)

gerekçesi ile hüküm 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 ge-
reği görüşüldü:

Dava; asıl dava dosyasında alacak, birleşen dava dosyasında ise söz-
leşmenin muvazaa nedeniyle iptali istemine ilişkindir.

Asıl dava dosyasında;
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Davacı ... Çiftçi vekili müvekkili ile davalı şirket arasında imzalanan 
24.01.2002 tarihli sözleşme ile 337.000,00 TL karşılığında satışı vaad 
edilen dairelerin bedelinin ödenmesine karşılık devrinin yapılmadığını 
ileri sürerek ödenen bu bedelin faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar 
verilmesini talep etmiştir.

Davalı .... Ltd. Şti. (Şirket) vekili ise bahsi geçen sözleşmenin, söz-
leşme altında müvekkili şirketin temsilcisi sıfatıyla imzası bulunan ...’in 
davacıya olan para borcunun teminatı olarak imzalanmakla muvazaalı 
olduğunu, daire satışı gibi bir irade bulunmayıp sözleşmedeki satış bedeli 
olarak belirtilen meblağın da davacı tarafından ödenmesi gibi bir duru-
mun söz konusu olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Birleşen dava dosyasında ise;

Davacı Şirket vekili asıl dosyada muvazaalı olduğunu ileri sürdüğü Ka-
dıköy 4. Noterliğinin 24.01.2002 tarih, 5206 yevmiye numaralı düzenle-
me şeklindeki taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin bedelsizlik ve muvazaa 
nedeniyle iptali yönündeki istemini dile getirmiştir.

Birleşen dosya davalısı sıfatıyla ... vekili muvazaa iddiasının gerçeği 
yansıtmadığını, resmi belgenin aksinin ancak kesin deliller ile ispatlana-
bileceğini savunmuştur.

Davalı ... ise davaya konu sözleşmenin ...’den para karşılığı aldığı bor-
cun teminatı olarak imzalandığını, gerçekte satış yönünde bir iradenin 
olmadığını beyanla davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece davacı ...’nin davalı şirket yetkilisi ... ile çıkar ve işbirliği 
içerisinde davaya konu satış vaadi sözleşmesini düzenledikleri, sözleşme-
nin düzenlenmesi sırasında da ...’in temsil görevini kötüye kullandığının 
davacı ... tarafından bilindiği, bu nedenle birleştirilen davanın davacısı 
olan Şirket’in dava konusu sözleşmeyle bağlı sayılmasının Türk Medeni 
Kanununun 2. maddesinde öngörülen dürüstlük kuralıyla bağdaşır ya-
nının bulunmadığı gerekçesi ile asıl davanın reddine, birleşen davanın 
kabulü ile 24.01.2002 tarihli taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin iptaline 
karar verilmiştir.

Asıl dosya davacısı- birleşen dosya davalısı .... vekilinin temyiz itiraz-
ları üzerine hüküm Özel Dairece yukarıda karar başlığında yazılı gerek-
çelerle bozulmuştur.

Yerel Mahkemece önceki karardaki gerekçeler tekrar edilmek suretiyle 
direnme kararı verilmiştir.
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Direnme kararı asıl dosya davacısı- birleşen dosya davalısı ... vekili 
tarafından temyiz edilmiştir. 

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; resmi 
şekilde yapılmış olmakla geçerli taşınmaz satış vaadi sözleşmesine tem-
sile yetkili olduğu şirket adına imza atan kişi ile sözleşmenin diğer tarafı 
arasında muvazaalı ilişki bulunduğu yönündeki iddianın şirket tarafın-
dan dile getirildiği olayda ispat yükünün yön ve koşullarının mahiyeti, 
burada varılacak sonuca göre yerel mahkemenin sözleşmenin bedelsizlik 
ve muvazaa nedeniyle iptalinin gerektiği yönündeki kabulünün hukuka 
uygun olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Uyuşmazlığın çözümüne geçmeden önce taşınmaz satış vaadi sözleş-
melerinin hukuki nitelikleri üzerinde kısaca durmakta yarar vardır.

Kaynağını 818 sayılı Borçlar Kanununun 22. maddesinden alan taşın-
maz satış vaadi sözleşmeleri, Borçlar Kanununun 213. maddesi ile 4721 
sayılı Türk Medeni Kanunun 706 ve Noterlik Kanununun 89. maddeleri 
hükmü uyarınca noter önünde re’sen düzenlenmesi gereken, bir başka 
anlatımla geçerliliği resmi şekil şartına bağlı kılınan ve tam iki tarafa borç 
yükleyen kişisel hak doğuran sözleşmelerdendir. 

Kişisel borç doğuran bir sözleşme olması nedeniyle satış vaadi söz-
leşmesinin geçerli olması için vaad borçlusunun satış vaadinin yapıldığı 
tarihte tapuda kayıtlı taşınmazın maliki olması gerekmez. Bir başka de-
yimle, borç doğuran bir sözleşmenin geçerliliği hiç bir zaman satıcının 
satış tarihinde veya daha sonra o şeye malik olması şartına bağlı değildir. 
Vaatte bulunanın, satış vaadinin konusunu oluşturan taşınmaz üzerin-
de tasarruf yetkisinin varlığını aramak da gerekmez. (Karahasan, M. R.; 
Türk Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, C.4, s.308) . 

Resmi şekilde düzenlenmesi gereken ve tam iki tarafa borç yükleyen 
satış vaadi  sözleşmelerinde edimini yerine getiren taraf, karşı tarafın da 
edimini yerine getirmesini isteyebilir.

Somut olayda da dava dışı arsa sahipleri ile o dönemde ... İnş. Ltd. 
Şti. temsilcisi olan birleşen dosya davalısı ... arasında arsa payı karşılığı 
inşaat sözleşmesi imzalanmış, maddi zorluklar nedeniyle ifa edilemeyen 
bu sözleşmenin feshedildiği tarihte bu kez ...’in yabancı uyruklu ortaklar-
la beraber kurduğu ve yine tek başına temsile yetkili olduğu davalı Şirket 
arasında aynı mahiyette 16.11.2000 tarihli ikinci bir sözleşme akdedil-
miştir.
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Bu sözleşmenin devamında; davaya konu Kadıköy 4. Noterliğinin 
24.01.2002 tarih, 5206 yevmiye sayılı “Düzenleme Şeklinde Taşınmaz 
Satış Vaadi Sözleşmesi” ile .... İst. Ltd. Şti. temsilcisi sıfatıyla ..., asıl dava 
dosyası davacısı ...’ye bir kısım dairelerin 337.000,00 TL karşılığında 
satışını vaad etmiştir. Sözleşmede bedelin nakden ve tamamen alındığı 
açıkça yazılıdır. Devri taahhüt edilen dairelerin arsa payı karşılığı inşaat 
sözleşmesi çerçevesinde yükleniciye değil arsa maliklerine ait olacağı ka-
rarlaştırılan dairelerden olduğu iddiası ile davacı ... Çiftçi arsa malikleri 
ve Şirket’e karşı açtığı tapu iptal ve tescil davasını kaybetmiş, hatta bu 
dava ile birleşen dava dosyasında şirketin yabancı uyruklu ortakları el-
deki davaya konu taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin muvazaalı olduğu 
iddiasıyla iptalini istemişler ise de iddianın ispatlanamadığı gerekçesi ile 
verilen ret kararı onanarak kesinleşmiştir.

Tapu iptal ve tescil isteminden sonuç alamayan davacı ... Çiftçi bu kez 
ödediği bedelin faizi ile tahsilini uyuşmazlığa konu dava ile talep etmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar göz önüne alındığında taraflar arasında-
ki “Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi”nin şekil itiba-
ri ile geçerli ve tarafları bağlayıcı mahiyette olduğu açıktır.

Ne var ki birleşen dava dosyasında davacı Şirket söz konusu sözleş-
menin ... ile ... arasındaki kişisel borç ilişkisinin teminatı olarak imza-
landığını, gerçekte satış vaadi yönünde bir irade ve ödenmiş bir bedelin 
bulunmadığını ileri sürerek muvazaa nedeniyle iptaline, asıl davanın da 
bu nedenle reddine karar verilmesini istemiştir.

Bu noktada muvazaa kavramı ve hukuki niteliği üzerinde durulması 
yerinde olacaktır.

İrade ve beyan arasında bilerek yaratılan uyumsuzluk şeklinde tanım-
lanan muvazaa, pozitif hukukumuzda Borçlar Kanununun 18. maddesin-
de düzenlenmiş ve anılan maddede, “bir aktin şekil ve şartlarını tayinde, 
iki tarafın gerek sehven, gerek akitteki hakiki maksatlarını gizlemek için 
kullandıkları tabirlere ve isimlere bakılmayarak, onların hakiki ve müşte-
rek maksatlarını aramak lazımdır” hükmüne yer verilmiştir.

O halde muvazaa; tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacı ile ve 
fakat kendi gerçek iradelerine uymayan ve aralarında hüküm ve sonuç 
doğurmayan bir görünüş yaratmak hususunda anlaşmalarıdır, şeklinde 
tanımlanabilir. 

Muvazaa iddiasını dile getiren kişinin muvazaalı işlemin tarafı olup 
olmaması ispat kuralları yönünden farklı sonuçlar doğurur.
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Muvazaalı sözleşmenin taraflarından biri akdin muvazaa nedeniyle hü-
kümsüzlüğünü ileri sürmesi halinde bu iddiasını ispatla mükelleftir. Bu 
noktada önemli olan diğer tarafın muvazaayı inkarı halinde iddianın ne 
şekilde ispat edileceğidir.

Kanunun muayyen bir delil ile ispatını emrettiği hususlar başka suret-
le ispat olunamazlar. Bu durumun bir tezahürü senede karşı senetle ispat 
kuralıdır.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 201. maddesinde sene-
de bağlı her çeşit iddiaya karşı ileri sürülen ve senedin hüküm ve kuvveti-
ni ortadan kaldıracak veya azaltacak nitelikte bulunan hukuki işlemlerin 
miktara bakılmaksızın tanıkla ispat olunamayacağı düzenlenmiştir.

Muvazaanın ispatı bakımından da aynı kural geçerlidir. Taraflar muva-
zaalı işlemini bir senede bağladıklarına göre bunun muvazaalı olduğunu 
da bir senede bağlayabilirler. Aksi yöndeki bir kabul senetlerin kıymetini 
azaltacak ve ciddi bir hukuki işlem ile sorumluluk altına giren kişi hal ve 
şartlar kendisi için uygun bulunmadığı takdirde sözleşmenin hüküm ve 
sonuçlarından kurtulmak için gerçekte mevcut olmadığı halde muvazaa 
iddiasında bulunup, bunu şahitle ispat edebilecektir.(Esener, T.: Türk 
Hususi Hukukunda Muvazaalı Muameleler, İstanbul 1956, s.85)

İspatı veya doğumu muayyen bir şekle bağlı olmayan işlemlerde muva-
zaa iddiası ise her türlü delil ile ispatlanabilir.(Esener, T.: s.89)

Muvazaa olgusu tarafların yanı sıra muvazaalı işlemin butlanını talep 
etmekte doğrudan doğruya veya dolaylı şekilde hukuki menfaati bulunan 
kişiler tarafından da ileri sürülebilir. Ancak bu halde yukarıda açıklanan 
ispatta sıkı şekil koşullarının varlığı aranmaz ve iddia tanık dahil her 
türlü delil ile ispat edilebilir. Bu durum 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 
Kanununun 203. maddesinde açıkça düzenlenmiştir.

Uyuşmazlıkta davalı- birleşen dosya davacısı Şirket, o dönemde mü-
dürleri olan ve sözleşme altında şirket adına imzası bulunan kişinin (bir-
leşen dosya davalısı ...’in) muvazaalı eylemi iddiasına dayanmaktadır.

Hal böyle olunca Şirketin muvazaada taraf mı yoksa üçüncü kişi konu-
munda mı olduğunun açıklığa kavuşturulması gerekir.

Gelinen bu aşamada tüzel kişilerin organlarının fiillerinden dolayı so-
rumluluğunun esas ve şartları irdelenmelidir. 

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 47. maddesinde başlı başına 
bir varlığı olmak üzere örgütlenmiş kişi toplulukları ve belli bir amaca 
özgülenmiş olan bağımsız mal toplulukları olarak tanımlanan tüzel ki-
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şiler cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış gereği insana özgü niteliklere bağlı 
olanlar dışındaki bütün haklara ve borçlara ehildirler (m.48) ve kanuna 
ve kuruluş belgelerine göre gerekli organlara sahip olmakla fiil ehliyetini 
kazanırlar (m. 49). Tüzel kişinin iradesi ise organları aracılığıyla açıklanır 
(m.50)

Pozitif hukuk tarafından hak süjesi olarak kabul edilen tüzel kişilerin 
iradelerini açıklayabilmeleri, dış aleme tesir edebilmeleri veya dış alem-
de değişiklik yaratabilmeleri için ihtiyaç duydukları vasıta “organ” olarak 
isimlendirilir. (Öztan, B.: Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinde Organ Kavra-
mı ve Organın Fiillerinden Doğan Sorumluluk, Ankara 1970, s.152)

Davalı-birleşen dosya davacısı tüzel kişi bir limited ortaklıktır. Limi-
ted ortaklık iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir tica-
ret ünvanı altında kurulup, iktisadi konularda faaliyet gösteren, ortaklık 
borçlarından sadece ortaklığın ve malvarlığı ile sınırlı olarak sorumlu bu-
lunduğu, esas sermayesi muayyen ve bu sermaye ortaklarının esas ser-
maye paylarının toplamına eşit olan ortaklıktır. (Poroy/Tekinalp/Çamoğ-
lu, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, İstanbul 2009, s.901) Diğer ticaret 
ortaklıkları gibi tüzel kişiliği haizdirler (6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu 
m. 136,137) ve bu kişiliği tescil ile kazanırlar (m. 512).

Tüzel kişilerin faaliyette bulunabilmeleri ancak organları ile mümkün 
olduğu için kanun koyucu önemli saydığı organları doğrudan doğruya 
kendisi hükme bağlamıştır. 

Limited ortaklıkların kanunen kurulması zorunlu organları ise ortak-
lar genel kurulu ve müdürlerdir. 

Dava tarihinde yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu-
nun 540. maddesine göre aksine bir düzenleme bulunmadığı takdirde, 
limited şirket müdürü olmak kurucu ortaklar açısından hem bir hak hem 
de bir yükümlülüktür. Şirket sözleşmesi veya ortaklar genel kurulu ka-
rarı ile şirketin yönetim ve temsili ortaklardan birine yahut bir kaçına 
bırakılabilir.

Kanun’un 556. maddesi uyarınca limited ortaklığın yönetimine “me-
mur edilen kimselerin” yani ister özden yönetimle, ister seçimle bu sıfatı 
almış olsunlar, ister ortak ister üçüncü kişi durumunda bulunsunlar mü-
dürün/müdürlerin sorumluluğuna anonim ortaklıkların yönetim kurulu 
üyelerinin sorumluluğu hakkındaki hükümler uygulanır. (Poroy/Teki-
nalp/Çamoğlu; s.963)

Somut uyuşmazlıkta birleşen dosya davalısı ...’in muvazaa iddiasına 
konu sözleşme tarihi itibari ile Şirketi temsile yetkili müdür olduğu ko-
nusunda çekişme bulunmamaktadır. Muvazaa iddiasının dayanağı Şirket 
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temsilcisinin, şahsi borcunun Şirkete yüklenmesi sonucunu doğuracak 
şekilde gerçek dışı işlem yaptığı isnadıdır. Bu iddiayı birleşen dosya dava-
lısı ... 28.02.2012 tarihli dilekçesi ve duruşmada verdiği ifade ile doğru-
lamış, Mahkemece de bu beyan göz önünde bulundurularak asıl davanın 
reddine, birleşen davanın kabulü ile sözleşmenin iptaline karar verilmiş-
tir.

Ne var ki yukarıda yapılan açıklamalar karşısında davalı-birleşen dos-
ya davacısı Şirketin, organının eliyle gerçekleştiği ileri sürülen muvazaa 
iddiası yönünden, üçüncü kişi konumunda olduğunun kabulü mümkün 
olmadığından muvazaanın ispatlanamadığı gözetilmeksizin yazılı şekilde 
hüküm kurulması yerinde değildir.

Sonuç itibari ile Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire 
bozma kararına uymak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve 
yasaya aykırıdır. 

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır. 

SONUÇ

Davacı-birleşen dosya davalısı ...vekilinin temyiz itirazlarının kabulü 
ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden 
dolayı BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatıranlara 
geri verilmesine, karar düzeltme yolu açık olmak üzere 03.05.2017 gü-
nünde oybirliği ile karar verildi.  

FERAGAT • VAZGEÇME

ÖZET: Hukuki haklar saklı kalmak kaydıyla vaz-
geçmek davadan feragat değil davanın takipsiz 
bırakılmasıdır.*
Y. HGK., E. 2017/4-1456, K. 2017/1054, T. 31.05.2017

"…Dava, kişilik haklarının ihlaline dayalı manevi tazminat istemine 
ilişkindir. Mahkemece, davanın feragat nedeniyle reddine karar veril-
miş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece, davacının 07.06.2012 dilekçesi ile isteminden vazgeç-
tiği, ancak son celsede vazgeçme dilekçesinden de vazgeçerek talep-
lerinin devam ettiği şeklinde beyanda bulunduğu, feragat ve kabulün 
kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğurduğu, yalnızca irade bozukluğu 

* Gönderen: Fatih KARAMERCAN
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hallerinde feragat ve kabulün iptalinin istenebileceği, davacının fera-
gatinden vazgeçmesi talebinin HMK'nun 311 maddesine göre, feragatin 
iptali olduğu, ancak karar oturumunda davacının feragatı irade bozuk-
luğu içinde yaptığına ilişkin bir beyanı olmadığı, şeklindeki gerekçe ile 
davanın feragat nedeniyle reddine karar verilmiştir.

Dosya kapsamından, davacının karar oturumundan önce 07.06.2012 
tarihinde açmış olduğu manevi tazminat davasından hukuki hakları 
saklı kalmak kaydı ile vazgeçtiğine yönelik dilekçe sunduğu, karar otu-
rumunda ise, ceza davasının Yargıtay aşamasının çok uzun sürmesi ve 
ameliyat olması nedeni ile vazgeçtiğini, bu dilekçenin işleme konulma-
masını talep ettiği anlaşılmaktadır. 

Davacının 07.06.2012 tarihli dilekçesindeki hukuki haklarını saklı 
tuttuğuna yönelik ifade vekarar oturumundaki beyanı dikkate alındı-
ğında, dilekçesinin feragat beyanı olarak değerlendirilemeyeceği, da-
vanın takipsiz bırakılmasına yönelik bir irade beyanı olduğu görülmek-
tedir. Şu durumda, işin esasının incelenerek karar verilmesi gerekirken 
feragat nedeniyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş 
ve kararın bozulması gerekmiştir.."

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 ge-
reği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve 
kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre Hukuk 
Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak ge-
rekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ

Davacı ...’nin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Da-
ire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, istek 
halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, karar düzeltme 
yolu açık olmak üzere 31.05.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.



YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ

KAT MÜLKİYETİ

ÖZET: Kat malikleri arasındaki ecrisimil istemle-
rinde asliye hukuk mahkemeleri görevlidir
Y. 1 HD. E. 2015/7115, K. 2017/5995, T. 01.11.2017

Taraflar arasında görülen davada;

Davacılar, 2151 ada 6 parselde bulunan 3 ve 4 nolu bağımsız bölüm-
lerin maliki olduklarını, davalının binanın ortak alanlarından olan sığına-
ğın bir bölümünü ve binanın ortak yerlerinden olan bahçenin tamamını 
kullanmak suretiyle ortak alanlara müdahale ettiğini, ... 2. Sulh Hukuk 
Mahkemesinin 2005/1986 esas sayılı dosyası ile müdahalenin men'i da-
vası açtıklarını ve davanın kabul edilerek müdahalesinin men'i ve or-
tak alanların eski hale iadesine karar verildiğini ileri sürerek şimdilik 
12.000,00 TL ecrimisilin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile 
birlikte davalıdan tahsile karar verilmesini istemiştir.

Davalı, işgalin bulunmadığını, intifadan men şartının gerçekleşmedi-
ğini, meni müdahale davasının kesinleşmediğini, davaya konu alanın da-
vacılar açısından herhangi bir ekonomik değeri olmadığını, söz konusu 
alana geçişin sadece dükkanının içerisinden sağlandığını, bina arkasında 
bulunan otoparka da kot farkı sebebiyle geçişin mümkün olmadığını, da-
vacıların kötü niyetli olarak bu davayı açtıklarını, çekişmeli yerin yıllardır 
kullanımında olduğunu, 1991 yılında iktisap edildiği tarihte mezbele ha-
linde bulunan bu yere masraf ederek hali hazır görünümünü kazandırdı-
ğını belirterek, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kabulü ile 31.05.2005-31.05.2010 tarihleri ara-
sında hesaplanan 12.508,70TL ecrimisilin dava tarihinden itibaren yasal 
faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacılara verilmesine karar verilmiştir.

Karar, davalı vekili tarafından süresinde duruşma istemli temyiz edil-
miş olmakla; Tetkik Hakimi ...’ nün raporu okundu. Düşüncesi alındı, 
dosya incelendi, duruşma isteğinin değerden reddine karar verildi. Gereği 
görüşülüp düşünüldü.
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KARAR

Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuk-
sal gerekçeye ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunma-
masına göre; davalının temyiz itirazı yerinde değildir. Reddiyle usul ve 
yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 617.17 .-TL. 
bakiye onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 01/11/2017 ta-
rihinde oyçokluğuyla karar verildi



YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

BOŞANMA • ZAMANAŞIMI • ZİYNETLERİN İADESİ

ÖZET: Boşanmanın kesinleşmesinden bir yıl geç-
tikten sonra açılan yoksulluk nafakası ve maddi 
tazminat davası bir yıllık zamanaşımına tabidir.
Mülkiyet hakkına dayanan ziynetlerin iadesi da-
vasında bir yıllık zamanaşımı uygulanmaz.
Y. 2 HD. E. 2014/23433, K. 2015/5730, T. 26.03.2015

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici 
sebeplere ve özellikle davacının, boşanmadan sonraki boşanma sebebiyle 
maddi tazminat (TMK m. 174/1) ve yoksulluk nafakası (TMK m. 175) is-
teği, evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava niteliğinde 
olup, davalının cevap süresinden sonra ileri sürdüğü zamanaşımı def'ine 
davacının karşı koymamış bulunmasına göre, bu taleplerin zamanaşımı 
sebebiyle reddedilmiş olmasında bir isabetsizlik görülmediğinden davacı-
nın bu yönlere ilişkin temyiz itirazları yersizdir.

2-Diğer yönlere ilişkin temyiz itirazlarına gelince;

Davacı, dava dilekçesinde kendisine ait takıların boşanmadan sonra 
davalıda kaldığını, davalının ziynetlerini iade etmediğini ileri sürerek, ziy-
netlerinin iadesini de talep etmiştir. Bu istek, evliliğin boşanma sebebiy-
le sona ermesinden doğan dava hakkı niteliğinde olmayıp, adi istihkak 
niteliğindedir (TMK m. 683/2) ve mülkiyet hakkına dayandığından Türk 
Medeni Kanununun 178. maddesindeki zamanaşıma tabi değildir. O hal-
de, davacının ziynetlere ilişkin talebinin esasının incelenmesi ve toplanan 
deliller değerlendirilerek, hasıl olacak neticesine göre karar verilmesi ge-
rekirken, bu yön gözetilmeden bu talebin de zamanaşımı sebebiyle redde-
dilmesi doğru bulunmamıştır. 

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZUL-
MASINA, 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. 26.03.2015
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BOŞANMANIN SONRA AÇILAN TAZMİNAT DAVASI 
• 

ZAMANAŞIMI

ÖZET: Boşanma ilamının kesinleşmesinden bir 
yıl geçtikten sonra açılan maddi tazminat davası 
zamanaşımı yönünden reddedilmelidir.
Y. 2 HD., E. 2015/7837, K. 2015/10722, T. 27.5.2015

1- Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince 
hüküm verilmiş olmasına ve özellikle, mahkemece davacı kadın yararı-
na boşanma kararının kesinleştiği 19.09.2013 tarihinden geçerli olmak 
üzere aylık 300 TL yoksulluk nafakası takdir edildiğinin anlaşılmasına 
göre, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itiraz-
ları yersizdir.

2-Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakla-
rı, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle za-
manaşımına uğrar (TMK.md.178). Davacının maddi tazminat talebi, 
boşanma kararının kesinleşmesinden sonra Türk Medeni Kanununun 
178. maddesi uyarınca talep edilmiştir. Tarafların boşanmalarına ilişkin 
ilam 19.09.2013 tarihinde kesinleşmiş, davacı ise bir yıl geçtikten sonra 
23.09.2014 tarihinde maddi tazminat talebinde bulunmuştur. Davalı sü-
resi içerisinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. Bu yön gözetilerek, 
davacının maddi tazminat isteğinin reddine karar verilmesi gerekirken, 
yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir. 

3-Bozmadan önce kurulan hükümde, boşanma davasının kabulü ne-
deniyle davacı kadın yararına maktu vekalet ücreti verilmiş, hüküm sa-
dece manevi tazminat ve yoksulluk nafakası yönünden bozulmuş, vekalet 
ücreti bozma kapsamı dışında kalarak kesinleşmiştir. Davacı kadın yara-
rına, boşanma davasının kabulü sebebiyle bozmadan önce vekalet ücreti 
hükmedildiğine ve o bölüm kesinleştiğine göre, boşanma davasında boz-
madan sonra yapılan yargılama sonunda davacı kadın yararına yeniden 
vekalet ücretine hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün ,yukarıda 2 ve 3. bentlerde gösterilen sebep-
lerle BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize 
konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONAN-
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MASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, 
işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık 
olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.27.05.2015

BOŞANMANIN SONUÇLARI • YABANCI MAHKEME KARARI 
• 

ZAMANAŞIMI

ÖZET: Evliliğin boşanma sebebiyle sona erme-
sinden doğan dava hakları boşanma hükmünün 
kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle za-
manaşımına uğrar. 
Bu süre yabancı mahkeme kararlarında tanıma 
kararının kesinleşmesinden itibaren başlar.
Y. 2. HD. E. 2015/17493, K. 2015/24688, T. 22.12.2015

Dava, boşanmadan sonra açılan boşanma sebebine dayalı maddi ve 
manevi tazminat (TMK.m.174/1-2) isteğine ilişkin olup, 14.11.2014 tari-
hinde açılmıştır. 

Boşanma kararı yabancı mahkemece verilmiş 06.02.2013 tarihinde 
kesinleşmiştir. Yabancı mahkeme ilamının kesin veya kesin hüküm ola-
rak kabul edilebilmesi yabancı ilamın tenfizi şartlarını taşıdığının mah-
kemece tespitine bağlıdır. Tanımada 54. maddenin birinci fıkrasının (a) 
bendi uygulanmaz (5718 s.MÖHUK.m.58/1). Evliliğin boşanma sebebiyle 
sona ermesinden doğan dava hakları boşanma hükmünün kesinleşme-
sinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar (TMK.m.178). Ya-
bancı mahkemece verilen boşanma kararı Türkiye'de tanınmadıkça kesin 
hüküm etkisi doğmayacağına göre, evliliğin boşanma sebebiyle sona er-
mesinden doğan dava haklarının kullanılabilmesi, yabancı ilamın tanın-
mış olması halinde mümkündür. O halde Türk Medeni Kanununun 178. 
maddesindeki bir yıllıkzamanaşımı süresi boşanmaya bağlı dava hakla-
rının kullanılabilir hale geldiği tanıma kararının kesinleşmesi tarihinden 
başlar (2 HD'nin 15.07.2009 tarihli 2008/8466 esas, 2009/14071 karar 
sayılı ilamı). Tanıma kararı 15.07.2014 tarihinde kesinleştiğine göre dava 
süresindedir. İşin esasının incelenmesi gerekirken, yabancı ülkedeki ke-
sinleşme tarihinin esas alınıp davanının zamanaşımı sebebiyle reddi doğ-
ru bulunmamıştır. 
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SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, 
temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın 
tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 
oybirliğiyle karar verildi.22.12.2015

BOŞANMANIN SONUÇLARI • ZAMANAŞIMI

ÖZET: Evliliğin boşanma sebebiyle sona erme-
sinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün 
kesinleşmesinden itibaren bir yıl geçmekle za-
manaşımına uğrar.
Ancak, kadının boşandığı kocasının soyadını kul-
lanmasına izin istemesinde zamanaşımı uygulan-
maz.
Y. 2. HD., E. 2016/14239, K. 2017/5023, T. 2.5.2017

Mahkemece, davacı kadın tarafından boşandığı eşinin soyadını kullan-
masına izin verilmesine ilişkin davası yönünden, davalının zamanaşımı 
itirazının kabulüyle, TMK’nın 178. maddesi uyarınca davanın reddine ka-
rar verilmiştir.

Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, bo-
şanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamana-
şımına uğrar (TMK m.178). Bu dava hakları, boşanma davasıyla birlikte 
ya da boşanma hükmünün kesinleşmesinden itibaren 1 sene içinde talep 
edilebilen boşanmanın fer’ilerine yönelik olup, kadının boşandığı eşinin 
soyadını kullanmasına izin verilmesi davası yönünden uygulanmaz. Zira 
bu talep boşanmanın fer’isi niteliğinde değildir. Eş söyleyişle, işbu dava 
boşanmanın eki niteliğinde kabul edilemez. Hal böyleyken, mahkemece 
işin esasına girilecek yerde, davalının zamanaşımı itirazının kabulüyle ya-
zılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, 
bozma sebebine göre davacının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine 
yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilme-
sine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu 
açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 02.05.2017 



345Yargıtay Kararları

DAVA DİLEKÇESİ • DELİLLERİN BİLDİRİMİ

ÖZET: Dava dilekçesinde ispat vasıtası olarak 
bildirilmemiş olan tanık delili ön inceleme safha-
sında delil olarak bildirilemez.*
Y. 2. HD. E. 2016/6862, K. 2017/557, T. 17.1.2017

Hukuk Muhakemeleri Kanununun 119/l-(f) hükmü uyarınca, gerek 
yazılı gerekse basit yargılama usulünde, iddia edilen her bir vakıanın 
hangi delillerle ispat edileceğinin, dava dilekçesinde belirtilmesi gerekir. 
Delillerin bildirilmesi hakkındaki bu düzenleme, Hukuk Muhakemeleri 
Kanunun'da kabul edilen somutlaştırma yükünün de bir gereğidir. Ta-
raflar, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe; ön inceleme 
aşamasında ise ancak karşı tarafın açık muvafakati ile iddia veya savun-
malarını genişletebilir yahut değiştirebilirler. Ön inceleme duruşmasına 
taraflardan biri mazeretsiz olarak gelmezse, gelen taraf onun muvafakati 
aranmaksızın iddia veya savunamasını genişletebilir yahut değiştirebilir. 
Ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra iddia veya savunma 
genişletilemez yahut değiştirilemez. İddia ve savunmanın genişletilip de-
ğiştirilmesi konusunda ıslah ve karşı tarafın açık muvafakati hükümleri 
saklıdır (HMK m. 141). Ön inceleme duruşmasında, taraflara dilekçele-
rinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sun-
maları 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 getirilme-
mesi hâlinde, o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılmasına karar veri-
lir (HMK m. 140/5). Bu madde metninde vurgulanması gereken husus 
“dilekçelerinde gösterdikleri” ibaresinin kullanılmış olmasıdır. Taraflar, 
Kanunda belirtilen süreden sonra delil gösteremezler (HMK m. 145).

Dava dilekçesi davalı erkeğe 05.03.2015 tarihinde tebliğ edilmiş, dava-
lı cevap dilekçesi sunmamış, tarafların katıldıkları 26.05.2015 tarihli ön 
inceleme duruşmasında davacı kadına "tanık deliline dayanmış olmakla, 
tanık isim ve adreslerini yazılı olarak iki hafta içerisinde bildirmesi" yö-
nünde süre verilmiş ve davacının iki haftalık kesin süre geçtikten sonra 
20.08.2015 tarihli dilekçesinde bildirdiği tanıklar dinlenerek davanın ka-
bulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmiştir. Davacı kadın dava 
dilekçesinde boşanma sebebi olarak ileri sürdüğü vakıaları bildirdikten 
sonra bu vakıaları hangi delille ispatlayacağını belirtmemiştir. Davacı ka-

1  Gönderen Av. Özgü PEKKİP KAYA
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dın dava dilekçesinde tanık deliline dayanmadığına göre, dayanılmayan 
delilin bildirilmesi için ön inceleme aşamasında verilen süre sonuç do-
ğurmaz ve davacının süresinde bildirmediği tanıklarının beyanları kusur 
belirlemesinde dikkate alınamaz (HGK 20.04.2016 tarih 2014/695 ve 
2016/522 karar sayılı kararı). Gerçekleşen bu durum karşısında mah-
kemece; yukarıda açıklanan sebeplerle davalıya yüklenecek kusurlu bir 
davranış ispatlanamadığından davanın reddine karar verilmesi gerektiği 
halde, boşanma davasının kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı 
olup, 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 
oybirliğiyle karar verildi. 17.01.2017

VELAYET • YABANCI HUKUK HÜKÜMLERİ • KAMU DÜZENİ

ÖZET: Soybağı hükümleri soybağını kuran huku-
ka tabidir. Ana ve babanın ve çocuğun müşterek 
milli hukuku bulunuyorsa soybağı hükümlerine o 
hukuk uygulanır.
Ancak, yetkili yabancı hukukun Türk kamu düze-
nine aykırı olması halinde bu kural uygulanmaz.
Yabancı hukukta bulunan “ortak velayet” düzen-
lemesi Türk kamu düzenine aykırı değildir.*
Y. 2 HD., E. 2016/15771, K. 2017/1737, T. 20.2.2017

Taraflar İngiliz vatandaşıdır. Davacı baba, evlilik dışı doğan 24/10/2003 
doğumlu ortak çocuk...’un velayetinin anne ve babaya verilmek suretiyle, 
velayetin ortak düzenlenmesini istemiştir.

Mahkemece özetle; tarafların milli hukukuna göre evlilik dışı doğan 
çocuklar açısından ortak velayet düzenlemesi mümkün ise de ortak ve-
layet düzenlenmesinin Türk kamu düzenine aykırı olduğu gerekçesiyle, 
davanın reddine karar verilmiştir. 

Soybağının hükümleri, soybağını kuran hukuka tâbidir. Ancak ana, 

* Gönderen Av. Özgü PEKKİP KAYA
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baba ve çocuğun müşterek millî hukuku bulunuyorsa, soybağının hü-
kümlerine o hukuk, bulunmadığı takdirde müşterek mutad mesken hu-
kuku uygulanır(MÖHUK m. 17/1).

Yetkili yabancı hukukun belirli bir olaya uygulanan hükmünün Türk 
kamu düzenine açıkça aykırı olması hâlinde, bu hüküm uygulanmaz; ge-
rekli görülen hâllerde, Türk hukuku uygulanır.(MÖHUK m.5/1).

Somut olayda çözülmesi gereken uyuşmazlık, "ortak velayet" düzenlen-
mesinin Türk kamu düzenine açıkça aykırı olup olmadığının belirlenme-
sine yöneliktir.

Bu bağlamda öncelikle iç hukukumuzdaki yasal düzenlemelere bak-
mak gerekir. İç hukukumuzda konumuzla ilgili yasal düzenlemeler aşa-
ğıdaki gibidir.

Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken, olanak bulundukça 
ana ve babayı dinledikten ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet 
makamının düşüncesini aldıktan sonra, ana ve babanın haklarını ve ço-
cuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler.

Velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel iliş-
kisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlâk bakı-
mından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine 
gücü oranında katılmak zorundadır(TMK m. 182/1-2).

Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velayeti altındadır. Yasal sebep 
olmadıkça velayet ana ve babadan alınamaz.

Hâkim vasi atanmasına gerek görmedikçe, kısıtlanan ergin çocuklar 
da ana ve babanın velayeti altında kalırlar(TMK m. 335).

Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velâyeti birlikte kullanırlar.

Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hâli gerçekleşmişse hâkim, velâ-
yeti eşlerden birine verebilir.

Velâyet, ana ve babadan birinin ölümü hâlinde sağ kalana, boşanmada 
ise çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir"(TMK m.336).

Ana ve baba evli değilse velâyet anaya aittir. 

Ana küçük, kısıtlı veya ölmüş ya da velâyet kendisinden alınmışsa hâ-
kim, çocuğun menfaatine göre, vasi atar veya velâyeti babaya verir(TMK 
m.337).

Türkiye Cumhuriyeti adına 14 Mart 1985 tarihinde imzalanan "11 
Nolu Protokol ile Değişik İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya 
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Dair Sözleşmeye Ek 7 Nolu Protokol", 6684 sayılı Kanun ile onaylanması 
uygun bulunarak, 25.03.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanıp yürür-
lüğe 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".

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalar kanun 
hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa 
Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel 
hak ve özgürlüklere ilişkin Milletlerarası Andlaşmalarla kanunların aynı 
konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklar-
da Milletlerarası Andlaşma hükümleri esas alınır. (Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası m.90/son).

İç hukukla ilgili yasal düzenlemeye baktıktan sonra "kamu düzeni" 
(ordre puplic) kavramı üzerinde durmak uyuşmazlığın çözümü için ya-
rarlı olacaktır.

Kamu düzeninin bütün özelliklerini ifade edecek tam bir tarifini yap-
mak kolay değildir. Genel bir tanımla; "Kamu düzeni kuralları, bir mem-
lekettte kamu hizmetlerinin iyi yapılmasını, devletin emniyet ve asayişini 
ve fertler arasındaki münasebetlerde huzur ve ahlak kaidelerine uygunlu-
ğu temine yarayan müessese ve kaidelerin tümüdür". Bu genel çerçeve içe-
risinde kamu düzeni kuralları bir toplumun temel yapısı ve temel çıkarla-
rını koruyan kurallar olarak açıklanabilir. (Prof. Dr.Aysel Çelikel-Prof.Dr. 
B. Bahadır Erdem, Milletlerarası Özel Hukuk 1l.bası-sayfa:149 ).

Genel olarak; hukuk sisteminin toplumsal kalkınmayı hedefleyen ve 
kişisel hak ve özgürlükleri koruyan temel prensipleri, anayasanın temel 
ilkeleri ve toplumda cari olan örf-âdet ve ahlk telakkileri, kamu düzeni-
ni temsil eden değerler olarak ifade edilebilir ve bu değerlerle açık bir 
şekilde uyuşmayan yabancı hukukun veya yabancı hukuk hükmünün 
kamu düzenine aykırı sayılarak uygulanmayacağı söylenebilir. Yabancı 
hukukun veya yabancı hukuk hükmünün somut olayda tatbiki ile ortaya 
çıkaracağı sonuç, yukarıda belirtilen temel ilke ve değerler karşısında da 
tahammül edilmez bir durum yaratmakta ise, yabancı hukukun kamu dü-
zenini açıkça ihlal ettiğinden bahisle yabancı hukuk uygulanmaz. Burada, 
yabancı hukukun tatbikini engelleyen kamu düzeninin "menfî etkisi"nden 
bahsedilir. Kamu düzeni kavramı geniş, muğlâk, izafî ve değişkendir(Prof.
Dr.Cemal Şanlı-Doç.Dr.Emre Esen- Yrd.Doç.İnci Ataman-Figanmeşe, Mil-
letlerarası Özel Hukuk-4.Bası-sayfa: 72-73-78).
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Türk hukukunda kamu düzeni (ordre puplic, amme intizamı) yabancı 
hukukun tatbikini önleyen istisnaî bir göreve sahiptir. Kanunlar ihtilâ-
fı kaidelerimizce yetkilendirilen yabancı hukuk ülkenin kamu düzenine 
"açıkça" aykırılık teşkil etmemesi şartıyla tatbik olunma imkânına sahip-
tir(MÖHUK m.5). Şu halde, kamu düzeni bizim için kanunlar ihtilâfı hu-
kukuna ait tek taraflı bir "bağlanma kaidesi" değildir. Aksine kanunlar 
ihtilâfı kaidemizin gösterdiği yabancı hukuk nizamının tatbiki prensibi-
nin bir istisnasıdır(Prof.Ergin Nomer-Prof.Cemal Şanlı, Devletler Hususî 
Hukuk, 18.bası-sayfa:l59)

"...Esasa uygulanan hukukun Türk Hukukunda farklı olması ya da 
Türk Hukukunun emredici kurallarına aykırı olması gibi nedenlerle ya-
bancı kararın tenfizi reddedilemez. Burada esas alınması gereken kıstas, 
yabancı ilamın Türk Hukukunda bir veya birden çok kanun hükümleri-
ne aykırı bulunmasından çok, Türk Hukukunun temel değerlerine, Türk 
genel adap ve ahlak anlayışına Türk kanunlarının dayandığı temel adalet 
anlayışına ve hukuk siyasetine, Anayasa'da yer alan temel hak ve özgür-
lüklere milletlerarası alanda geçerli ortak ve kabul görmüş hukuk pren-
siplerine, ikili anlaşmalara, gelişmiş toplumların ortak

benimsedikleri ahlak ve adalet anlayışına, medeniyet seviyesine siyasi 
ve ekonomik rejimine bakmak olmalıdır" (10.02.2012 tarih ve 2010/1 E, 
2012/1 K.saylı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı).

Yukarıda değinilen iç hukukumuz ve kamu düzeni kavramı ile ilgili 
açıklamalara göre somut olay değerlendirildiğinde "ortak velayet" düzen-
lenmesinin, Türk kamu düzenine "açıkça" aykırı olduğunu ya da Türk 
toplumunun temel yapısı ve temel çıkarlarını ihlal ettiğini söylemek müm-
kün değildir.

O halde mahkemece, MÖHUK m. 17/1 gereğince, İngiliz vatandaşı olan 
tarafların müşterek milli hukuklarındaki velayete ilişkin düzenlemeler 
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 kurulması, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan sebeple BOZULMASINA, 
bozma sebebine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer 
olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, 
işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık 
olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 20.02.2017 (Pzt.)
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KANITLARIN AÇIKLANMASI

ÖZET: Dayatılan delillerde yer alan hangi vakıa-
nın kabul edildiği gerekçeli olarak açıklanması 
zorunludur.
Y. 2 HD., E. 2015/23531, K. 2017/2407, T. 07.03.2017

Anayasanın 141/3. maddesi "Bütün mahkemelerin her türlü kararları 
gerekçeli olarak yazılır" buyurucu hükmünü içermektedir. Hukuk Muha-
kemeleri Kanununun 297. maddesinde de kararın kapsayacağı hususlar 
ayrıntılı biçimde belirtilmiş olup, bu maddenin 3. bendine göre, mahke-
me kararlarında iki tarafın sav ve savunmalarının özeti, anlaştıkları ve 
anlaşmadıkları hususlar, çekişmeli konular hakkında toplanan deliller, 
delillerin tartışılması, ret ve üstün tutulma nedenleri, sabit görülen va-
kıalarda bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebebin açıkça gösterilme-
si zorunludur. Yerel Mahkeme kararında, boşanma davasının kabulüne 
dayanak "vakıalar" ve kabule ilişkin gerekçeler karar yerinde gösterilme-
miştir. Yerel mahkemenin hangi delillerle sonuca ulaştığını değil dayanı-
lan delillerde yer alan hangi vakıanın kabul edildiğini Yargıtay denetimine 
elverişli şekilde gerekçeli olarak açıklaması zorunludur. Bu nedenle ge-
rekçesiz şekilde hüküm kurulması da usul ve yasaya aykırı olduğundan 
bozmayı gerektirmiştir. 

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, 
bozma sebebine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine 
yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilme-
sine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu 
açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 07.03.2017
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TANIK

ÖZET: Zorla getirme kararı taraftan kaynaklan-
mayan bir nedenle yerine getirlmemiş ise tanık 
dinlenmelidir.*
Y. 2 HD., E. 2016/11687, K. 2017/11168, T. 17.10.2017

Mahkemece, davalı kadın tarafından usulünce bildirilen tanıklardan 
...'nın dinlenilebilmesi için. 29.01.2015 tarihli celsenin ara kararında 
dinlenmeyen tanığa davetiye çıkarılarak aynı zamanda davalı tanığının 
davalının kardeşi olması nedeniyle gelecek celse hazır edilmesi yönünde 
kesin süre verilmiş, bir sonra ki 12.03.2015 tarihli celse de ise, tanığa 
çıkarılan davetiye tebligatının iade dönmesi ve davalı tarafın dinlenmeyen 
tanığını duruşmada hazır etme zorunluluğu olmadığından bahisle önceki 
celse verilen ara karardan dönülerek, tekrardan tanığa davetiye çıkarıl-
mış, takip eden duruşma gününde ise davetiye tanığa tebliğ edilmiş ol-
masına rağmen, tanığın mazeret bildirmesi üzerine tanığın mazeretinin 
kabulüne karar verilmiş, ihtaratlı olarak gelecek celse de gelmez ise ceza-
landırılacağı ve dinlenmekten vazgeçileceği belirtilmiş ancak 09.09.2015 
tarihli duruşma gününün de tanığa tebliğ edilmesine rağmen işbu celseye 
de katılmadığı dikkate alınarak zorla getirilmesi için kolluğa müzekkere 
yazılmış, ancak kolluk birimince müzekkereye verilen cevapta zorla getir-
me kararının tanığın hazır edilmesi istenilen 20.11.2015 tarihli celseden 
sonra ellerine geçtiği belirtilerek, zorla getirme kararının yerine getirile-
mediği belirtilmiş, ne var ki mahkeme zorla hazır edilmesine karar veri-
len 20,11.2015 tarihli duruşmada, HMK 240/3. maddesi gereğince ısrarla 
duruşmalara katılmayan tanığın, yargılamayı uzatması nedeniyle dinlen-
mesinden vazgeçilmesine karar vermiştir.

Kanunda gösterilen hükümler saklı kalmak üzere, tanıklık için çağrı-
lan herkes gelmek zorundadır. Usulüne uygun olarak çağrıldığı hâlde ma-
zeret bildirmeksizin gelmeyen tanık zorla getirtilir (HMK m.245). Somut 
olayda, mahkemece, çağrıya uymayan tanığın zorla getirilmesine karar 
verilmiş ise de, zorla getirme müzekkeresinin, tanığın hazır edilmesi is-
tenilen duruşma gününden sonra kolluk birimine ulaştığı ve fiili imkan-
sızlık nedeniyle gereğinin yerine getirilemediği anlaşılmaktadır. Öyleyse, 
mahkemece, davalının açıkça dinlenmesinden vazgeçmediği tanık ... için 
Hukuk Muhakemeler Kanunun 243 devamı ve aynı kanunun 245. mad-
deleri uyarınca çıkarılan zorla getirme kararının akıbeti araştırılmadan 

* Gönderen: Av. Fatih KARAMERCAN
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ve zorla getirme kararının davalı taraftan kaynaklanmayan nedenle yerine 
getirilmediği de dikkate alınmaksızın, davalı tanığı ...'nın usulünce du-
ruşmada hazır edilmesi için gerekli usuli işlemler tamamlanmadan eksik 
incelemeyle hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, 
bozma sebebine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelen-
mesine yer olmadığına, duruşma için taktir olunan 1.480,00 TL. vekalet 
ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, temyiz peşin harcının is-
tek halinde yatıranlara geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 
15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar 
verildi.

BOŞANMADA KANIT

ÖZET: Eşin aracına gps cihazı taktırılması ve te-
lefonuna casus yüklenmemesi hukuka aykırı de-
lildir
Y. 2 HD., E. 2016/3808, K. 2017/10105, T. 13.09.2017

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici 
sebeplere ve özellikle davacı-karşı davalı erkek tarafından, davalı-karşı 
davacı kadının aracına ... cihazı taktırılması ve telefonuna casus yazılım 
yüklenmesi hukuka aykırı delil niteliğinde ise de, dosyada yer alan diğer 
deliller dikkate alındığında kabul edilen ve gerçekleşen kusurlu davranış-
lara göre tarafların eşit kusurlu olduğunun anlaşılmasına göre, yerinde 
bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hük-
mün ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın temyiz edene yükletilmesine, 
peşin alınan harcın mahsubuna ve 143.50 TL. temyiz başvuru harcı peşin 
alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, işbu kararın teb-
liğinden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 
oybirliğiyle karar verildi.

* Gönderen Av. Özgü PEKKİP KAYA



YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

TACİR SIFATI • ADİ ORTAKLIK • DAVADA GÖREV

ÖZET: Ticaret siciline kayıtları bulunan ve tacir 
sıfatı bulunan kişilerin oluşturdukları adi ortak-
lığın tasfiyesi davasına Ticaret Mahkemesi’nde 
bakılacaktır*
Y. 3 HD., E. 2016/3412, K. 2017/14362, T. 23.10.2017

Davacı, tarafların tacir olduğunu ileri sürerek ortaklığın malvarlığının 
tespitine,ortaklığın haklı sebeple feshine, ortaklığın malvarlığının tasfiye-
sine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı, kullanılan kredilerin de ortaklık hesabına dahil edilmesi gerek-
tiğini belirtmiştir.

Mahkemece, adi ortaklığın feshi ve tasfiyesine ilişkin davalara bakmak 
görev ve yetkisi genel mahkeme olan Asliye Hukuk Mahkemesine ait ol-
duğundan dava dilekçesinin görev yönünden usulden reddine karar veril-
miş,hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir .

Bilindiği üzere, adi ortaklık; iki yada daha fazla kişinin emeklerini ve 
mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri söz-
leşmedir (TBK. 620/1 md.). Diğer bir anlatımla, adi ortaklık; birbirini 
tanıyan, birbirlerinin kabiliyet ve şahsiyetlerine güvenen, eşit ve aynı du-
rumda olan gerçek veya tüzelkişilerin, müşterek amacın gerçekleştirilme-
sini sağlayacak vasıtaları (sermaye paylarını) ortaklığa getirme konusun-
da karşılıklı ve uygun irade beyanlarının birbirine ulaşmasıyla teşkil eden 
bir kişi topluluğudur.

Diğer taraftan, adi ortaklığın tüzelkişiliği bulunmadığından; ortaklık 
mamelekine ilişkin alacaklar hakkında aktif taraf ehliyeti tüm ortaklara 
ait olduğu gibi, üçüncü kişiler tarafından adi ortaklığa yöneltilen davanın 
konusu ortakların elbirliği ile tasarrufta bulunabilecekleri bir edimse, el-
birliği ile mülkiyet ilkesi nedeniyle davanın tüm ortaklara yöneltilmesi 
gerekir. 

* Gönderen Av. Erol ZEYBEKOĞLU Antalya Barosu
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Eldeki dava, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 
01/07/2012 tarihinden sonra, 26/12/2013 tarihinde açılmıştır.

6102 sayılı TTK. 4.maddesine göre bir davanın ticari dava olabilmesi 
için uyuşmazlığın her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğ-
muş bulunması veya anılan yasa maddesinde sayılan mutlak ticari dava-
lardan sayılması gerekir. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 12. maddesinde "Bir ticari iş-
letmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir" hükmünü 
içermektedir.

26/06/2012 tarihinde kabul edilen ve 30 Haziran 2012 tarihli Resmi 
Gazete'de yayınlanan 6335 sayılı yasanın 2.maddesinde, "6102 sayılı Ka-
nun'un 5. maddesinin başlığı" 2. ticari davalar ve çekişmesiz yargı işle-
rinin görüleceği mahkemeler" şeklinde, 1. fıkrasında yer alan "davalara" 
ibaresi ise davalar ve ticari nitelikteki "çekişmesiz yargı işlerine" şeklinde 
3.ve 4. fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Asliye Ticaret Mahkemesi ile Asliye Hukuk Mahkemesi ve diğer hukuk 
mahkemeleri arasındaki ilişki görev ilişkisi olup, bu durumda göreve iliş-
kin usul hükümleri uygulanır". şeklinde düzenlenmiştir. 

TTK'nun 19.maddesinde "Bir tacirin borçlarının ticari olması asıldır. 
Ancak, gerçek kişi olan bir tacir, işlemi yaptığı anda bunun ticari işletme-
siyle ilgili olmadığını diğer tarafa açıkça bildirdiği veya işin ticari sayılma-
sına durum elverişli olmadığı takdirde borç adi sayılır. Taraflardan yalnız 
biri için ticari iş niteliğinde olan sözleşmeler, Kanunda aksine hüküm 
bulunmadıkça, diğeri için de ticari iş sayılır" hükmü bulunmaktadır.

Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup, taraflar ileri 
sürmese dahi yargılamanın her aşamasında re'sen gözetilir. Görevle ilgili 
hususlarda kazanılmış hak söz konusu olmaz. Mahkeme duruşma yap-
madan, yani taraflara tebligat yapıp onları dinlemeden dosya üzerinden 
de görevsizlik kararı verebilir. Taraflar da yargılama bitinceye kadar gö-
rev itirazında bulunabilirler. Görev itirazı yapılmış ise veya yapılmamış 
olsa bile re'sen mahkeme, ilk önce görevli olup olmadığını inceleyip, ka-
rara bağlamalıdır. 

Bu açıklamalar ışığında somut olaya bakıldığında ise; davaya konu 
uyuşmazlığın adi ortaklığa ilişkin olduğu, Ticaret Sicil Müdürlüğü yazı-
sına göre tarafların ticaret siciline hakiki şahıs olarak kayıtlı oldukları, 
ticaret siciline kayıt numaraları bulunduğu, iş konusunun tatlı imalatı ve 
satışı olduğu, tarafların tacir olduğu, uyuşmazlığın çözümünün yukarıda-
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ki yasa hükümleri de gözetildiğinde Asliye Ticaret Mahkemesi'nin görevi 
içinde olduğu anlaşılmaktadır. 

O halde mahkemece, davanın tarafları tacir olduğuna göre uyuşmaz-
lıkta Asliye Ticaret Mahkemesi görevli olduğundan esasa girilerek yargı-
lamaya devam edilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve 
yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. 

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün HUMK'un 428. maddesi ge-
reğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde 
temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 
sayılı HUMK'un 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak 
üzere, 23.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

VEKALET ÜCRETİ

ÖZET: Yetkisizlik kararı nedeniyle yetkili mahke-
mece yetkisizliğe dayalı vekalet ücretine hükme-
dilmelidir*
Y. 3 HD., E. 2017/13589, K. 2017/11914, T. 14.09.2017

Davacı, dava dışı anne ve babasının boşandığını, boşanma kararı ile 
velayetinin annesine verildiğini ve 2.000.TL iştirak nafakasına hükmedil-
diğini, boşanma kararının kesinleşmesi sonrasında davalının 2014 yılı 
Ekim,Kasım ve Aralık ayları nafakasını ödemediğini, bu nafakalara iliş-
kin alacak haklarını saklı tutuğunu, 18 yaşını doldurup reşit olmasına 
karşın üniversite eğitiminin devam ettiğini, giderleri için davalıdan dava 
tarihinden itibaren aylık 5.000 TL yardım nafakası tahsiline karar veril-
mesini talep etmiştir.

Davalı, davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile dava tarihinden geçerli olmak 
üzere her ay 3.000 TL yardım nafakasının davalıdan alınarak davacıya 
verilmesine yönelik olarak verilen hükmün, davalı vekili tarafından tem-
yizi üzerine Dairemizin 10.05.2017 günlü ve 2016/17693 E. 2017/6878 
K. sayılı ilamı ile Onanmasına karar verilmiş, davalı vekili bu kez onama 
ilamına karşı karar düzeltme isteğinde bulunmuştur.

* Gönderen Av. Fatih KARAMERCAN
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1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici 
sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine 
göre, davalı tarafın diğer karar düzeltme itirazlarının reddi gerekir.

2-Somut olayda, dava ilk olarak 30.01.2015 tarihinde ... 4. Aile Mah-
kemesinde açılmış, mahkemece 21.09.2015 tarih ve 2015/70-644 E.K. 
sayılı ilam ile yetkisizlik kararı verilmiş, söz konusu karar temyiz edil-
meksizin kesinleşmiş, bu aşamadan sonra dosyanın gönderildiği ... 1. 
Aile Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda, temyize konu karar 
verilmiştir.

6100 sayılı HMK'nun 331/2. maddesi "Görevsizlik, yetkisizlik veya gön-
derme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmesi 
halinde yargılama giderlerine o mahkeme hükmeder. Görevsizlik, yetki-
sizlik veya gönderme kararından sonra davaya başka bir mahkemede de-
vam edilmemiş ise, talep üzerine davanın açıldığı mahkeme dosya üzerin-
den bu durumu tespit ile davacıyı yargılama giderleri ödemeye mahkum 
eder" hükmünü içermektedir.

Mahkemece, yukarıda anılan yetkisizlik kararı gereğince HMK'nun 
331/2. maddesi gözetilerek, kendisini bir vekille temsil ettiren davalı lehi-
ne vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, davalı lehine vekalet ücreti 
takdirine ilişkin hüküm tesis edilmemesi usul ve yasaya aykırı olup, hük-
mün bozulmasını gerektirir.

Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğin-
den hükmün düzeltilerek onanması HUMK'nun 438/7.maddesi gereğidir. 

SONUÇ

Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davalı tarafın diğer karar 
düzeltme itirazlarının REDDİNE, ikinci bentte açıklanan nedenlerle dava-
lı tarafın karar düzeltme isteğinin kabulü ile Dairece verilen 10.05.2017 
günlü ve 2016/17693 E. 2017/6878 K. sayılı onama kararının kaldırılma-
sına, ... 1. Aile Mahkemesi'nin 27.05.2016 günlü ve 2015/919 E. 2016/457 
K. sayılı kararının hüküm fıkrasına 6. bir bent olarak '' Yetkisizlik kara-
rının verildiği ... 4. Aile Mahkemesinde davalı kendisini bir vekille temsil 
ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T.'nin 7. maddesi 
gereğince 750 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesi-
ne,'' ifadesinin eklenmesi suretiyle hükmün düzeltilmesine ve düzeltilmiş 
bu şekliyle ONANMASINA, peşin alınan karar düzeltme harcının istek 
halinde karar düzeltme isteyene iadesine, 14.09.2017 tarihinde oybirli-
ğiyle karar verildi.
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YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

BELİRLİ ALACAK

ÖZET: Sürekli kiraya verilen araç yönünden kira 
geliri kaybı istemi belirsiz alacak davası olarak 
açılamaz* **
Y. 4 HD., E. 2015/10133, K. 2017/4553, T. 05.07.2017

Davacı ... arafından, davalı aleyhine 20/05/2014 gününde verilen di-
lekçe ile maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargıla-
ma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 09/01/2015 günlü kararın 
Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle 
temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tara-
fından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği 
görüşüldü. 

Dava, haksız eylem nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemine iliş-
kindir. Mahkemece, istemin kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı ve-
kili tarafından temyiz edilmiştir. 

Davacı, maliki bulunduğu plaka sayılı kamyonetinin servis aracı ola-
rak kullanılması amacıyla davalı şirketin taşeronu olan dava dışı şirkete, 
taşıt kira sözleşmesi ile kiralandığını, aracın davalı tarafından işletilen 
kömür havzası şantiyesinde bulunmakta iken, 10/02/2011 tarihinde şan-
tiye alanında oluşan heyelan neticesinde toprak altında kaldığını, aradan 
uzun süre geçmesine rağmen göçük altında bulunan aracın halen çıkarı-
lamadığını ve aracın toprak altından çıkarılması durumunda dahi fiilen 
kullanılmasının mümkün olmadığını ve ekonomik bir değerinin kalma-
dığını, olaydan sonra aracını kiraya veremediği için kira geliri kaybına 
da uğradığını belirterek, sayılı dava dosyasında aracın zarar görmesi ne-
deniyle açılan davada hükmedilen 10.000 TL'sinin mahsubu ile araç za-

* Gönderen Av. Fatih KARAMERCAN
** İÇTİHAT YORUMU : Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin söz konusu kararı, somut olayın 

özelliğine göre ve HMK anlamında doğru ve uygun bir karardır. Ayrıca, karardan anla-
şıldığı üzere, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, şartları bulunmadığı halde davacının davasını, 
belirsiz alacak davası olarak açtığı durumlarda, hukuki yarar yokluğundan davanın 
reddi yoluna gidilmesi yönünde görüş bildirdiğinden, bu konu hakkında doktrindeki 
hâkim görüş uyarınca TAMAMLANAMAZ DAVA ŞARTI yönünde tavır aldığı da görül-
mektedir.
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rarının ve kira gelir kaybının tespit edilerek HMK 107 md. kapsamında 
belirsiz alacak olarak tazmini isteminde bulunmuştur.

Davalı ise, davanın reddedilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece sayılı dava dosyasında aracın zarar görmesi nedeniyle 
açılan davada aracın belirlenen kasko bedeli olan 25.500,00 TL'den bu 
davada taleple bağlı kalınarak hükmedilen 10.000 TL'nin mahsubu ile 
15.500,00 TL araç zararının ve kira kaybı geliri yönünden alınan bilirkişi 
raporu benimsenerek kira kaybı geliri zararının davalıdan tahsiline karar 
verilmiştir.

01/10/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemele-
ri Kanunu'nun 107. maddesiyle, mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake-
meleri 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 açıla-
bildiği hâllerde, tespit davası da açılabilir ve bu durumda hukuki yararın 
var olduğu kabul edilir."

Davanın belirsiz alacak davası türünde açılabilmesi için, davanın açıl-
dığı 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 durumu-
na ya da objektif olarak imkansızlığa dayanmalıdır.

6100 sayılı Kanunun 107/2. maddesinde, sorunun çözümünde yol gös-
terici 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 belirt-
miş olduğu talebini artırabileceği hüküm altına alınmış, madde gerekçe-
sinde de "karşı tarafın verdiği bilgiler ve sunduğu delillerle ya da delillerin 
incelenmesi ve tahkikat işlemleri sonucu (örneğin bilirkişi ya da keşif in-
celemesi sonucu)" belirlenebilme hali açıklanmıştır.
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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 bu-
lunan bilgi ve belgelerin sunulmasıyla mümkün hale geleceği durumlarda 
alacak belirsiz kabul edilmelidir.

Sırf taraflar arasında alacak miktarı bakımından uyuşmazlık bu-
lunması, talep sonucunun belirlenmesinin davacıdan beklenemeyecek 
olması anlamına gelmez. Önemli olan objektif olarak talep sonucunun 
belirlenmesinin davacıdan beklenemeyecek olmasıdır Sadece alacak mik-
tarında 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 önüne gelmektedir. Önemli 
olan davacının talebini belirli kılacak imkana sahip olup olmadığıdır. Bu-
rada, alacağın belirlenebilir olması ile ispat edilebilirliğinin de ayrıca de-
ğerlendirilmesi 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 is-
pat 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 yapıla-
cak delillerin incelenmesi, bilirkişi incelemesi veya keşif gibi sair işlem-
lerin yapılmasına bağlı olduğu durumlarda da belirsiz alacak davası açı-
labileceği 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

Kategorik olarak, belirli bir tür davanın veya belirli kişilerin açtığı da-
vaların baştan belirli veya belirsiz alacak davası olduğundan da söz edi-
lemez. Her bir davaya konu alacak bakımından, belirsiz alacak davasına 
ilişkin ölçütlerin somut olaya uygulanarak, belirleme yapılması gereklidir.

Zaman zaman, 6100 sayılı Kanun ile birlikte kabul edilen belirsiz ala-
cak davası ile kısmi davaya ilişkin yeni düzenlemedeki sınırın tam olarak 
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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 açıl-
ması mümkündür.

Somut olayın özellikleri dikkate alınarak, yukarıda belirtilen açıklama-
lar ışığında, davanın belirsiz alacak davası olarak açılabilmesi için gerekli 
şartların bulunup bulunmadığının değerlendirilmesine gelince; davacının 
davasını 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 107. maddesi 
uyarınca açıkça belirsiz alacak davası olarak açtığı, aracın göçük altında 
kalarak zarar görmesi nedeniyle davacı tarafından esas ve karar sayılı 
dava dosyasında aracın kasko bedelinin 25.500,00 TL olarak belirlendiği 
ve mahkemece bu davada taleple bağlı kalınarak 10.000,00 TL yönünden 
davanın kabulüne karar verildiği, davacının eldeki davada hükmedilen 
10.000,00 TL'nin mahsubu ile araç nedeniyle uğradığı zararının ve kira 
geliri kaybı zararının giderilmesi isteminde bulunduğu ve aracını sürekli 
olarak kiraya verdiği, bu nedenle kira geliri yönünden de zarara uğradığı 
açıklamalarına yer verdiği anlaşılmaktadır.

Araçta meydana gelen zarar nedeniyle aracın kasko bedelinin belirli 
olduğu ve talep edilmeyen kasko bedeline hükmedildiği, kira kaybı geliri 
yönünden ise davacının, aracın kiralama süresini ve sürekli kiraya verdi-
ğini belirttiği araç yönünden kira geliri miktarını belirleyebilmesi müm-
kündür. Davacının aracının zarar görmesi nedeniyle elde edebileceği kira 
geliri miktarının ne kadar olduğunu bilmemesi de aynı zamanda hayatın 
olağan akışına aykırı olacaktır. 

Şu durumda, şartları bulunmadığı halde dava dilekçesinde davanın 
belirsiz alacak davası olarak açıldığı durumda hukuki yarar yokluğun-
dan davanın reddi yoluna gidilmelidir. Çünkü, alacağın belirlenebilmesi 
mümkün iken, böyle bir davanın açılmasına Kanun izin vermemiştir. Bu 
nedenle mahkemece, dava konusu edilen zararın gerçekte belirli bir ala-
cak olduğu ve dolayısıyla belirsiz alacak davasına konu edilemeyecekleri 
anlaşılmakla, hukuki yarar yokluğundan davanın reddi gerekirken yazılı 
şekilde esasa girilerek karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması 
gerekmiştir.

SONUÇ

Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 
bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesi-
ne yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 
05/07/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
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FERAGAT • AVUKATLIK ÜCRETİ 

ÖZET: Davacının davadan feragat ettiği gözetile-
rek, kendisini vekille temsil ettiren davalı lehine 
Tarife 6. Maddesi değerlendirilerek vekalet ücre-
tine hükmedilmesi gerekir. 
Y4HD E: 2017/3197 K : 2017/4600 T: 6.07.2017  

Davacı ... vekili tarafından, davalı ... aleyhine 02/01/2014 gününde ve-
rilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama 
sonunda; davanın feragat nedeniyle reddine dair verilen 25/04/2014 gün-
lü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde 
istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik 
hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incele-
nerek gereği görüşüldü. 

Dava, İİK`nın 5. maddesine dayalı icra memurunun eyleminden kay-
naklanan maddi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. 

Mahkemece, davanın feragat nedeniyle reddine karar verilmiş, hüküm; 
davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, cezaevinde bulunduğu sırada dava dışı kişilerin hakkında icra 
takibi başlattığını, icra müdürlüğü tarafından kendisine yapılan tebligat-
ların usulsüz olduğunu, bu nedenle takipten haberinin olmadığını ve ta-
kibin kesinleştiğini, adına kayıtlı otobüsün ihale yoluyla düşük fiyattan 
satıldığını, satıştan da haberi olmadığını belirterek uğradığı zararın İİK 5. 
maddesi uyarınca davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. 

Mahkemece, feragat nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir.

6100 Sayılı HMK`nın 312. maddesinde 

"Feragat veya kabul beyanında bulunan taraf, davada aleyhine hüküm 
verilmiş gibi yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edilir. Feragat ve ka-
bul, talep sonucunun sadece bir kısmına ilişkin ise yargılama giderlerine 
mahkûmiyet, ona göre belirlenir. Davalı, davanın açılmasına kendi hâl 
ve davranışıyla sebebiyet vermemiş ve yargılamanın ilk duruşmasında da 
davacının talep sonucunu kabul etmiş ise yargılama giderlerini ödemeye 
mahkûm edilmez."  hükmü yer almaktadır.

Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi`-
nin vekalet ücreti ile ilgili 6. maddede 
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"Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul, sulh veya her-
hangi bir nedenle; ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar giderilirse, 
Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, ön inceleme tutanağı 
imzalandıktan sonra giderilirse tamamına hükmolunur. Bu madde yargı 
mercileri tarafından hesaplanan akdi avukatlık ücreti sözleşmelerinde uy-
gulanmaz.” hükmü düzenlenmiştir.

Dosya kapsamından, davacının davadan feragat ettiği gözetilerek, ken-
disini vekille temsil ettiren davalı lehine 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu`nun 312/1. ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 6. maddeleri 
değerlendirilerek vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken bu yönde bir 
karar verilmemesi doğru görülmemiş ve kararın bu nedenle bozulması 
gerekmiştir.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenle davalı yararına 
BOZULMASINA, 06/07/2017 günü oybirliğiyle karar verildi. 

GÖREVLİ MAHKEME • HİZMET KUSURU • İDARİ DAVA 

ÖZET: İdarenin hizmet kusurundan doğan zarar-
lardan dolayı; İdari Yargılama Usulü Yasası gere-
ği İdare’ye karşı idari yargıda tam yargı davası 
açılması gerekir.
Y 4 HD E: 2015/10302 K: 2017/4597 T: 06.07.2017 

...

Dava, haksız eylem nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir. 

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf-
larca temyiz olunmuştur.

Davalı ... Belediyesi bir kamu tüzel kişiliği olup; kural olarak, işlem ve 
eylemleri kamusal nitelik taşır. 

Somut olayda, davalılar tarafından yapılan sinyalizasyon çalışmaları 
esnasında davacıya ait kablolara zarar verildiği ileri sürülmüştür. 

Görevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi hizmet kusuru nite-
liğindedir. İdarenin hizmet kusurundan doğan zararlardan dolayı; İdari 
Yargılama Usulü Yasası’nın 2/1-b maddesi gereğince İdare’ye karşı idari 
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yargı yerinde tam yargı davası açılması gerekir. 

Görev sorunu, açıkça veya hiç ileri sürülmese de kendiliğinden (re’sen) 
dikkate alınır. Mahkemece, yargı yolu bakımından görevsizlik kararı ve-
rilmesi yerine işin esasının çözümlenmesi usul ve yasaya mutlak aykırılık 
oluşturmaktır. Karar açıklanan nedenle yerinde görülmemiş ve bozmayı 
gerektirmiştir.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın, yukarıda (2) sayılı bentte gösterilen nedenle 
davalı ... yararına BOZULMASINA; 06/07/2017 günü oybirliğiyle karar 
verildi. 



YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ

İŞÇİNİN ÜCRETİNİN TESPİTİ • EMSAL ÜCRET

ÖZET: İşçi sendikalarının toplu iş sözleşmesin-
den yararlanan işçilerin ücretlerini bildirdiği, 
Ticaret Odasının ise genel nitelikli oda oldğu 
dikkate alındığında bu kuruluşların bildirdiği üc-
retlerin emsal ücret olarak kabul edilmesi müm-
kün değildir.
İşçinin yaptığı işe uygun olan meslek odaların-
dan ve kuruluşlardan emsal ücret getirilmelidir.
Y. 7 HD., E. 2013/3456, K. 2013/9952, T. 28.5.2013

Davacı, davalıya ait işyerinde çalışırken haftalık 45 saati aşan mesai 
yaptırıldığını, günde 12 saat çalıştığını, ayda en az 2 pazar ise 24 saat 
çalıştığını, milli bayramlarda da çalıştığını ancak ücretlerinin usulünce 
ödenmediğini, ücretinin daha yüksek olmasına rağmen primlerin eksik 
ücret üzerinden yatırıldığını, iş koşullarının aleyhine ağırlaştırıldığını, bu 
durumun düzeltilmesini talep ettiğinde işverence aralarında kendisinin 
de bulunduğu işyerinde çalışan 23 kişinin işine son verildiğini, daha son-
ra da işverence devamsızlık tutanakları tanzim edildiğini iddia ederek 
kıdem tazminatı ile bazı işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar 
verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili davacının müvekkiline ait işyerinde çalışırken 15.04.2011 
tarihinde sabah saatlerinde iş başı yapmadan 20 arkadaşı ile birlikte top-
luca zam talebinde bulunduklarını, işyerinde yeni işe başlayan müdür 
M. bey ile görüştüklerini, haksız zam talepleri karşılanmayınca topluca 
hareket ederek işyerinden ayrıldıklarını, bir daha işe gelmediklerini, de-
vamsızlık yaptığı günler için tutanak tanzim edilerek noterden ihtarname 
keşide edilmek suretiyle 25.04.2011 tarihinde iş sözleşmesinin işverence 
haklı sebeple feshedildiğini, davacının fazla mesai yapmadığını beyan ede-
rek müvekkili aleyhine açılan davanın reddini savunmuş, birleşen dava 
ile de davacı işçiden ihbar tazminatı talep etmiştir.

Mahkemece davacı ve arkadaşlarının işyerinde mevcut olduğunu dü-
şündükleri sorunları işverenle görüşmek istedikleri ancak işveren ta-
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rafından işçilerin görüşme isteklerinin ve taleplerinin karşılanmayarak 
15.04.2011 tarihinde eylemli olarak iş sözleşmesinin sona erdirildiği, 
kıdem ve ihbar tazminatı ile bilirkişi raporunda hesap edilen bazı işçi-
lik alacaklarının bulunduğu gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar 
verilmiştir.

Dinlenen davacı tanıklarından Ş. Z.'in işverene karşı aynı istemlerle 
açtığı dava bulunduğundan beyanına itibar edilmesi mümkün değildir. 
Diğer davacı tanığı ise ücretlerini alma koşulları, fazla mesailerin ödenme-
mesi, yıllık izinlerin 1 hafta kullandırılması, milli bayramlar ve diğer özel 
günlerde çalışma ücretlerinin ödenmemesi üzerine, işverenle bu konuyu 
konuştuklarını, ödenmesini talep ettiklerini, ancak uzlaşma sağlanama-
dığını, işverenin en son görüşmede kendilerine ödeme yapamayacağını, 
kalmak isteyenlerin kalabileceğini, paralarını isteyenlerin gideceklerini 
söylediğini ve bu şekilde işten çıkartıldıklarını beyan etmiş, davalı tanık-
ları ise savunmayı doğrular yönde beyanda bulunmuşlardır.

Davalı işveren işçilerin 15.04.2011 tarihinden sonra işe gelmedikleri-
ne dair tutanaklar ve iş yerinin örme bölümünde 15 ve 18 Nisan günle-
rinde çalışma olmadığına dair noterden tespit tutanakları tanzim ettikten 
sonra işçileri yine noter ihtarı ile işe davet etmiş, olumlu cevap alınama-
yınca iş sözleşmesini devamsızlıktan feshetmiş ise de, davacı tanığının 
beyanı dikkate alındığında davacının arkadaşları ile birlikte fazla mesai, 
tatil çalışma ücretlerinin ödenmemesi ve bu yöndeki taleplerinin yerine 
getirilmeyeceğinin işverence bildirilmesi üzerine iş yerini topluca terk 
ederek iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiği anlaşılmaktadır. İşverenin 
kalmak isteyenlerin kalabileceğine, istemeyenlerin gidebileceğine ilişkin 
beyanı fesih anlamında kesin bir irade beyanı değildir. Bu nedenle iş akdi 
davacı işçi tarafından feshedildiğinden ihbar tazminatı talebinin reddi ye-
rine kabulü hatalıdır.

3- Davacı işçi ücretinin net 1.000,00 TL olduğunu iddia etmiştir. Dava-
lı asgari ücret aldığı yönünde savunma yapmıştır. Davacı tanıkları iddia-
yı, davalı tanıkları savunmayı doğrular şekilde beyanda bulunmuşlardır. 
Dosya içindeki bordrolar asgari ücret üzerindendir.

Mahkemece davacının ücreti tanık anlatımları ve emsal ücret araştır-
masına ilişkin yazı cevaplarına göre net 1.000,00 TL olarak kabul edilmiş 
ise de, emsal ücrete ilişkin İTO cevabi yazısı ücretin asgari ücret olduğunu 
bildirmiştir. Net 1.200,00 TL ücret bildiren yazı cevabı ise işçi sendikası 
olan Tekstil İşçileri Sendikasına aittir. İşçi sendikalarının TİS'den yarar-
lanan işçilerin ücretini bildirdiği İTO'nın ise genel nitelikli bir oda olduğu 
dikkate alındığında bu yazıların emsal ücret olarak kabul edilmesi müm-
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kün değildir. Salt tanık anlatımları ile sonuca gidilmesi ise doğru değil-
dir. Bu nedenle işçinin meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, 
meslek unvanı ve fiilen yaptığı iş, eğitim durumu bildirilerek meslek oda-
larından ve benzeri meslek kuruluşlarından emsal ücretin ne olabileceği 
araştırılmalı ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek ücret belirlendikten 
sonra tüm işçilik alacakları bu ücrete göre hesaplattırılmalıdır.

4- Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının 
18.03.2005-15.04.2011 tarihleri arasında 6 yıl 27 gün çalıştığı kabul edil-
miş, davacı işçinin 18.03.2005-25.04.2005 tarihleri arasında çalıştığı iş 
yerinin kime ait olduğuna dair bilgi bulunmamasına rağmen davacının 
bu işyerinden çıktığı günün ertesinde davalı işyerinde çalışmaya başlama-
sı gerekçe gösterilmiş ise de, davacının 18.03.2005-25.04.2005 tarihleri 
arasında çalıştığı iş yerinin kime ait olduğu, davalı ile bağlantısı tespit 
edilmeden davalının bu işyerinde geçen hizmet süresinden de sorumlu 
tutulmuş olması doğru olmamıştır.

5- Mahkeme tarafından fazla mesai ücreti net miktarlar üzerinden 
hüküm altına alınmıştır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda brütten 
nete hesaplama yapılırken sadece gelir vergisi ve damga vergisi kesinti-
si yapılmıştır. Ancak yapılan hesaplama denetime elverişli olmadığı gibi 
SGK pirimi ile işsizlik primi kesilmediği görülmektedir. Bu nedenle fazla 
mesai ücretinin net miktarı ve hesaplama tarzı bakımından vergi alanında 
uzman bir bilirkişiden rapor alınarak değerlendirmeye tabi tutulduktan 
sonra karar verilmelidir.

O halde davalı vekilinin bu yönlere ilişkin temyiz itirazları kabul edil-
meli ve karar bozulmalıdır.

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, 
Yargıtay duruşmasında kendisini vekille temsil ettiren davalı taraf ya-
rarına takdir olunan 990,00 TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak 
davalıya verilmesine, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 
28.05.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.



YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ

TASARRUFUN İPTALİ

ÖZET: Takipte taraf olmayan 3. kişi hakkında hü-
küm yoksa tasarrufun iptali ilamıyla yeni takip 
açılmalıdır.
Y. 8 HD., E. 2016/10301, K. 2016/15224, T.08.11.2016

Borçlu vekili, ... .... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tasarrufun iptaline 
ilişkin kararının, tasarrufun iptali davasına konu alacağın takip edildiği, 
... .... İcra Müdürlüğü'nün 2010/10108 Esas sayılı dosyasına ibraz edi-
lerek buradan takibe devam edilmesi gerekirken, ... ...... İcra Müdürlü-
ğü'nün 2013/23781 Esas sayılı dosyası ile takip başlatıldığını belirtip bu 
takibinin iptaline karar verilmesini talep etmiş, Mahkemece; şikayetin 
kabulü ile davacı borçlu açısından takibin iptaline karar verilmiş, hüküm 
alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Somut olayda; ... .... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2011/206 Esas 
2013/291 Karar sayılı ilamında davacının ..., davalıların ise ..., .... ve .....
olduğu, ..... açısından davanın reddine diğer davalılar yönünden ise ta-
sarrufun iptali davasının kabulü ile dava konusu taşınmazın ....09.2010 
tarihindeki 210.000,00 TL gerçek değeri üzerinden talep konusu alacak 
ve gelirleri ile sınırlı olarak bu miktarın davalılarından müştereken mü-
teselsilen tahsiline karar verildiği ve bu ilamın ... ..... İcra Müdürlüğü'nün 
2013/23781 Esas sayılı dosyası ile .... ve ... aleyhine takibe konulduğu 
anlaşılmaktadır. Borçlu vekili, tasarrufun iptaline konu alacakla ilgili ilk 
takip dosyası üzerinden takibe devam edilmesi gerektiğini belirtmiş ise de 
anılan ... .... İcra Müdürlüğü'nün 2010/10108 Esas sayılı icra dosyasının 
tarafları ........ ve ...'dir. Bu takipte taraf olmayan ve .... kişi konumunda-
ki ... hakkında da hüküm bulunması nedeni ile tasarrufun iptali ilamı 
ile yeni bir takip başlatılarak alacağın tahsili mümkündür. Bu durumda, 
Mahkemece, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde 
hüküm tesisi isabetli değildir.

SONUÇ

Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının 
yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve 6100 sayılı HMK'nun Geçici 
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.... maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'nun 428. maddesi uyarınca 
BOZULMASINA, taraflarca İİK'nun 366/.... maddesi gereğince ... Daire 
ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı ... gün içinde karar düzeltme is-
teğinde bulunulabileceğine ve ...,... TL peşin harcın temyiz edene iadesine, 
08.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

BOŞANMA İLAMI • İCRA TAKİBİ

ÖZET  :  Boşanma  hükmünün  kesinleşmesiyle  
birlikte  hükmün  ferileri  niteliğinde olan maddi   
ve manevi  tazminat  alacakları  ve diğer  alacak-
lar  icra  takibine konulabilir hale  gelirler.*
Y.8. HD. E.2017/11899 K.20177826 T.29.5.2017

Borçlu vekili, icra takibinin dayanağı boşanma ilamı kesinleşmeden 
nafaka hariç diğer alacak kalemlerinin talep edilemeyeceğini, işlemiş ve 
işleyecek faize itiraz ettiklerini belirterek icra emri ve takibin iptalini talep 
etmiştir. 

Mahkemece, takibin dayanağı ilamın maddi ve manevi tazminata iliş-
kin kısmının ilam kesinleşmeden icra takibine konu edilmesinin müm-
kün olmadığı gerekçesiyle şikayetin kabulü ile icra emrinden maddi ve 
manevi tazminat talebi ile bunlara işletilmiş faiz ve ücreti vekaletin çı-
kartılmasına, icra emrinin bu şekilde düzeltilmesine karar verilmiş olup 
hüküm alacaklı vekilince temyiz edilmiştir. 

HUMK'nun 443/4.(HMK'nun 367/2.) maddesi gereğince aile ve şahsın 
hukuku ile ilgili hükümler kesinleşmedikçe takibe konu edilemez. Ayrıca, 
boşanma kararının "eklentisi" olan alacak kalemleri de aynı kurala tabi 
olup, icra takibine konu edilebilmesi için boşanma hükmünün kesinleş-
mesi gerekir. 

Somut olayda takip dayanağı ilamda; hükme bağlanan maddi-manevi 
tazminat ve diğer alacaklar ilamın ferileri niteliğinde olup boşanma hük-
münün kesinleşmesi ile takibe konulabilir hale gelirler.

Bu durumda boşanma hükmünün 18.03.2015 tarihinde kesinleşmesi 
nedeniyle feri kalemler yönünden 13.07.2015 tarihinde yapılan takipte 
bir usulsüzlük bulunmamaktadır.

*  Gönderen: Av.Hasan  TAVİL
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O halde, mahkemece diğer şikayet nedenlerinin incelenip sonucuna 
göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile takibin iptali doğru 
olmamıştır.

SONUÇ

Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının 
yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uya-
rınca BOZULMASINA, taraflarca İİK'nun 366/3. maddesi gereğince Yar-
gıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar 
düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin harcın istek halinde temyiz 
edene iadesine, 29.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLAMLI TAKİP • AYNI İLAM İÇİN İKİ AYRI TAKİP

ÖZET: Kötü niyet olmasa da yasadaki boşluktan 
yararlanarak bir ilamdaki haklar için ayrı ayrı icra 
takibi yapılması hakkın kötüye kullanılmasıdır.
Y. 8 HD., E. 2017/15487, K. 2017/14763, T8.11.2017

Borçlu vekili; müvekkili aleyhine aynı ilama dayanılarak birden fazla 
takip yapıldığını, ilamın bir bütün olması nedeni ile her bir davacı için ayrı 
takip başlatılamayacağını belirterek ödeme emrinin iptalini istemiştir.

Mahkemece, şikayetin reddine karar verilmiş, hükme karşı borçlu ve-
kilinin istinaf talebinde bulunması üzerine Bölge Adliye Mahkemesi'nce 
davacılar arasında ihtiyari dava arkadaşlığı bulunduğu ve her davacı hak-
kında ayrı ayrı hüküm kurulduğu gerekçesi ile istinaf başvurusunun esas-
tan reddine karar verilmiş, bu kezde borçlu vekili temyiz başvurusunda 
bulunmuştur.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Dürüst Davranma ve 
Doğru Söyleme Yükümlülüğü başlıklı 29. maddesinde "Taraflar, dürüst-
lük kuralına uygun davranmak zorundadırlar. Taraflar, davanın dayanağı 
olan vakıalara ilişkin açıklamalarını gerçeğe uygun bir biçimde yapmakla 
yükümlüdürler." Dürüstlük Kuralına Aykırılık Sebebiyle Yargılama Gi-
derlerinden Sorumluluk başlıklı 327. maddesinin 1. fıkrasında "Gereksiz 
yere davanın uzamasına veya gider yapılmasına sebebiyet vermiş olan ta-
raf, davada lehine karar verilmiş olsa bile, karar ve ilam harcı dışında ka-
lan yargılama giderlerinin tamamını veya bir kısmını ödemeye mahkûm 
edilebilir." denilmiştir.
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4721 sayılı TMK'nun Hukukun Uygulanması ve Kaynakları başlık-
lı 1. maddesinde "Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda 
uygulanır. Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa hâkim, örf ve adet 
hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir ku-
ral koyacak idiyse ona göre karar verir. Hâkim, karar verirken bilimsel 
görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır.", Dürüst Davranma baş-
lıklı 2. maddesinde "Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine 
getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça 
kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz." Hâkimin Takdir Yetkisi 
başlıklı 4. maddesinde "Kanunun takdir yetkisi tanıdığı veya durumun 
gereklerini ya da haklı sebepleri göz önünde tutmayı emrettiği konularda 
hâkim, hukuka ve hakkaniyete göre karar verir." Hukukun Uygulanma-
sı başlıklı 33. maddesinde ise; "Hâkim, Türk hukukunu resen uygular." 
denilmiştir. 2709 sayılı 1982 Anayasası'nın Hak Arama Hürriyeti başlıklı 
36.maddesinde "Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle 
yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil 
yargılanma hakkına sahiptir." denilmiştir.

818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 61. maddesini sadeleştiren 6098 sayılı 
Türk Borçlar Kanunu'nun Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri 
başlıklı 77. maddesinde "Haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının mal-
varlığından veya emeğinden zenginleşen, bu zenginleşmeyi geri vermekle 
yükümlüdür. Bu yükümlülük, özellikle zenginleşmenin geçerli olmayan 
veya gerçekleşmemiş ya da sona ermiş bir sebebe dayanması durumunda 
doğmuş olur." denilmiştir.

Somut olayda, aynı ilama dayalı ayrı ayrı icra takibi başlatıldığı anla-
şılmaktadır.

Bu kapsamda, yasalarda bir ilamla hüküm altına alınan haklarla ilgili 
olarak ayrı ayrı takip yapılabileceğine ilişkin hiçbir düzenleme de mevcut 
değildir. Bu durumda Türk Medeni Kanunu'nun 1, 2, 4 ve 33. maddele-
rinin, Anayasa'nın 36. maddesinin, Borçlar Kanunu'nun 61 ve yeni Türk 
Borçlar Kanunu'nun 77. maddesinin, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 
29. maddesinin göz önüne alınarak uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması 
gerekir.

Genel olarak icra hukukuna ilişkin itiraz ve şikâyetlerde Türk Medeni 
Kanunu'nun 2. maddesinin uygulanma kabiliyeti yoktur. Ancak yukarıda 
belirtilen diğer yasa maddeleri gözönüne alındığında bu tip olaylarla sı-
nırlı kalmak üzere objektif iyi niyet kurallarının göz ardı edilmemesi gere-
kir. Hakkın kötüye kullanılması; hukuken var olan bir hakkın sınırlarını 
aşarak ya da o hakkı gerekçe göstererek, hukuka aykırı eylemler yapma 
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durumu olarak veya bir hakkın, yasaların tanıdığı yetkilerin sınırları için-
de olmakla birlikte, amacından saptırarak kullanılması olarak da açık-
lanabilir. Türk Medeni Kanunu'nun 2. maddesine göre herkes, haklarını 
kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak 
zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni koru-
maz. Yani bir hak sahibi hakkını kullanırken ve borçlu borcunu öderken 
objektif iyi niyet kurallarına uymak, dürüst davranmak, başkalarını zara-
ra uğratmamak zorundadır. Hak sahibi başkasına zarar vermek amacını 
taşımasa bile hareketi açıkça iyi niyet kurallarına aykırı ise ve başkasını 
zarara uğratıyorsa veya hak sahibine sağladığı yarar ile başkasına verdiği 
zarar arasında aşırı dengesizlik varsa bu durumu hakkın kötüye kullanıl-
ması olarak değerlendirebiliriz. Anayasa başta olmak üzere, Hukuk Mu-
hakemeleri Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu hak 
sahibinin hakkını kullanırken objektif iyi niyet kuralları içinde hareket 
etmesini emretmiş aksi davranışın hukuk düzeni tarafından korunama-
yacağını belirtmiştir.

Kötü niyetli olmasa da alacaklı tarafından yasadaki boşluktan yararla-
nılarak bir ilamdaki haklar için ayrı ayrı takip başlatılarak sebepsiz zen-
ginleşmeye neden olacak şekilde fazladan avukatlık ücreti talep edilmesi, 
davacı borçlu tarafa fazladan yargılama giderleri yükletilmesine neden 
olunması hakkın kötüye kullanılmasıdır ve hukuk düzeni tarafından ko-
runamaz. Hakim, yukarıda belirtilen yasa maddeleri gereğince yasadaki 
boşluğu objektif iyi niyet kuralları içinde doldurmak zorundadır. İlam bir 
bütün olmasına rağmen yasal ve geçerli bir neden olmaksızın alacaklının 
iki ayrı takip başlatmak suretiyle yasalarda belirtilen dürüstlük kuralına 
uymadığı, borçlunun zarara uğramasına neden olduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler karşısında alacaklının bu dav-
ranışı hukuk düzeni tarafından konulamayacağından, kararın bozulması-
na karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ

Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Bölge Adliye Mahke-
mesinin esastan ret kararı kaldırılarak ilk derece mahkemesi kararının, 
yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. 
maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 371/1-
ç. maddesi uyarınca BOZULMASINA, dosyanın ilk derece mahkemesine 
kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine ve peşin 
harcın istek halinde temyiz edene iadesine 08/11/2017 gününde oybirli-
ğiyle karar verildi.
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YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

İŞ ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK • İŞÇİNİN YAZILI ONAYI

ÖZET: İşçinin yazılı onayı olmayan her türlü aley-
he değişiklik geçersizdir.
Ses çıkarmama veya zımni muvafakat da aleyhe 
değişikliğin iş şartı haline geldiği sonucunu oluş-
turmaz.
İşçinin fazla çalışma ücretleri hesaplanırken; 
aynı pozisyonda olan başka işçilerin açtıkları da-
valarda oluşturulan kesinleşmiş sonuçlar da dik-
kate alınmalıdır.
Y. 9 HD., E. 2013/8783, K. 2015/1938, T. 22.1.2015

Davacı, dava dilekçesinde günde 15-16 saat çalıştığını iddia ederek faz-
la mesai ücreti talebinde bulunmuş, mahkemece dinlenen davacı tanık-
ları, günlük ortalama çalışmanın 15-16 saat olduğunu belirtmiş, davalı 
tanıkları ise çalışmanın 08.00-18.00 saatleri arasında olduğunu beyan 
etmiş, mahkemece davalı tanıklarının beyanlarına itibarla düzenlenen bi-
lirkişi raporuna göre fazla mesai hesaplanıp hüküm altına alınmıştır. 

Gerek dosyaya sunulan, gerekse davacının temyiz dilekçesinin ekinde 
ibraz ettiği davalı işyeri çalışanı olan diğer şoförlere ilişkin kararlar değer-
lendirildiğinde; haftalık fazla çalışmanın 18 saat olarak kabul gördüğü ve 
bu kararların onandığı anlaşılmaktadır. Mahkemede tanıklar dinlebirken 
davacının nerelere ve kaç kere sefer yaptığı hususu açıklatılmamış, tanık-
ların çalışma saatlerine ilişkin beyanları soyut olarak tespit edilmiştir. 

Mahkemece yapılacak iş, taraf tanıklarını yeniden dinleyerek davacı-
nın nerelere ve kaç kere sefer yaptığını, her seferin ortalama kaç saat 
sürdüğünü açıklatıp, varsa takograf kayıtları getirtilip emsal kararlar da 
dikkate alınarak sonuca gitmektir. Fazla mesainin eksik araştırma ile ya-
zılı şekilde belirlenmesi hatalıdır. 

3-Davacı, yemek ücreti talebinde bulunmuş, tanıkların yemek ücreti 
uygulamasının 2009 yılında kaldırıldığını belirtmeleri üzerine mahkeme-
ce davacının bu hususa rıza göstermesi gerekçe gösterilerek yemek ücreti 
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alacağı talebi reddedilmişse de bu ret, 4857 sayılı yasanın 22. Maddesinin 
düzenlemesine ve bu maddenin amacına aykırıdır. 22. Madde uyarınca 
işçinin yazılı muvafakatini içermeyen her türlü aleyhe değişiklik geçer-
sizdir. 4857 sayılı yasa döneminde zımni muvafakat ya da ses çıkarma-
ma sonucu aleyhe değişikliğin işyeri şartı haline geldiğinin kabulü yasal 
düzenlemeye aykırıdır. Yemek ücreti talebi bu bağlamda değerlendirilip 
hüküm altına alınmalıdır.

4- Hükmedilen miktarların net mi yoksa brüt mü olduğunun hüküm-
de belirtilmemesinin infazda tereddüde yol açacağının düşünülmemesi de 
hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZUL-
MASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 
22.01.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

HAKKANİYET İNDİRİMİ • VEKALET ÜCRETİ

ÖZET: Hesaplanan fazla mesai ücretinden hakka-
niyet indirimi yapılırken davalı taraf lehine veka-
let ücretine hükmedilemez.
Hesaplanan miktardan %60 oranında hakkaniyet 
indirimi yapılması hakkın özünün ortadan kaldırı-
lacak düzeyde fahiştir.*
Y. 9 HD., E. 2015/25776, K. 2015/30823, T. 2.11.2015

2- Somut olayda; davacı işçinin fazla çalışma, hafta tatili ve ulusal bay-
ram genel tatil ücreti isteklerinin kabulüne karar verilmiştir. 

Fazla çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yük-
sek çıkması halinde Yargıtay’ca son yıllarda takdiri indirim yapılması ge-
rektiği istikrarlı uygulama halini almıştır (Yargıtay 9.HD. 11.2.2010 gün 
2008/17722 E, 2010/3192 K; Yargıtay, 9.HD. 18.7.2008 gün 2007/25857 
E, 2008/20636 K.). Ancak fazla çalışmanın tanık anlatımları yerine yazılı 
belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda böyle bir indirime 
gidilmemektedir. 

*  Gönderen Av. Özgü PEKKİP KAYA
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Dairemizin önceki kararlarında; fazla çalışma ücretlerinden yapılan 
indirim, kabul edilen fazla çalışma süresinden indirim olmakla, davalı 
tarafın kendisini avukatla temsil ettirmesi durumunda reddedilen kısım 
için davalı yararına avukatlık ücretine hükmedilmesi gerektiği kabul edil-
mekteydi (Yargıtay 9.HD. 11.02.2010 gün 2008/17722 E, 2010/3192 K.). 
Ancak, işçinin davasını açtığı veya ıslah yoluyla dava konusunu arttırdığı 
aşamada, mahkemece ne miktarda indirim yapılacağı işçi tarafından bi-
lenemeyeceğinden, Dairemizce 2011 yılı itibarıyla maktu ve nispi vekâlet 
ücretlerinin yüksek oluşu da dikkate alınarak konunun yeniden ve etraf-
lıca değerlendirilmesine gidilmiş, bu tür indirimden kaynaklanan ret se-
bebiyle davalı yararına avukatlık ücretine karar verilmesinin adaletsizliğe 
yol açtığı sonucuna varılmıştır. Özellikle seri davalarda indirim sebebiyle 
kısmen reddine karar verilen az bir miktar için dahi her bir dosyada za-
man zaman işçinin alacak miktarını da aşan maktu avukatlık ücretleri 
ödetilmesi durumu ortaya çıkmaktadır. Yine daha önceki kararlarımızda, 
yukarıda değinildiği üzere fazla çalışma alacağından yapılan indirim se-
bebiyle ret vekâlet ücretine hükmedilmekle birlikte, Borçlar Kanununun 
161/son, 325/son, 43 ve 44 üncü maddelerine göre, yine 5953 sayılı Yasa-
da öngörülen yüzde beş fazla ödemelerden yapılan indirim sebebiyle red-
dine karar verilen miktar için avukatlık ücretine hükmedilmemekteydi. 
Bu durum uygulamada hakkaniyete aykırı sonuçlara neden olduğundan 
ve konuyla ilgili olarak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde de herhangi bir 
kurala yer verilmediğinden, Dairemizce eski görüşümüzden dönülmüş ve 
fazla çalışma alacağından yapılan indirim nedeniyle reddine karar verilen 
miktar bakımından, kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına avu-
katlık ücretine hükmedilemeyeceği kabul edilmiştir.

Anlatılan bu hususlar hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil alacakları 
için de geçerlidir.

Somut olayda davacının fazla çalışma, hafta tatili ve ulusal bayram ge-
nel tatil alacaklarından % 60 oranında takdiri indirim yapılması hakkın 
özünü ortadan kaldıracak düzeyde fahiş olup daha makul oranda takdiri 
indirim yapılması için kararın bozulması gerekmiştir.

F) Sonuç: 

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASI-
NA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 02.11.2015 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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MAHKEME KARARINDA OLMASI GEREKENLER

ÖZET: Hüküm fıkrasında taraflara tanınan hak ve 
yükümlülüklerin açık şekilde belirtilmesi gerekir.
Dosya içeriğiyle uyuşmayan, iddia ve savunma-
ları ve maddi vakıaları açıklamayan kopyala ya-
pıştır şeklinde oluşturulan karar bozulmalıdır.*
Y. 9 HD., E. 2014/26776, K. 2015/36688, T. 23.12.2015

Davacı, davalı ait işyerinde "planlama personeli" olarak çalışmakta 
iken, işverene verdiği 03/7/2013 tarihli yazı ve ihtarnamesi ile, çalışma 
arkadaşlarının ve amirlerinin kendisine mobbing ve psikolojik baskı uy-
guladıklarını, görevlerinin sürekli artırıldığını, iş yükünü kaldırmasının 
mümkün olmadığını sürekli ifade etmesine rağmen yeni görevlerin veril-
diğini, üç kişinin yaptığı işi yapmasına rağmen hiç bir surette takdir gör-
mediğini ve son olarak istememesine rağmen görev yerinin ve görevlerinin 
keyfi olarak değiştirilmesi nedenleriyle, iş akdini haklı nedene dayana-
rak sona erdirdiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı ve yıllık izin ücretinin 
ödenmesini istemiştir. 

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davacıya baskı yapılmadığını, haklı fesih iradesinin geçersiz ve 
dayanaksız olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir. 

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, “ge-
rek davacı yanın gerekse halen davalı işyerinde çalıştığı anlaşılan davacı 
tanığının beyanlarından, fesihten kısa bir süre önce davacının görev yeri-
nin ve çalıştığı bölümün değiştirildiği, ancak bu değişikliğe davacının rıza 
göstermeyerek iş akdini sona erdirdiği” gerekçesiyle kıdem tazminatı ve 
yıllık izin ücreti alacağının kabulüne karar verilmiş ise de, bu gerekçe-
nin devamında dosyayla ilgisi olmayan; “Somut olayda 11 yılı aşkın bir 
zamandır satış elemanı olarak işverenin ... da bulunan mağazasında ça-
lışan davacı 21/04/2006 tarihinden itibaren Suadiye mağazasında görev-
lendirilmiş, davacıda söz konusu mağazada çalışmasına devam etmiştir. 
Burada çalışmasını sürdürürken yine işveren tarafından 15/11/2006 gü-
nünde Kanyon mağazasında "görülen lüzum üzerine" görevlendirildiği be-
lirtilerek çalışmasına bu mağazada devam etmesi istenmiştir. Davacı da 

* Gönderen Av. Özgü PEKKİP KAYA



376 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 3 • Yıl: 2018

17/11/2006 günlü ihtarname ile işyerinin sık sık değiştirilmesi ve çalışma 
koşullarında meydana gelen değişiklik nedeniyle iş sözleşmesini sona er-
dirdiğini bildirmiştir. Davacının işverence 15/11/2006 tarihinde Kanyon 
mağazasında görevlendirilmesinin nesnel bir sebebi bulunmamaktadır. 
"Görülen lüzum üzerine" işyeri değişikliği, sözleşmesinde nakil yetkisi 
bulunsa dahi nesnel neden sayılamayacağı ve hakkaniyete uygun kabul 
edilemeyeceği, buna göre işverenin bu davranışının Medeni Kanunu'nun 
2. Maddesine aykırı olduğu anlaşılmıştır. Tüm bu nedenlerle, davacı ta-
rafından iş akdini haklı fesih nedenleri arasında sayılan " görev yerinin ve 
görevlerinin rızası hilafına değiştirildiğinin" anlaşıldığı, buna göre davalı 
tarafından yapılan feshin haklı nedene dayandığı, davacının 4857 sayılı 
yasanın Geçici 6. maddesi ile yürürlükte bulunan 1475 sayılı yasanın 14. 
maddesi gereğince kıdem tazminatını hakettiği” gerekçe davanın kabulü-
ne karar verilmiştir. 

D) Temyiz:

Karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir. 

E) Gerekçe:

Anayasa’nın 138 ve 141. maddeleri uyarınca Hakimler, Anayasaya, ka-
nuna ve hukuka uygun olarak vicdanı kanaatlerine göre hüküm verirler 
ve bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır. Bu 
gerekçede hukuki esaslara ve kurallara dayanmalı, nedenleri açıklanma-
lıdır. 

Diğer taraftan 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı 
HMK.’un 27. Maddesinde hukuki dinlenilme hakkı kurala bağlanmıştır. 
Hukukî dinlenilme hakkı, Anayasanın 36 ncı maddesinde ve Avrupa İn-
san Hakları Sözleşmesinin 6 ncı maddesinde düzenlenen adil yargılan-
ma hakkının en önemli unsurudur. Hukuki Dinlenilme Hakkı” gereğince 
davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, kendi hak-
ları ile bağlantılı olarak hukuki dinlenilme hakkına sahip olup, bu hak-
kın yargılama ile ilgili olarak bilgi sahibi olunmasını, açıklama ve ispat 
hakkını, mahkemenin, açıklamaları dikkate alarak değerlendirmesini 
ve kararların somut ve açık olarak gerekçelendirilmesini içermektedir. 
Mahkemeler, kararlarını somut ve açık bir şekilde gerekçelendirmek zo-
rundadırlar. Eksik, şeklî ve görünüşte gerekçe yazılması adil yargılanma 
hakkının (hukukî dinlenilme hakkının), ihlâlidir. 

HMK.’un 297. maddesinde de, verilecek hükümde tarafların iddia ve 
savunmalarının özetinin, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususların, çe-
kişmeli vakıalar hakkında toplanan delillerin, delillerin tartışılması ve de-
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ğerlendirilmesinin, sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve 
hukuki sebeplerin yer alması gerektiği açıkça vurgulanmıştır. Kararın ge-
rekçesinde maddi olay saptanmalı, hukuki niteliği ve uygulanacak hukuki 
kurallar belirlenmeli, bu konuda gerekli inceleme ve delillerden sözedil-
meli, hukuk kuralları somut olaya uygulanmalı ve sonunda hüküm ku-
rulmalıdır. Maddi olgularla hüküm fıkrası arasındaki hukuki bağlantı da 
ancak bu şekilde kurulabilecek, ayrıca yasal unsurları taşıyan bu gerekçe 
sayesinde, kararların doğruluğunun denetlenebilmesi mümkün olacaktır.

Ayrıca hüküm fıkrasında taraflara tanınan hakların ve yükümlülük-
lerin gerekçeye uygun olarak açıkça belirtilmesi, birden fazla davalı var 
ise sorumluluklarının belirlenmesi gerekir. Aksi durum infazda tereddüte 
yol açacaktır.

Mahkemece karar gerekçesinde dosya içeriği ile uyuşmayan, tarafların 
iddia ve savunmalarını, belirttikleri maddi vakıları açıklamayan, bilgisa-
yardan kopyala-yapıştır şeklinde yapılan işlemden kaynaklandığı düşü-
nülen gerekçeye yer verilmiştir. Bu şekilde karar 6100 sayılı HMK nın 297 
ve 321. Maddelerine aykırıdır. Kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMA-
SINA, bozma sebebine göre sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelen-
mesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye 
iadesine, 23.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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İZİN ÜCRETİ • FESHE BAĞLI İŞÇİ ALACAĞI 
• 

İSPAT KÜLFETİ

ÖZET: Birikmiş izin ücretlerinin talep edilebilmesi 
için iş sözleşmesinin feshi şarttır; iş sözleşmesi 
devam ederken izin ücreti istenemez.
Yıllık ücretli izinlerin kullanıldığını işveren ispat-
lamakla yükümlüdür.
İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalar üc-
retli izin defteri veya eşdeğerde delil ile ispatlan-
malıdır.
Y. 9 HD., E. 2015/20977, K. 2017/8286, T. 9.5.2017

Taraflar arasında uyuşmazlık, işçinin kullandırılmayan izin sürelerine 
ait ücretlere hak kazanıp kazanmadığı noktasında toplanmaktadır. 

4857 sayılı İş Kanununun 59 uncu maddesinde, iş sözleşmesinin her-
hangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin 
sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceği hükme bağlanmış-
tır. Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şart-
tır. Bu noktada, sözleşmenin sona erme şeklinin ve haklı nedene dayanıp 
dayanmadığının önemi bulunmamaktadır. 

Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İş-
veren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir 
belge ile kanıtlamalıdır.

Somut uyuşmazlıkda, hükme esas bilirkişi raporunda; davalı işvere-
nin davacıya izin haklarının verildiğine dair ücretli izin defteri veya eşde-
ğer bir belge sunmadığı belirtilerek hesaplama yapılmıştır.

Oysa ki davalı işverence, 10.07.2013 havale tarihli delil listesi ekinde 
davacı imzasını içeren "işçi yıllık ücretli izin izlenimi" başlıklı bir belge 
sunulmuştur. Söz konusu belge davacı asile gösterilip beyanı alındıktan 
sonra bir değerlendirmeye tabi tutulmalı ve sonucuna göre alacağın bulu-
nup bulunmadığı tespit edilmelidir. 

Eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar veril-
mesi bozmayı gerektirmiştir.

F) SONUÇ: 
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Temyiz olunan kararın açıklanan sebepden dolayı BOZULMASINA, 
davalı yararına takdir edilen 1.480.00 TL. duruşma avukatlık parasının 
karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde il-
giliye iadesine, 09/05/2017 gününde oybirliği ile karar verildi. 

İŞÇİNİN BAŞKA MAHKEMEDEKİ BEYANI • İKRAR

ÖZET: İşçinin başka bir mahkemede verdiği ifade 
ikrar olup, görülmekte olan davada da bu beyan 
dikkate alınarak, hüküm kurulmalıdır.
Y. 9 HD., E. 2015/9954, K. 2017/8922, T. 25.5.2017

Davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı konusunda taraflar ara-
sında 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 gi-
riş 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 bili-
nen 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 anlaşılıyor-
sa, işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesi 
mümkün değildir. Ancak, işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla ol-
duğu yönündeki ihtirazi kaydının bulunması halinde, bordroda görünen-
den daha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille yapılabilir. Bordroların 
imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda, işçinin bordroda belirtilen-
den daha fazla çalışmayı yazılı belge ile kanıtlaması gerekir. İşçiye bordro 
imzalatılmadığı halde, fazla çalışma ücreti tahakkuklarını da içeren her 
ay değişik miktarlarda ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılması du-
rumunda, ihtirazi kayıt ileri sürülmemiş olması, ödenenin üzerinde fazla 
çalışma yapıldığının yazılı delille ispatlanması gerektiği sonucunu doğur-
maktadır.
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Somut uyuşmazlıkta davacı dava dilekçesinde işyerinde haftanın 6 
günü çalışıldığını, olağan çalışmanın 08.00-17.00 arasında olduğunu, 
haftanın 4 günü 22.00'ye kadar mesaiye kalındığını belirterek fazla mesai 
ücreti talebinde bulunmuştur. 23.02.2014 tarihli bilirkişi raporunda, da-
vacının haftanın 5 günü 08.00-18.00 arası ve iki haftada bir Cumartesi ça-
lışma yaptığı kabul edilerek haftalık 4,5 saat üzerinden fazla mesai ücreti 
alacağı hesaplanmış, 23.06.2014 tarihli bilirkişi ek raporu ile davacının 
haftada 6 gün çalışma ile haftada 3 gün 2 saat fazla mesai yaptığı kabul 
edilerek haftalık 9 saat üzerinden fazla mesai ücreti alacağı hesaplanmış-
tır.

Davacı tanık olarak dinlendiği...13. İş Mahkemesi’nin 2011/1305 Esas 
sayılı dosyasında, “...davalı şirkette haftada esasen 5 gün sabah 09.00-
18.00 saatleri arasında çalışılması gerekirken işin yoğunluğuna davacı-
nın performans ve raporlama zamanlarında yoğun çalıştığını biliyorum 
ancak ben 18.00 aşan çalışma yapmadığım için tam kaç saat çalıştığını 
bilmiyorum, yine raporlama ve performans dönemlerinde ayda ortalama 
2 Cumartesi raporlama yapılması amacıyla tam mesai saati kadar çalış-
ma yapılır..” şeklinde yeminli beyanda bulunmuştur. Davacının mahkeme 
huzurundaki bu ikrarı doğrultusunda, haftanın 5 günü 09.00-18.00 ara-
sında ve ayda 2 Cumartesi çalıştığının kabulü ile ödenmeyen fazla mesai 
ücretinin hesaplatılarak sonucu gidilmesi gerekirken, hatalı bilirkişi ra-
poruna itibarla hüküm kurulması isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.

F) SONUÇ:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASI-
NA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25/05/2017 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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ÜCRET ZAMMI • PERFORMANS KRİTERİ 
• 

EŞİT İŞLEM BORCU

ÖZET: İşveren performans nedeniyle işçiler ara-
sında ücretin belirlenmesini ve buna göre zam 
yapılmasına karar verebilir. Böyle bir durumda 
eşit işlem borcuna aykırılık olamaz.
Eğer işveren performans değerlendirmesine iliş-
kin kriterler sunamıyorsa, tüm işçilere yapılan 
zammın asgari düzeyinde davacı işçinin de ücre-
tine zam yapılacağı sonucuna varılmalıdır.
Y. 9 HD., E. 2015/11847, K. 2017/13949, T. 21.9.2017

Davacı vekili, davacının davalı şirket bünyesinde 04/10/2003 tari-
hinden itibaren satış danışmanı olarak görev yaptığını, iş akdinin hak-
sız ve hiçbir neden belirtilmeden ve herhangi bir ihbar öneli verilmeden 
06/09/2010 tarihinde feshedildiğini, 2006 yılından bu yanan diğer işçile-
re zam yapmasına rağmen zam yapmadığını, işverenin ... işlem borcuna 
aykırı davrandığını, fazla mesai yaptığını kullanmadığı izinleri olduğunu 
belirterek kıdem, ihbar ve ... işle borcuna aykırılık tazminatı ile fark üc-
ret, yıllık ücretli izin ve fazla mesai ücret alacaklarının davalı işverenden 
tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. 

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, zamanaşımı itirazında bulunarak, iş akdinin 4857 sayılı 
İş Kanunu’nun 17. Madde hükmü uyarınca feshedildiğini, kıdem ve ihbar 
tazminatının tam olarak ödendiğini, davacının performansı, yeteneği, ki-
şisel duruş davranış ve tutumu ile görev süresince liyakat ilkesine uygun 
bir personel olmadığını, davanın reddi gerektiğini savunmuştur. 

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece yapılan yargılama sonunda, davacının iş sözleşmesinin 
haksız feshedildiği, fark kıdem ve ihbar tazminatı bulunduğu, kullan-
madığı yıllık ücretli izinleri olduğu, fazla mesai yaptığı kanıtlanamadığı, 
somut uyuşmazlıkta davalı işverenin yönetim hakkı kapsamında diğer 
çalışan işçilerle davacı ücretin dengelenmesi suretiyle davacıya zam yap-
madığı, bu durumun ... davranma borcuna aykırılık teşkil etmediği, fazla 
mesai yaptığı gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne, fark kıdem ve ihbar 
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tazminatı ile izin ve fazla mesai ücretinin tahsiline, ... işlem borcuna aykı-
rılık tazminatı ve fark ücret alacak istemlerinin reddine karar verilmiştir. 

D) Temyiz:

Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

1.Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni ge-
rektirici sebeplere göre, davalının tüm davacının aşağıdaki bendin kapsa-
mı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. . 

2.Anayasa’nın 10. maddesindeki ...lik ilkesinden hareketle 4857 sa-
yılı İş Kanunu’nun 5. maddesinde işverenin ... davranma ve ayırım yap-
mama borcu yer almıştır. ... davranma ilkesi olarak da adlandırılan bu 
yükümlülükte işveren, işyerinde çalışan işçilere ... işlem yapmak zorun-
dadır. Anılan maddeye göre işveren iş akdinin kurulması, ücret ve çalış-
ma koşullarında, sözleşmenin sona ermesinde farklı işlem yapamaz. Aynı 
durumdaki işçilere objektif ve farklı davranmayı haklı kılacak nedenler 
bulunmadıkça ... davranılması zorunludur. Kısaca aynı durumdaki iş-
çiler arasında farklılık yaratılmamalıdır. İşçilerin kişisel niteliklerinden 
bağımsız olarak önceden belirlenmiş bir esasa göre ücret ödemesi yapılı-
yor ise, bu göreve atanan işçilere önceden belirlenen esasa göre öngörülen 
ücretin ödenmesi gerekir. Aynı nitelikteki işçilerden bir kısmını koruyucu 
hükümler dışında tutmak hem Anayasa’nın ...lik ilkesine, hem de 4857 
sayılı İş Kanunu’nun 5. maddesindeki temel kurala uygun düşmez. (Dai-
remizin 11.09.1967 gün ve 8479-7519 sayılı ilamı). 

...lik ilkesi aynı durumda olan işçiler yönünden geçerlidir. Başka bir 
anlatımla işverenin, farklı konumda olan işçiler bakımından ... davranma 
yükümü yerine, yönetim hakkı kapsamında farklı davranma serbestisin-
den söz edilir. 

... davranma ilkesi tüm hukuk alanında geçerli olup, İş Hukuku bakı-
mından işverene, işyerinde çalışan işçiler arasında haklı ve objektif bir 
neden olmadıkça farklı davranmama borcu yüklemektedir. Bu bakımdan 
işverenin yönetim hakkı sınırlandırılmış durumdadır. Başka bir ifadeyle 
işverenin ayrım yapma yasağı, işyerinde çalışan işçiler arasında keyfî ay-
rım yapılmasını yasaklamaktadır. Bununla birlikte, ... davranma borcu, 
tüm işçilerin hiçbir farklılık gözetilmeksizin aynı duruma getirilmesini ge-
rektirmemektedir. Bahsi geçen ilke, ... durumdaki işçilerin farklı işleme 
tâbi tutulmasını önlemeyi amaç edinmiştir. 
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Öte yandan anılan ilke, hakların sınırlandırılmasına değil tesisine hiz-
met eder. ...lik ilkesi aynı durumda olan işçiler yönünden geçerlidir. Baş-
ka bir anlatımla işverenin, farklı konumda olan işçiler bakımından ... 
davranma yükümü yerine, yönetim hakkı kapsamında farklı davranma 
serbestisinden söz edilir. İşverenin işçileri arasında ... işlem yapma bor-
cundan söz edebilmek için hiç şüphesiz işveren ile arasında iş ilişkisi 
kurulmuş olan işçilerin varlığı gerekmektedir. ...lik ilkesine uygun davra-
nılıp davranılmadığının belirlenmesinde bu yönde bir iddiayı ileri süren 
işçi ile aynı işverene bağlı olarak, aynı ya da benzer işte, aynı ya da benzer 
verim ile çalışan, eğitim dereceleri aynı ya da benzer olan, kıdemleri ... 
olan, kısacası objektif ve subjektif nitelikleri itibarıyla karşılaştırılabilir 
iki veya daha fazla işçi bulunmalıdır. 

...lik ilkesini düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5. maddesinde, 
her durumda mutlak bir ... davranma borcu düzenlenmiş değildir. Belli 
bazı durumlarda işverenin ... davranma borcunun varlığından söz edil-
miştir. Dairemiz kararlarında “ esaslı nedenler olmadıkça” ve “biyolojik 
veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça” bu yükümlülüğün 
bulunmadığı vurgulanmıştır (Yargıtay 9.HD. 25.7.2008 gün 2008/ 27310 
E, 2008/ 22095 K.). İşverence, işçiler arasında farklı uygulamaya gidil-
mesi yönünden nesnel nedenlerin varlığı halinde ... işlem borcuna aykırı-
lıktan söz edilemez( Yargıtay 9.HD. 2.12.2009 gün, 2009/33837 E, 2009/ 
32939 K). 

İşverenin ... davranma borcuna aykırı davranmasının yaptırımı mad-
denin 6. fıkrasında belirtilmiştir. Ancak bu yaptırım, her ... işlem borcu-
na aykırılık için öngörülmemiştir. Bu yaptırımın olması için madde de 
mutlak olarak belirtilen ayrımcılık nedenlerinin ihlali gerekir. Kısaca dil, 
ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi sebeplere 
dayalı ayrım veya am süreli - kısmî süreli işçi ile belirli süreli - belirsiz 
süreli işçi arasında farklı işlem yapılması gerekir. 

Dosya içeriğine göre davacının ücretine ... 2006 tarihinden itibaren 
zam yapılmadığı uyuşmazlık konusu değildir. Davalı vekili zam yapılma-
masını, işverenin farklı davranmasını haklı kılan neden bulunmasını ve 
bu neden olarak da davacının performans ve davranışlarını göstermiştir. 
Dinlenen tanıklar ise davacının yüksek ücret aldığını, diğer işçilerle ...len-
mesi için zam yapılmadığını beyan etmişlerdir. İşveren performans nede-
ni ile işçiler arasında ücretin belirlenmesini ve buna göre zam yapılmasını 
kararlaştırabilir. Bu neden ortaya konulduğunda ... işlem borcuna aykırı-
lık olmaz. Ancak bunun için performans değerlendirme kriterleri objektif 
olarak belirlenmeli, işçiye bildirilmelidir. Diğer taraftan ekonomik neden 
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ortaya konmadığı sürece yüksek ücret alana zam yapılmaması da doğru 
bir yaklaşım değildir. 

Somut uyuşmazlıkta davalı işveren davacıya 2006 yılı ... ayından sonra 
zam yapılmamasını gerektiren haklı nedeni, performans değerlendirilme-
si ile ilgili kriterler dosyaya sunamamıştır. O halde diğer tüm çalışanlara 
ait bordrolar getirtilerek, diğer işçilere zam yapılmış ise zam oranları be-
lirlenmeli ve en azından diğer işçilere yapılan zammın asgari haddi alı-
narak davacının ücretine zam oranı uygulanmalı ve alacağı ücrete göre 
fark ücret alacağı belirlenmelidir. Eksik inceleme ile fark ücret alacağının 
reddi hatalıdır.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASI-
NA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 21.09.2017 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İZİN ÜCRETİ • FESHE BAĞLI ALACAK 
• 

DAVA DİLEKÇESİNDEKİ BEYANLAR

ÖZET: İzin ücreti alacağı feshe bağlı alacak olup, 
hizmet sözleşmesi sona ermeden talep edilemez.
Dava dilekçesindeki beyan yargılama safhasında 
yemin beyanıyla değiştirilemez.
Asgari geçim indiriminin zamanaşımı süresi beş 
yıldır.
Brüt alacak netleştirilirken SGK primleride dü-
şülmelidir.
Y. 9 HD., E. 2015/15304, K. 2017/17907, T. 9.11.2017

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili 14/10/2010 tarihli asıl dava ve 02/05/2011 tarihli birle-
şen dava dosyasında özetle; işçilik alacaklarının tahsili amacıyla .... 6.İş 
Mahkemesinde 2010/991 Esas sayısı ile dava açtıklarını, duruşmanın 
23/06/2011 tarihine atıldığını, davalı ... Org.İnş.Tem.ve Sosyal Hizm. Ltd. 
Şti. tarafından iş akdinin hiçbir gerekçe gösterilmeksizin 08/03/2011 ta-
rihinde feshedildiğini, müvekkilinin 21/03/2005 tarihinden itibaren da-
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valılar işçisi olarak... Otobüslerinde gişe memuru görevinde çalıştığını, 
günlük mesaisinin çoğu kez 14 saati aştığını, hafta tatili, genel tatil, bay-
ram gözetilmeksizin çalışmasının devam ettiğini, aralıksız olarak çalıştığı 
halde davalı ....Şti.ve ... A.Ş.nin sürekli olarak çalışanlarının işe giriş çıkış 
yaptıkları şeklinde kayıtlar düzenlediğini, davalılara ödenmemiş hakla-
rının ödenmesi için ihtarname gönderildiğini iddia ederek; kıdem-ihbar 
tazminatı, kötüniyet tazminatı, asgari geçim indirimi, banka promosyonu 
alacağı, genel tatil ücreti, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, fazla mesai 
ücreti alacaklarının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava 
etmiştir 

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı ... Deniz Taşımacılığı San.ve Tic.A.Ş.vekili cevap dilekçesinde 
özetle; müvekkili şirket ile davacı arasında iş hukukundan kaynaklanan 
hiçbir münasebet bulunmadığını, davacının ... Savunma Sanayi Elekt-
ronik Strateji Temizlik Denetim Gişe Hizm.Tahs.Müş. İth.İhr.San.ve Ti-
c.A.Ş. nezdinde çalıştığını, davalılar arasında alt-üst işveren ilişkisi bu-
lunmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Davalı ...Ş.vekili cevap dilekçesinde özetle ; davacının gişe ve terminal 
hizmetleri alımı yapılan yüklenici firmanın elemanı olduğunu, müvekkili 
şirket ile davacı arasında hizmet akdi bulunmadığını, davalılar arasın-
da asıl işveren-alt işveren ilişkisi bulunmadığını, çalışma süresinin yaz/
kış sefer tarifesine göre ayarlandığını, bir gün çalışma, bir gün dinlenme 
esasına göre çalışıldığını savunarak, husumet ve esas yönünden davanın 
reddini talep etmiştir.

Davalılar ... Sosyal Hiz. Ltd. Şti.,... Savunma San. A.Ş., ... Org.İnş.San.
Tic.Ltd Şti vekili cevap dilekçesinde özetle ; davacının hizmet alım ihalesi 
ile gişe hizmetlerine ait ihaleyi kazanan şirketlerde çalıştığını, dava konu-
su aynı olan emsal bir davada, taşeron şirketler nezdinde ... Ulaşım San.
ve Tic.A.Ş.'de gişe görevlisi olan işçinin açtığı davada müvekkil/taşeron 
şirket hakkındaki davanın husumetten reddedildiğini, asıl işin bir parça-
sı olan gişe hizmetlerinin alt işverene devrinin muvaazaya dayandığının 
kabul edildiğini savunarak husumet ve esas yönlerinden davanın reddini 
talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak; 
16/06/2011 tarihli karar ile dosyalar birleştirilmiş ve yapılan yargılama 
sonunda; Davacı vekilinin 02/05/2011 havale tarihli dilekçesinde sehven 
dava dilekçesinin 3.sırasında belirtilen ... ... Taşımacılığı Tur.Hiz.İnş.San.
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ve Tic. A.Ş’ye karşı açılan davayı takip etmeyeceklerini beyan ettiğinden 
bu davalı yönünden HMK 150/1 maddesi uyarınca dosyanın işlemden kal-
dırılmasına, davanın yasal sürede yenilenmemesi halinde davanın açıl-
mamış sayılmasına yönelik ek karar verilmesine, Davalılar ... ve ... A.Ş İş 
Ortaklığı, ... ve... Otobüsleri A.Ş aleyhine açılan dava hakkında ise; hafta 
tatili ücreti, kötüniyet tazminatı, banka promosyonu alacağı ve ikramiye 
alacağı taleplerinin reddine, diğer taleplerin ise kısmen kabulüne karar 
verilmiştir. 

D) Temyiz:

Kararı, davacı,... Otobüsleri A.Ş. ve ... ve ... A.Ş İş Ortaklığı vekilleri 
temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere kararın dayandığı kanuni ge-
rektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışında ka-
lan temyiz itirazları yerinde değildir

2-Somut uyuşmazlıkta; davacı 14/10/2010 tarihli dava dilekçesi ile bir 
kısım işçilik alacakları yanında, feshe bağlı haklardan olan yıllık izin üc-
reti alacağınıda talep etmiştir. Yıllık izin ücreti birleştirilen ikinci dava 
olan ve fesihten sonra açılan davada da talep edilmiştir. Her iki dava dos-
yası birleştirilerek yargılama birlikte yapılıp sonuçlandırılmıştır. İlk dava 
bakımından yıllık izin ücreti talepli dava erken açılan dava olduğundan, 
ilk davadaki yıllık izin ücreti talebinin usulden reddi gerekirken, yazılı 
şekilde karar verilmesi hatalıdır.

3-Kabule görede; her ne kadar ikinci dava ile yıllık izin ücreti yeni-
den talep edilmiş isede, ikinci davadaki ilk talep 100 TL olup, ıslah ile 
arttırılan miktar 2.736,66 TL olduğuna göre, iki dava açısından da yıllık 
izin ücreti bakımından toplam talep edilen miktar 2.836,66 TL olup, bu 
miktarın hüküm altına alınması gerekirken erken açılan davadaki 250,00 
TL esas alınarak yıllık izin ücretinin 2.986,66 TL olarak hüküm altına 
alınması da hatalıdır.

Diğer taraftan dava dilekçesi ile 18 gün izin kullanıldığı beyan edildiği 
halde, davacının bu kabulü ortadan kaldırmayan, çalışma süresi boyunca 
hiç izin kullanmadığına dair yemin beyanına istinaden tüm çalışma süresi 
üzerinden hesap yapılarak, yıllık izin ücreti alacağının hüküm altına alın-
ması talep aşımı olup isabetsizdir.

4-Davacı dava dilekçesinde fazla mesai yaparak çalıştığını iddia etmiş 
ve bu iddiasını ispat amacıyla tanık deliline dayanmıştır. Dosyada müb-
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rez bilirkişi raporunda tüm deliller değerlendirilerek (tanık beyanları 
ve... Otobüsleri A.Ş. nin 'İnternet sitesinde yer alan sefer tarifesi) 1,5 saat 
ara dinlenmesi düşüldükten sonra bir hafta (15saat-l,5saat=13,5saatX-
4gün=54saat) bir hafta (15saat-l,5saat=13,5saatx3gün=40,5saat) buna 
göre bu çalışma saatlerinden haftalık yasal çalışma saati olan 45 saat 
düşüldükten sonra, bir hafta 52saat-45saat=7saat denilerek; maddi hata 
yapılmıştır. 54-45=9 saat olup 9x2=18/4=haftalık 4.5 saat fazla mesai 
yapıldığı kabul edilerek hesaplama yapılması gerekirken, fazla mesai üc-
retini maddi hata sonucu haftalık 3.5 saat üzerinden hesaplayan bilirkişi 
raporuna itibarla karar verilmesi hatalıdır.

5-Asgari geçim indirimi alacağı hesabında; dikkate alınan ıslaha karşı 
zamanaşımı def'i nedeniyle 11/06/2009 tarihi öncesi zamanaşımına uğ-
ramaktadır. Dava dilekçesi ile talep edilen miktar 100 TL olup, maaş 
bordrosu sunulmayan aylardan 2010 yılının Ekim Kasım Aralık ayları 
ve 2011 yılının Ocak ile Şubat aylarına ait asgari geçim indirimi alacak-
larının hesaplanarak hüküm altına alınması gerekirken, zamanaşımına 
uğrayan ayların gözden kaçırılması da isabetsizdir. 

6-Hüküm altına alınan fazla mesai ve genel tatil alacaklarının brütten 
nete çevrilmesi sırasında gelir vergisi ve damga vergisi yanında %14 ora-
nında SGK işçi payı ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca % 
1 oranında işsizlik sigortası priminin de düşülmesi gerektiğinin düşünül-
memesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. 

F)Sonuç: 

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZUL-
MASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 
09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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FAZLA ÇALIŞMALAR • BORDROLARDAKİ TAHAKKUKLAR

ÖZET: Bordrolar imzalı da olsalar fazla çalışma 
ücretleri gerçeğe aykırı olarak göstermelik ve 
sembolik olarak bordrolarda gösterilmiş ise, ta-
nık ifadelerine göre fazla çalışma ücretleri hesap-
lanmalı ve bordrolarda tahakkuk eden miktarlar 
mahsup edilmelidir.
Y. 9 HD., E. 2017/5183, K. 2017/10623, T. 15.6.2017

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin davalı işyerinde 16.02.2007 tarihinden bu 
yana kepçe operatörü olarak çalıştığını, iş akdini haklı nedenlerle fes-
hettiğini, davacının hiç bir zaman çalışmasını aksatmadığını, fesih tarihi 
itibariyle davacının net 2000-TL maaş aldığını, davacının çalışmakta ol-
duğu ocakta dinamit patlamalarında karşı hiç bir önlem alınmadığını, da-
vacının çalışmakta olduğu şantiyede kaldığı barınağın sağlık koşullarına 
uymadığını ve şantiye içerisinde yer alan barınağın toz aldığını, personele 
verilen yemeğin dahi sağlık koşullarına uymadığını, davacının sık sık gö-
çük riskiyle karşı karşıya kaldığını, günde 16-17 saat çalıştırılmakta olan 
davacının fazla çalışma mesailerinin de izin veya ücret karşılığı ödenme-
diğini ileri sürerek kıdem, ihbar tazminatları ile fazla mesai ücreti, ulusal 
bayram genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti ve yıllık izin ücreti alacakları-
nın davalıdan tahsilini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının 29.12.2006-06.12.2011 tarihleri arasında 
davalı şirkette kepçe operatörü olarak çalıştığını, davacının 10.11.2011-
18.10.2011 tarihleri arasında amirlerinden izin almaksızın işe gelmediği-
ni, devamsızlığı sebebiyle davacıya ihtarname keşide edildiğini, davacının 
gelmediği günler için mazeret bildirmeye davet edilerek aksi takdirde iş 
akdinin feshedileceğinin ihtar edildiğini, davalı işverenin haklı nedenle 
feshinin söz konusu olması nedeniyle kıdem ve ihbar tazminatı isteğinin 
yerinde olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak, dava-
cı işçinin iş sözleşmesini fesihte haklı olduğu gerekçesiyle, davanın kıs-
men kabulüne karar verilmiştir. 
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D) Temyiz:

Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni ge-
rektirici sebeplere göre davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin aşağıdaki 
bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı konusunda taraflar ara-
sında 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 gi-
riş 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 bili-
nen 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 anlaşılıyor-
sa, işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesi 
mümkün değildir. Ancak, işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla oldu-
ğu yönündeki ihtirazi kaydının bulunması halinde, bordroda görünenden 
daha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille yapılabilir. 

Bordro imzalı olsa da bordroda fazla mesai çalışmaları karşılığı ücret 
göstermelik ve sembolik olarak gösterilmiş ise, bu durumda da işçi tanık-
la daha fazla mesai yaptığını kanıtlarsa, bu halde fark ücretleri hesaplan-
malıdır.

Dosya içeriğine göre, davacı taraf fazla mesai ücreti alacaklarının öden-
mediğini iddia etmiştir. Davalı ise ödendiğini savunmuştur. Mahkemece 
davacının ücret bordrolarında tahakkuk bulunduğu, bordroların da im-
zalı oluşu ve ihtirazi kayıt içermeyişi gerekçe gösterilerek hesaplama sıra-
sında fazla mesai tahakkuku bulunan aylar dışlanarak sonuca gidilmiştir.

Ancak dosyada mevcut bordroların incelenmesinden; davacı işçiye 
asgari ücret üzerinden 2007/Ocak, Mayıs ve Haziran ayları hariç her ay 
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1 veya 2 saatlik sürelerle fazla mesai karşılığı ücret tahakkuk ettirildiği 
görülmektedir. Mahkemece, davacının haftada 3 saat fazla mesai yaptığı-
na yönelik yerinde olan tespiti dikkate alındığında işyerinde yapılan faz-
la mesainin tahakkuk ettirilenden çok daha fazla olduğu, tahakkukların 
sembolik ve kendini tekrarlayan şekilde gösterildiği anlaşılmaktadır. Ger-
çek durumu yansıtmadığı açık olan ücret bordrolarındaki kısmi tahak-
kuklara itibar edilerek ilgili aylardaki tüm fazla mesai alacaklarının işçiye 
ödendiği düşünülemez. Mahkemece davacının aylık net 2.000,00 TL üc-
ret ile çalıştığı ve haftada 3 saat fazla mesai yaptığı kabulüyle hesaplama 
yapılarak, imzalı olan ve ihtirazi kayıt içermeyen bordrolarda tahakkuk 
ettirildiği anlaşılan fazla mesai ödemelerinin (veya işçiye bordro imzala-
tılmadığı halde, fazla çalışma ücreti tahakkuklarını da içeren her ay deği-
şik miktarlarda bankadan yapılan ödemeler) hesaptan mahsup edilmesi, 
2007/Ocak, Mayıs ve Haziran aylarının ise hesaplamada dışlanması ve 
oluşacak sonuca göre davacının fazla mesai alacaklarının hüküm altına 
alınması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup, bozmayı 
gerektirmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASI-
NA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 15.06.2017 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İŞE İADE • İŞVEREN VEKİLİ • GENEL MÜDÜR

ÖZET: Başlıbaşına genel müdür olmak işgüven-
cesi dışında kalmayı gerektirmez. Önemli olan o 
kişiye temsil yetkisi verilip verilmediği ve işlet-
menin bütününü yönetip yönetmediğidir.*
Y. 9 HD., E. 2017/26372, K. 2017/17800, T. 9.11.2017 

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının davalı şirkette 12/01/2015-01/02/2016 tarih-
leri arasında Satış ve Operasyon Yöneticisi olarak çalıştığını, davacının 
iş vereni olmayan davalı ... Yönetim ve Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından 
4857 sayılı İş Kanunu kapsamında hiçbir haklı veya geçerli sebep göste-

* Gönderen Av. Şevket Güney BİGAT
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rilmeksizin ve yasaya aykırı bir şekilde fesih yapıldığını, ancak ibraname 
ve feragatname başlıklı belgede davacının SGK'sının diğer davalı ... .... İş 
Merkezi İşletmeciliği A.Ş. üzerinden gösterildiğinin beyan edildiğini be-
lirterek feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine ve sonuçlarına karar 
verilmesini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalılar vekili, davalı ... Yönetim ve Danışmanlık Ltd. Şti.'nin iş bu 
davada taraf sıfatı olmadığını, husumet itirazlarının kabulü ile davanın 
iş bu davalı yönünden reddine, davacının diğer davalı ... .... İş Merkezi 
İşletmeciliği A.Ş. çalışanı olduğunu, bu şirketin bünyesinde de 30 ' dan az 
işçi çalıştığından ve işveren vekili olarak çalışan davacının işe iade davası 
açamayacağını, iş akdinin de organizasyonel değişiklik değiklik sebebi ile 
geçerli nedenle feshedildiğini, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece yapılan yargılama sonunda, davacının işveren vekili ola-
rak çalıştığını gösterir ve davalı işverenlikçe organizasyonel değişikliğe 
gidildiğini gösterir delilin bulunmadığı dikkate alınarak, davalı işveren-
likçe, fesih sebebi açık ve kesin şekilde belirtilmeksizin yapılan feshin 
geçersizliği olduğu gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

Taraflar arasında davacının iş güvencesinden yararlanmayan işveren 
vekili veya .yardımcısı olup olmadığı noktasında uyuşmazlık bulunmak-
tadır.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca işçinin iş güvence-
si hükümlerinden yararlanabilmesi işçinin işletmenin bütününü sevk ve 
idare eden işveren vekili ve yardımcıları veya işyerinin bütününü sevk ve 
idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren ve-
kili konumunda bulunmaması gerekir. 

İş güvencesinden yararlanamayacak işveren vekilleri herşeyden önce, 
işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekilleri ile yardım cıları 
olduğuna göre, işletmenin tümünü yöneten genel müdürler ile yar dımcıları 
iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayacaktır. Ancak belir telim ki, iş-
yerinde genel müdür veya genel müdür yardımcısı unvanının kullanılması 
tek başına iş güvencesi kapsamı dışında bulunma sonucunu doğurmaz. 
Önemli olan, kendisine temsil yetkisi verilip verilmediği ve işletmenin bü-
tününü yönetip yönetmediğidir; bu hususta görev tanımı ve konumuna 
bakmak gerekir.
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İş güvencesinden yararlanamayacak işveren vekillerinin ikinci gru-
bunu, işletmenin değil de işyerinin bütününü yöneten ve işçiyi işe alma ve 
işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleridir. Buna göre, işletmenin 
bütününü sevk ve idare edenler, başka bir şart aranmaksızın işveren veki-
li sayılırken; işletmenin değil de işyerinin bütününü sevk ve idare edenle-
rin 18’nci madde anlamında işveren vekili sayılabilmesi için ilave olarak, 
işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisini haiz olması şartı aranır. İşyerinin 
tümünü sevk ve idare ile işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi katlanmış 
olarak, birlikte aranır. Bu işyeri işletmeye bağlı bir işyeri de olabilir. Dola-
yısıyla bir banka şubesi müdürü ile fabrika müdürü, işyerini sevk ve idare 
etmekle beraber, özgür iradesi ile işçi alma ve işten çıkarma yetkisi yoksa 
İş Kanunu’nun 18’nci maddesi anlamında işveren vekili sayılmaz. İş gü-
vencesinden yararlanır. Aynı şekilde, işe alma ve işten çıkarma yetkisi bu-
lunan insan kaynakları müdürü ile personel müdürü, işyerinin tümünü 
yönetmediğinden iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilecek tir. Ancak 
işletmeye bağlı bir işyerinde, bu işyerinin tümünü sevk ve idare eden, ay-
rıca işe alma ve işten çıkarma yetkisi olan işçi, iş güvencesi hükümlerin-
den yararlanamaz. Dairemizin uygulaması da bu yöndedir. (26.05.2008 
gün ve 2007/35929 Esas, 2008/12484 Karar sayılı ilamımız).

Dosya içeriğine göre somut uyuşmazlıkta davalı tarafça davacının genel 
müdür olarak çalıştığı bu nedenle iş güvencesinden yararlanamayacağı 
ileri sürülmüştür. Yukarıda belirtildiği üzere tek başına genel müdür un-
vanının olması işçinin iş güvencesi kapsamı dışında kalmasına neden ol-
maz. Davalı davacının görev tanımını sunmuştur. Ancak söz konusu görev 
tanımı İngilizce olup yeminli tercümesi yaptırılmalıdır. Ayrıca davacının 
çalıştığı yerin işletmeye bağlı bir işyeri mi olduğu, işletmeye bağlı bir işyeri 
ise davacının işyerinin bütününü yönetip yönetmediği ve işçi alma ve çı-
karma yetkisine haiz olup olmadığı da araştırılmalıdır. Davacı işletmenin 
genel müdürü ise işletmenin bütününü yönetip yönetmediği araştırılıp da-
vacının iş güvencesi kapsamında kaldığı tespit edilirse feshin geçerli nede-
ne dayanıp dayanmadığına, davacının iş güvencesi kapsamında olmayan 
işveren vekili veya yardımcısı olduğu tespit edildiğinde davanın reddine 
karar verilmelidir.

Eksik araştırmayla yazılı şekilde karar verilmesi bozma nedenidir. 

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden BOZULMASINA, pe-
şin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 09.11.2017 tari-
hinde oybirliğiyle karar verildi.
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İŞÇİNİN EYLEMLERİ • GEÇERSİZ FESİH 
•

 İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI

ÖZET: Fesih sendikal nedene dayanmıyor ise de, 
davacı işçinin sosyal medya aracılığı ile iş söz-
leşmesi feshedilen bir kısım işçilere destek oldu-
ğu ve diğer işçileri örgütlediği anlaşıldığından bu 
sebeple iş akdi feshedilen işçinin iş güvencesi 
tazminatı yüksek ölçüde takdir edilmelidir.*
Y. 9 HD., E. 2017/26324, K. 2017/18148, T. 14.11.2017

İş sözleşmesinin geçerli neden olmadan davalı işveren tarafından fes-
hedildiğini belirten davacı işçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar 
verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece feshin geçersizliğine, davacı işçinin işe iadesine karar ve-
rilirken, işe başlatılmama tazminatı, davacı işçinin 4 aylık ücret tutarında 
belirlenmiştir.

Karar süresinde davacı vekilince temyiz edilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca, mahkemece feshin 
geçersizliğine karar verildiğinde, işçinin başvurusu üzerine işveren tara-
fından 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. Madde-
nin alt ve üst sınırları aşılamaz. Üst sınırın aşılmasının tek istisnası 6356 
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25. maddesindeki 
sendikal nedenle yapılan fesihlerdir. Bu kanun yürürlüğe girdikten son-
ra sendikal nedenle yapılan fesihlerde tazminat; işçinin başvurusu, işe 
başlatma ve başlatılmama şartına bağlı olmaksızın işçinin en az bir yıl-
lık ücreti tutarında belirlenecektir. Dairemizin uygulaması bu yöndedir. 
(12.12.2013 gün ve 2013/8422 Esas, 2013/33052 Karar sayılı ilamımız). 
Dairemiz yıllık ücretli izinle ilgili 53. maddedeki kıdem sürelerini dikkate 
alarak 6 ay ile 5 yıl arasında kıdemi olan işçi için 4, 5 yıl ile 15 yıl arasında 
kıdemi olan işçi için 5, 15 yıldan fazla kıdemi olan işçi için 6 aylık ücre-
ti tutarında işe başlatmama tazminatın belirlenmesini öngörmekte, fesih 
sebebine göre bu miktarlarda azami sınır 8 aya kadar da çıkmaktadır. 

* Gönderen Av. Aşkın HÖBEK
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Somut uyuşmazlıkta; davacı, işyerindeki bir kısım işçinin haklarının 
korunması için sendikaya üye olma konusunda sosyal medya aracılığı ile 
örgütlenmeye başladığını, işverenin bu kişileri işten çıkardığını ve ken-
disinin de bu çıkarmaları protesto ettiğini, bunun üzerine iş sözleşmesi-
ne son verildiğini ileri sürmüştür. Yerel mahkemece, davacının sendika 
üyeliği bulunmaması, tanık beyanlarına göre de işyerinde henüz sendi-
kalaşma faaliyetlerinin bulunmadığı gerekçesi ile feshin sendikal nedene 
dayanmadığı kabul edilmiştir.

Mahkemenin, feshin sendikal nedene dayanmadığına dair gerekçesi 
dosya içeriğine uygun olmakla birlikte, davacının işçilik haklarının ko-
runması için diğer işçilerle birlikte sosyal medya aracılığı ile örgütlendiği 
ve sosyal medyadaki yazışmaları nedeni ile iş sözleşmesi feshedilen bir 
kısım işçilere destek olması nedeni ile işten çıkarıldığı anlaşılmaktadır. 

Yukarıdaki ilkeler doğrultusunda fesih nedeni dikkate alındığında, işe 
başlatmama tazminatının 4  ay yerine 6 ay olarak belirlenmesi dosya içe-
riğine uygun olacaktır.

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 mik-
tarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacı-
nın 6 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE, 

4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halin-
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 257.20 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili 
ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde 
bırakılmasına, 

7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 1.980,00 
TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 

8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine,  

Kesin olarak oybirliği ile karar verildi.14.11.2017



YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ

YERSİZ ÖDEME • AYLIKLARIN İADESİ 
• 

İYİ NİYETLE SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME

ÖZET: Haklı bir sebebe dayanmadan zenginleşen 
kişi kötüniyetli ise iade borcu zenginleşmenin ta-
mamını kapsar.
Kurumu yanıltmayan ve kurumun ihmali sonucu 
kendisine yaşlılık aylığı bağlanan kişinin yersiz 
ödemeden doğan iade borcu belirlenirken; o ki-
şinin iyi niyetli olduğu ve yaşamını devam ettire-
bilmek için aylıkları tükettiği dikkate alınmalıdır.
Y. 10 HD., E. 2014/27754, K. 2015/15113, T. 15.09.2015

1975 yılından itibaren 6197 gün sigortalılığı üzerinden 15.01.1992 ta-
rihinden itibaren 506 sayılı Kanun kapsamında malûllük aylığı bağlanan 
davacının, 09.05.2011 tarihinden itibaren sosyal güvenlik destek primine 
tabi olarak kesintili çalıştığı; yazılı isteği üzerine 15.08.2013 tarihinden 
itibaren yaşlılık aylığı bağlandığı ve geriye dönük olarak 25.05.2011 tari-
hinden itibaren iptal edilen malûllük aylıklarının davacıya borç çıkarıldığı 
görülmektedir.

506 sayılı Kanunun 58. maddesi, "Malûllük aylığı almakta iken sigor-
talı olarak çalışmaya başlayanlar hakkında 63'üncü maddenin (A) fıkrası 
hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, malullük aylıkları kesilenlerden işten 
ayrılarak malûllük aylığı verilmesi için yazılı istekte bulunan sigortalıya 
aylık bağlanması, kontrol muayenesi sonunda malullüğün devam ettiği-
nin anlaşılması şartına bağlıdır."

63-A maddesi, "Bu Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta iken, sigortalı 
olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylıkları çalışmaya başladıkları 
tarihte kesilir.

Yaşlılık aylıkları kesilenlerden yeniden çalıştıkları süre zarfında 78. 
maddeye göre prime esas kazançları üzerinden 73. madde gereğince prim 
alınır. Yaşlılık aylıkları kesilenlerden işten ayrılarak yaşlılık aylığı veril-
mesi için yazılı talepte bulunan sigortalıya yeniden bağlanacak yaşlılık 
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aylığı talep tarihini takip eden ödeme döneminden başlanarak ödenir..." 
düzenlemelerini içermektedir.

İstisnalar dışında 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı 
Kanunun 27. maddesinde de, "malûllük aylığı almakta iken bu Kanuna 
göre veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların 
malûllük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme döne-
mi başında kesilir ve bu Kanuna tabi olarak çalıştıkları süre zarfında 80. 
maddeye göre belirlenen prime esas kazançları üzerinden 81. madde ge-
reğince kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına ait 
prim alınır." düzenlemesine yer verilmiştir.

Çalışarak hayatını sürdürme konusundaki güç kaybı gözetilerek, uzun 
vadeli sigorta kolları kapsamında belirli süre prim ödemesine dayalı ola-
rak bağlanan maluliyet aylığının devamı, 506, 5510 sayılı Kanunlar veya 
yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında yeniden çalışmama şartına bağ-
lanmış ve sigortalılığı gerektirir çalışma hali aylığın kesilme nedeni olarak 
öngörülmüştür. Ayrıca, 506 sayılı Kanunun 63., 5510 sayılı Kanunun 30. 
maddeleride, yalnızca yaşlılık aylığının sosyal güvenlik destek primi kesil-
mesi yoluyla devamına imkan verip, maluliyet aylığı için böylesi bir imkan 
öngörmemiş; 506 sayılı Kanunun 62. ve 5510 sayılı Kanunun 30. madde-
leri yaşlılık aylığı bağlanması için yazılı istek olmasını şart koşmuşlardır. 

Bu yasal çerçevede; 19.07.2013 tarihinden önce yaşlılık aylığı bağlan-
masına ilişkin yazılı isteği olmayan davacıya, dava konusu dönemde yaş-
lılık aylığı bağlanmasının mümkün olmadığı yönündeki mahkeme kararı 
isabetlidir.

Ancak, malûllük aylığı alırken sosyal güvenlik destek primine tabi ça-
lışması nedeniyle 25.05.2011 tarihinden itibaren ödenen malullük aylık-
larının davacıya borç çıkarılması işlemine ilişkin olarak belirtmek gerekir 
ki; sebepsiz zenginleşen kişi, malvarlığında sebepsiz yere meydana gelen 
artışı iade ile yükümlüdür. İade yükümlülüğünün konusu ve kapsamı ise 
818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 63. maddesinde (6098 sayılı Kanunun 79. 
maddesi) hükme bağlanmış olup, maddelerde; iade borcu, zenginleşen 
kişinin iyi veya kötü niyetli olmasına göre farklı şekilde ele alınmıştır.

Haklı bir sebebe dayanmaksızın zenginleşen kimse kötü niyetli ise, 
iade borcu zenginleşmenin tamamını kapsar. Diğer bir ifade ile kötü ni-
yet hâlinde iade borcu, geri verme zamanındaki zenginleşme miktarıyla 
sınırlı değildir. Anılan maddeye göre, sebepsiz zenginleşen kimse, o şeyi 
kötü niyet ile elden çıkarmış veya onu elden çıkarırken sonradan geri 
vermek zorunda kalacağını bilmek durumunda ise, iade ile yükümlüdür. 
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Zenginleşmeyi iade edeceğini ve dolayısıyla zenginleşmenin haklı bir sebe-
be dayanmadığını bilen veya gerekli özeni gösterdiği takdirde bilebilecek 
durumda olan kişi, kötü niyetli zenginleşen konumundadır.

Bütün hakların kullanılmasında Medeni Kanunun 2. maddesinde ifade 
edilen dürüstlük (objektif iyiniyet) kuralına uyulması gerekir. Bir hak, 
dürüstlük kuralına aykırı kullanılırsa kötüye kullanılmış olur. Bir hakkın 
sırf başkasına zarar vermek amacıyla kullanılmasını kanun korumaz. 

Dürüstlük kuralı, bir kimseden (dürüst bir insan olarak) beklenen 
davranışı ifade eder. Bir davranışın bu nitelikte olup olmadığı, toplumda 
geçerli ahlak ölçülerine, gelenek ve göreneklere, karşılıklı uygulana gelen 
teamüllere ve hakları sağlayan ilişkilerin amacına göre tayin edilir.

Hakkın kötüye kullanılıp kullanılmadığını belirlerken, o kişinin hak-
kın kullanılmasında geçerli ve haklı bir yararının olup olmadığına, hakkın 
kullanılmasının sağlayacağı yarar ile başkalarına vereceği zarar arasın-
da aşırı oransızlığın bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Bir kimsenin 
kendi ahlaka aykırı davranışına dayanması ve uyandırılan güvene aykırı 
davranışta bulunması gibi ölçütler, hakkın kötüye kullanılıp kullanılma-
dığını belirler (Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman Medenî Hukuk-Temel Kav-
ramlar S.Bası 1985.sf, 154 vd). 

Hakkın kötüye kullanıldığı savunma olarak ileriye sürülmüş olmasa 
dahi, bu husus def’i değil itiraz olarak kabul edildiğinden, hakim, dava 
dosyasından anlaşılan böyle bir durumu re'sen gözönüne almak zorunda-
dır (Yargıtay H.G.K.4/11/1964 gün 1964/2-953 Esas ve 1964/640 K. sayılı 
ilamı, 14.2.1951 tarih ve 1949/17 E, 1951/1 K. sayılı Yargıtay İçtihatı Bir-
leştirme Kararı, 8/11/1991 tarih 1990/4 Esas, 1991/13 K. sayılı Yargıtay 
İçtihadı Birleştirme Kararı.). 

Medeni Kanunun 3. maddesinde ifade edildiği üzere, durumun gerek-
lerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyiniyet savun-
masında bulunamaz. 

Kuşkusuz iyiniyet yada kötüniyet kavramları, subjektif, diğer bir anla-
tımla insanların iç dünyaları ile ilgili kavramlardır. Bunun açıklığa kavuş-
turulması, somutlaştırılması olaylarla özdeş hale getirilmesi son derece 
güçtür. İşte bu durumda hakim, maddi olguların yanında karinelerden, 
hayat deneyimlerinden yararlanmak suretiyle gerçeği bulmaya gayret gös-
terecektir. 

Yapılan açıklamalar ve dosyadaki bilgi ve belgeler çerçevesinde; sosyal 
güvenlik destek primine tabi olarak çalışma ancak yaşlılık aylığı alanlara 
tanınmış bir hak iken, malullük aylığı alan davacının, dava konusu dö-
nemde malullük aylığı kesilmeksizin sosyal güvenlik destek primine tabi 
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olarak çalışmış olması, davalı Kurumun uyarı görevini yapmamasının bir 
sonucu olup; davacının kötü niyetli olmadığı ve Kurumu yanıltmadığının 
belirgin olması; davalı Kurum tarafından da kötü niyetli olduğunun iddia 
ve ispat edilememesi, yaşam deneyimleri ile günümüzün ekonomik koşul-
larına göre aldığı malûllük aylıklarını tükettiğinin anlaşılması ve işlemin, 
objektif iyiniyet kuralına açıkça aykırı olması nedeniyle, eldeki davaya 
konu olay nedeniyle davacının borçlu olmadığının belirlenmesi gerektiği 
gözetilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme yazılı şe-
kilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O hâlde, davacı avukatının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları ka-
bul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASI-
NA, temyiz harcının istem hâlinde davacıya iadesine, 15.09.2015 günün-
de oybirliğiyle karar verildi.

EŞ VE BABA ÜZERİNDEN MAAŞ BAĞLANMASI 

ÖZET: 01.10.2008 günü yürürlüğe giren 5510 
sayılı Kanun hükümleri kapsamında da aynı de-
ğerlendirme geçerli olmaktadır ve sonuç olarak 
1479 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, eşi 
üzerinden ölüm aylığı almakta olan davacıya, 
hakkı doğuran olay tarihi itibarıyla yürürlükteki 
yasal mevzuat gereğince babası üzerinden ölüm 
aylığı tahsis edilemeyeceği gibi süreç içerisinde-
ki yasal değişiklikler karşısında da çift aylığa hak 
kazanamadığı açıktır.*  
Y. 10. HD E: 2015/20038 K: 2017/2369 T: 21/03/2017 

Dava, 5434 sayılı Yasa kapsamında dul aylığı almakta iken, 1479 sayılı 
Kanun hükümleri gereğince babası üzerinden de hak sahibi kız çocuğu 
sıfatıyla ölüm aylığına hak kazanıldığının ve aylıkların kesilmesine dair 
kurum işleminin iptali ile Kuruma karşı borçlu olmadığının tespiti iste-
mine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulüne, karar verilmiştir. 

*  Çalışma ve Toplum Dergisi 2018/1. Sayısı
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Hükmün, davalı Kurum avukatı tarafından 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.

23.08.2005 tarihinde vefat eden ve 5434 sayılı Kanun kapsamında si-
gortalı olan eşi üzerinden kendisine ölüm sigortasından 01.09.2005 ta-
rihinden itibaren aylık bağlanan davacıya, bu kez 09.04.2002 tarihinde 
ölen 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalı babası üzerinden de tahsis talebine 
istinaden davalı kurumca bağlanan ölüm aylığının aylık bağlama şartları-
nın bulunmadığı gerekçesi ile 16.08.2013 tarihli Kurum işlemi ile kesile-
rek 5510 sayılı Yasanın 96’ncı maddesinin “b” bendi kapsamında yersiz 
ödeme çıkartılması ile işbu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Davanın yasal dayanağı olan 1479 sayılı Kanunun “Eş ve çocuklara, ana 
ve babaya tahsis yapılması” başlığını taşıyan 45. maddesinin 04.05.1979 
tarihinde yürürlüğe giren 2229 sayılı Kanunla değişik 2. fıkrasının (c) 
bendinde, sigortalının; 18 yaşını (veya ortaöğretim yapması halinde 20 
yaşını, yükseköğretim yapması halinde 25 yaşını) doldurmamış veya yaş-
ları ne olursa olsun çalışamayacak durumda malûl bulunan çocukları ile 
geçimini sağlayacak başka bir geliri olmamak koşulu ile yaşları ne olursa 
olsun evlenmemiş kız çocuklarına aylık bağlanacağı belirtilmiş, daha son-
ra 04.10.2000 günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 619 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bentteki “geçimini sağlayacak baş-
ka bir geliri olmamak” koşulu, “bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanun-
ları kapsamında çalışmama, bu kanunlar kapsamındaki çalışmalarından 
dolayı gelir veya aylık almama” olarak değiştirilip 1479 sayılı Kanunun 
“Ölüm aylığının kesilmesi” başlıklı 46. maddesinin 2. fıkrasına, “Ancak 
evliliğin son bulması ile kocasından da aylık almaya hak kazanankız ço-
cuklarına bu aylıklardan fazla olanı ödenir.” cümlesi eklenmiş, ancak, söz 
konusu KHK, Anayasa Mahkemesi’nin 08.08.2001 tarihinde yürürlüğe gi-
ren 26.10.2000 gün 61/34 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

İptale konu düzenleme daha sonra bu kez kanun koyucu tarafından 
02.08.2003 tarihinde yürürlüğe giren ve anılan (c) bendini değiştiren 
4956 sayılı Kanunun 23. maddesiyle benimsenerek, sigortalının evli ol-
mayan/boşanan/dul kalan kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için 
“geçimini sağlayacak başka bir geliri olmamak” şartı, “bu Kanun ile diğer 
sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmama, bu kanunlar kapsa-
mındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almama” olarak değişti-
rilmiş, aynı zamanda 46. maddenin 2. fıkrasına da “Ancak evliliğin son 
bulması ile kocasından da aylık almaya hak kazanan kız çocuklarına bu 
aylıklardan fazla olanı ödenir.” cümlesi yeniden eklenmiştir.
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Diğer taraftan 5510 sayılı Kanunun 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe 
giren ve “Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması” başlığını taşıyan 
34. maddesinde, sigortalının evli olmayan, boşanan, dul kalan kızlarına 
ölüm aylığı bağlanabilmesi, bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke 
mevzuatı kapsamında çalışmama veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir 
veya aylık bağlanmamış olma koşullarına bağlanmış, “Aylık ve gelirlerin 
birleşmesi” başlıklı 54. maddede ise bu Kanuna göre bağlanacak aylık 
ve gelirlerin birleşmesi durumunda, hem eşinden, hem de ana ve/veya 
babasından ölüm aylığına hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da 
ana ve/veya babasından bağlanacak aylığının bağlanacağı hüküm altına 
alınmıştır.

Anılan yasal düzenlemeler kapsamında dava irdelendiğinde; bu tür 
ölüm sigortasından aylık tahsislerinde, ayrık durumlar dışında genel ku-
ral olarak hakkı doğuran olay tarihinde yürürlükte olan yasal mevzuatın 
uygulanması gerekmekte olup buna göre 1479 Sayılı Kanun gereğince si-
gortalı babanın yaşamını yitirdiği gün itibarıyla yürürlükteki 1479 sayılı 
Kanunun 45. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendinde yer alan, geçimini 
sağlayacak başka bir geliri olmamak koşulunun, eşi üzerinden ölüm aylı-
ğı almakta olan davacı yönünden gerçekleşmediği belirgindir.

Diğer taraftan, 02.08.2003 tarihinde yürürlüğe giren yasal değişiklikle, 
bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmayan, bu 
kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan 
davacı hakkında 45. maddedeki aylık bağlama engeli kaldırılmış ise de, 
bu kez 46/2. madde düzenlemesine göre kendisine çift aylık bağlanama-
yacağı ve eşi üzerinden bağlanan aylığın daha fazla olduğu belirgindir. 
Giderek, 01.10.2008 günü yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun hükümleri 
kapsamında da aynı değerlendirme geçerli olmaktadır ve sonuç olarak 
1479 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, eşi üzerinden ölüm aylığı al-
makta olan davacıya, hakkı doğuran olay tarihi itibarıyla yürürlükteki ya-
sal mevzuat gereğince babası üzerinden ölüm aylığı tahsis edilemeyeceği 
gibi süreç içerisindeki yasal değişiklikler karşısında da çift aylığa hak ka-
zanamadığı açıktır. 

Bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaksızın, mah-
kemece eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu, anılan yasal 
düzenlemeler dikkate alınmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi, usul ve 
yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O hâlde, davalı Kurum avukatının bu yönleri amaçlayan temyiz itiraz-
ları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
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SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASI-
NA, 21.03.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

PRİM DESTEĞİ• SGK SORUMLULUĞU

ÖZET: İhtilaf konusu olan prim teşvikinden dava-
cının yararlanıp yararlanmaycağının tespiti sonu-
cunda, primi iade edecek veya primi tahsil ede-
cek olan Kurum olduğu gözetilerek, işin esasına 
girilerek, davacının, yasal düzenlemeler kapsa-
mında yararlanma şartlarını taşıyıp taşımadığı ir-
delenerek, varılacak sonuca göre karar verilmesi 
gerekir. 
Y. 10. HD E. 2017/6383 K: 2017/9275 T: 26.12.2017

Dava, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun geçici 10. maddesinde-
ki prim desteğinden yararlanmak için yaptığı başvurunun reddine ilişkin 
Kurum işleminin iptali istemine ilişkindir.

Mahkemece, hükümde belirtilen gerekçelerle davanın pasif husumet 
yokluğu nedeni ile usulden reddine karar verilmiştir. 

Hükmün, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz iste-
ğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından dü-
zenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşü-
nüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi

Davanın, yasal dayanağı 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesindeki 
olup ilgili bendde (Ek madde: 13/02/2011-6111 S.K 74. mad.) “31/12/2015 
tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, bu 
maddenin yürürlük tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince işe alı-
nan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin 
Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı si-
gortalılar dışında olmaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden 
bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına 
ilave olmaları ve bu maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak kay-
dıyla, 5510 sayılı Kanunun 81'inci maddesinde sayılan ve 82'nci maddesi 
uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta 
primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren 
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İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacağı”aynı şekilde 5510 sayılı Ka-
nunun 81. maddesinin (ı) bendi olup ilgi bentte “(Ek bend: 15.05.2008-
5763 S.K./24. mad.) Bu Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu 
maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet 
eden tutar hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece 
karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 
bu Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içeri-
sinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri, sigortalıların tamamına ait 
sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece kar-
şılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri, Sosyal 
Güvenli k Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkingecikme 
cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır. Bu Kanun gereğince 
yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bil-
dirmediği tespit edilen işverenler ./.. bir yıl süreyle bu fıkrayla sağlanan 
destek unsurlarından yararlanmaz.)'' hükmüne yer verilmiştir.

Eldeki davada, davacı, 4447 sayılı Yasanın geçici 10. maddesinde be-
lirtilen prim teşvikinden yararlandırılmadığını, 4447 sayılı İşsizlik Sigor-
tası Kanunun geçici 10. maddesindeki prim desteğinden yararlanmak için 
yaptığı başvurunun reddine ilişkin Kurum işleminin iptalini istemiş, Mah-
kemece, prim teşvikinden yararlandırılıp yararlandırılmaması durumun-
da Hazine'nin hukuki ve mali durumunu etkileyeceğinden, talebin redde-
dilmesi durumunda, sebepsiz zenginleşen Hazine olacağından, Hazineye 
husumetin yöneltilmesi gerektiği gerekçesi ile hüküm kurulmuştur.

Anılan Kanunun 79. maddesinde Kurumun prim alma zorunluluğu ve 
ilgililerin de prim ödeme zorunluluğu hüküm altına alınmıştır. Taraflar 
arasındaki ihtilaf konusu olan prim teşvikinden davacının yararlanıp ya-
rarlanmaycağının tespiti sonucunda, primi iade edecek veya primi tahsil 
edecek olan Kurum olduğu gözetilerek, işin esasına girilerek, davacının, 
yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler kapsamında yararlanma şartlarını 
taşıyıp taşımadığı irdelenerek, varılacak sonuca göre karar verilmesi ge-
rekirken, hatalı değerlendirme sonucu, yazılı şekilde hüküm kurulması, 
usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O hâlde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul 
edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASI-
NA, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 26.12.2017 gününde 
oy birliğiyle karar verildi.
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İŞ KAZASI • RÜCU DAVASI

ÖZET: Yasal düzenleme ve açıklamalar ışığında 
dava değerlendirildiğinde, davalının işveren vekil 
olup olmadığı araştırılmalı, işveren vekili olması 
halinde teselsül sorumluluğu 5510 sayılı Yasanın 
21/1 kapsamında, 3.kişilerin teselsül sorumlulu-
ğu 21/4 kapsamında ve yukarıda belirtilen Daire 
ilkelerine uygun olarak irdelenmeli, sonucuna 
göre karar verilmelidir.
Y. 10. HD E: 2017/5424 K: 2017/8087 T: 20/11/2017  

Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir.

Mahkemece, hükümde belirtilen gerekçelerle davalı şirket yönünden 
davanın kabulüne, diğer davalı ... yönünden davanın reddine karar veril-
miştir.

Hükmün, davacı Kurum ve davalılardan ... Turizm İşletmecilik A.Ş. 
vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde 
olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla 
dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki 
karar tespit edildi.

Dava, 01.06.2011 tarihli iş kazası sonucu vefat eden sigortalının hak 
sahiplerine bağlanan gelirin rücuan tahsili istemine ilişkin olup, Mahke-
mece, davalı ... Turizm İşletmecilik A.Ş. % 75, kazalı sigortalı % 25 kusur-
lu bulunarak davalı ... Turizm İşletmecilik A.Ş. yönünden davanın kabu-
lüne karar verilmiş, davalı ... ile ilgili herhangi bir kusur tespiti ve kusur 
yönünden irdeleme yapılmamış olup, kusur tespiti yapılmamış olması 
dikkate alınarak davanın reddine karar verildiği anlaşılmaktadır. Mevcut 
şekilde karar verilmiş ise de yapılan araştırma ve inceleme hüküm kur-
maya yeterli ve elverişli değildir.

1-İşyerinde işveren adına sorumlu olan, davalı ... hakkında ceza dos-
yasından birinci derece asli kusurlu olduğu kabul edilerek ceza verilmiş-
tir. Ceza dosyasında mahkum olan davalının kusuru olup olmadığı ir-
delenmemiştir. 6098 sayılı ... Borçlar Kanunu’nun 74. maddesi (Mülga 
818 sayılı Borçlar Kanunu 53. madde) hükmü uyarınca hukuk hakimi 
ceza davasında alınmış kusur raporu ile bağlı değilse de kesinleşmiş ceza 
ilamıyla saptanmış maddi olgularla bağlıdır. Davalının ceza dosyasında 
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kusurlu olduğu tespit edilmiş olup bu bağlamda ceza dosyasında alınan 
kusur raporu ile eldeki davada hükme esas alınan kusur raporu arasında 
çelişki ortaya çıkmakla, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile iş kazasının vuku 
bulduğu iş kolunda uzman bilirkişi heyetinden ceza dosyasında alınan 
kusur raporu ve bu bağlamda ceza dosyasında mahkum edilenlere de 
bir miktar kusur verilmesi gerektiği de gözetilerek kusur oran ve aidiyeti 
konusunda yeniden rapor alınarak ve hasıl olacak sonuca göre hüküm 
kurulması gerekirken, eksik araştırma ve yanılgılı değerlendirme sonucu, 
yazılı şekilde hüküm tesisi, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

2-5510 sayılı Kanunun 12. maddesinin 2. fıkrasında; işveren vekili ta-
nımlanmış olup, maddede “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 müş-
tereken ve müteselsilen sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

5510 sayılı Kanunun 21/1. maddede işverenin, 21/4. maddede üçüncü 
kişinin rücu alacağından sorumlulukları düzenlenmiş olup bu maddelere 
göre açılan rücuan tazminat 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 an-
cak kanunun belirlediği durumlarda olacağı, 142. maddede, alacaklının, 
müteselsil borçluların tümünden veya birinden borcun tamamen veya kıs-
men 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 erdir-
miş olan müteselsil borçlulardan birinin, sona eren borç oranında diğer 
borçluları borçtan kurtarmış olacağı, 146. maddede, borcun niteliğinden 
aksi anlaşılmadıkça, müteselsil borçlulardan her birinin alacaklıya yapı-
lan 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 mütesel-
sil borçlulardan her birinin, ödediği tutar oranında alacaklının haklarına 
halef olacağı bildirilmiştir. Diğer taraftan Kanunun haksız eylem yönün-
den müteselsil sorumluluğa ilişkin 50. maddesinde, birden çok kimseler 
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birlikte bir zarara sebebiyet verdikleri takdirde, önayak olan (kışkırtan) 
ile asıl gerçekleştiren ve yardımcı olanların, ayırım gözetilmeksizin mü-
teselsilen sorumlu olacakları, hakimin, bunların birbiri aleyhinde rücu 
hakları olup olmadığını takdir ve gerektiğinde bu rücunun kapsamının 
derecesini saptayacağı belirtilmiş, çeşitli nedenlerin birleşmesi bakımın-
dan müteselsil sorumluluğa dair 51. maddesinde, birden çok kimseler 
çeşitli nedenlere (haksız eylem, sözleşme, kanun) dayanarak sorumlu ol-
dukları 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 gerçekleş-
memiş 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 tü-
münden sorumlu olduğu, alacaklının tamamen veya kısmen edayı her bir 
borçludan isteyebildiği, eda tamamen yerine getirilinceye dek borçluların 
sorumluluklarının süregeldiği, her borçlunun iç ilişkideki payına bakıl-
maksızın borcun tamamını ifa etmekle yükümlü olduğu, borçlulardan bi-
rinin borcu ödemesi durumunda diğerlerinin de alacaklıya karşı borçtan 
kurtulduğu, borcun, her bir borçlu yönünden tali değil asli nitelik taşı-
dığı, alacaklı karşısında birden çok borç ve borçlunun bulunduğu borç 
ilişkisidir. Bu ilişkide ifa, asıl alacağı ortadan kaldırmayıp alacak hak-
kı, ödeme yapmak suretiyle rücu hakkını kazanan borçluya geçtiğinden, 
anılan borçlu, alacaklının halefi olarak diğerlerine rücu edebilmektedir. 
Bununla birlikte, rücua konu olan borcun müteselsil niteliği bulunmadı-
ğından, sorumluluktan kurtulmak için her borçlunun borcun tümü yeri-
ne, kendine düşen payını ödemesi yeterli olmaktadır ki burada kanundan 
doğan halefiyet söz konusudur. Kuşkusuz, ödeme yapan borçlu ile ala-
caklının 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 varlığın-
dan söz edilerek 51. maddenin de bunu tanımladığı kabul edilmektedir. 
50. maddede, aynı zarardan dolayı birden çok kişinin birlikte mütesel-
silen 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, zara-
ra uğrayana karşı sorumlu iseler, bunlar arasında, bir zarara ortaklaşa 
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sebep olanlar hakkındaki dönmeye (rücu) ilişkin kurallar uygulanmakta, 
kural olarak ilk önce, haksız eylemiyle zarara yol açan sorumlu tutulmak-
ta, en son olarak da kusuru olmaksızın ve sözleşme gereği sorumluluğu 
olmadığı halde kanun hükmü gereğince sorumlu tutulan kişiye başvu-
rulmaktadır. Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 09.10.2013 gün 
ve 2013/9-1559 Esas - 2013/1461 Karar, 15.05.2015 gün ve 2013/17-
2267 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 ... Borçlar Kanununda eksik ve tam teselsül ayırımına son veril-
miş, 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 arasın-
da paylaştırılmasında, bütün durum ve koşullar, özellikle onlardan her 
birine yüklenebilecek kusurun ağırlığı ve yarattıkları tehlikenin yoğunlu-
ğunun göz önünde tutulacağı, tazminatın kendi payına düşeninden fazla-
sını ödeyen kişinin, bu fazla ödemesi için, diğer müteselsil sorumlulara 
karşı rücu hakkına sahip ve zarar görenin haklarına halef olacağı bildi-
rilmiştir.

İşveren veya üçüncü kişiye karşı açılan davalarda 5510 sayılı Kanunun 
21. maddesine göre rücu alacağından sorumluluk belirlenirken kural ola-
rak, 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 al-
dığı, 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-
lasını ödeyenin diğer müteselsil borçlulara karşı rücu hakkı saklı kalmak 
kaydıyla, her bir borçlu yönünden kusurlarına karşılık gelen miktar ayrıl-



407Yargıtay Kararları

maksızın teselsül kurallarına göre sorumluluklarına karar verilmelidir. İş 
kazası veya meslek hastalığına birlikte sebebiyet veren sorumluların işve-
ren ve üçüncü kişi olması durumunda ise, işverenin müteselsilen sorum-
lu 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 değe-
rinin yarısı” sınırlaması karşısında üçüncü kişinin müteselsilen sorumlu 
tutulacağı miktarın ise, gelirin ilk peşin sermaye değerinin yarısı ile işve-
ren 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.

Yukarıdaki yasal düzenleme ve açıklamalar ışığında dava değerlendi-
rildiğinde, davalı ...’ın işveren vekil olup olmadığı araştırılmalı, işveren 
vekili olması halinde teselsül sorumluluğu 5510 sayılı Yasanın 21/1 kap-
samında, 3.kişilerin teselsül sorumluluğu 21/4 kapsamında ve yukarıda 
belirtilen Daire ilkelerine uygun olarak irdelenmeli, sonucuna göre karar 
verilmelidir.

O hâlde, davacı Kurum ve davalılardan ... Turizm İşletmecilik A.Ş. ve-
killerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli hüküm 
bozulmalıdır.

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASI-
NA, temyiz harcının istek halinde davalılardan ... Turizm İşletmecilik 
A.Ş.'ye iadesine, 20/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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ASKERLİK BORÇLANMASI • KURUM İŞLEMİ 

ÖZET: Kurumca bu borçlanmanın kabul edildiği 
dikkate alınarak, askerlik borçlanmasına karşı-
lık gelen tutarın ödenmesi 01.10.2008 gününden 
önce gerçekleştiğinden uyuşmazlığın çözümün-
de, askerlik süresinin 900 günlük prim ödeme 
gün sayısı içerisinde değerlendirilerek tahsis ko-
şuları irdelenerek karar verilmelidir. 
Y. 10. HD E: 2017/2044 K. 2017/4494 T: 25/05/2017 

Dava, askerlik borçlanmasının geçerli olduğu ve ölüm aylığı bağlanma-
sı gerektiğinin tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, karar verilmesine yer olmadığına, davacının sair taleple-
rinin reddine karar verilmiştir.

Hükmün, davacılar avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz 
isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafın-
dan düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği 
düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Davacıların babası/eşi ...'nin vefatı üzerine 17.10.2011 tahsis talebine 
istinaden, 539 gün askerlik ve 1142 gün SSK sigortalılığı olmak üzere 
1.11.2011 tarihinden itibaren ölüm aylığı bağlanan davacılar yönünden, 
Kurum tarafından 8.7.2013 tarihli raporla, (1185701) sicil nolu işyerin-
deki 20.5.2010-25.10.2011 tarihleri arasındaki sigortalılığının sahte ol-
ması sebebiyle iptal edilmesi üzerine 6.9.1979-5.10.2011 tarihleri arası 
672 gün sigortalılığı ve 539 gün askerlik olmak üzere 1211 gün sigorta-
lılığının bulunduğu, 5510 sayılı yasanın 32. maddesine göre ölüm aylığı 
koşulları oluşmadığı gerekçesiyle bağlanan ölüm aylığının 1.11.2011 tari-
hinden itibaren iptali üzerine eldeki davanın açıldığı, Mahkemece, yapılan 
yargılama neticesinde davacıların murisi ...'nin askerlik borçlanmasının 
kurum tarafından kabul edildiği ve yeniden tespitinde hukuki yarar bu-
lunmaması nedeniyle bu hususta karar verilmesine yer olmadığına, dava-
cının sair taleplerinin reddine karar verilmiştir.

506 sayılı Kanunun 66. maddesinin (c) bendinde, 5 yıldan beri sigor-
talı bulunup, sigortalılık süresinde en az 900 gün malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları primi ödemiş durumda ölen sigortalının hak sahibi kim-
selerine aylık bağlanacağı belirtilmiş iken kanun koyucu tarafından kabul 
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edilerek 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 32/2. 
maddesinde farklı düzenleme yapılarak ölüm aylığının, en az 1800 gün 
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya 4. maddesinin 
1. fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için, her türlü borç-
lanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 
gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş durumda iken 
ölen sigortalının hak sahiplerine, yazılı istekte bulunmaları halinde bağ-
lanacağı öngörülmüştür. Maddede yer alan “her türlü borçlanma süreleri 
hariç” ibarelerinin, sigortalılık süresi ile birlikte prim ödeme gün sayısını 
da içerdiği, başka anlatımla, 4. maddenin 1. fıkrasının (a) bendi kapsa-
mındaki sigortalıların hak sahipleri yönünden ölüm aylığı tahsis koşulları 
irdelenirken borçlanılan sürelerin, 5 yıllık sigortalılık süresi ve 900 prim 
ödeme gün sayısının hesabında dikkate alınmaması gerektiği belirgindir.

Kural olarak her kanunun, ancak yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 
zamanda meydana gelen olaylara ve ilişkilere uygulanması gerekmekte 
olup söz konusu 32. maddenin yürürlük tarihi öncesinde gerçekleşen 
ölüm ve borçlanmalar yönünden de uygulanmasına olanak veren düzen-
leme bulunmadığı gibi kanunların geriye yürümemesi (geçmişe etkili ol-
maması) kuralının istisnaları niteliğindeki “beklenen (ileride kazanılacağı 
umulan) haklar”, “kamu düzeni ve genel ahlak”, “yargılama hukuku” gibi 
istisnaların da söz konusu olmadığı açıktır. Bu çerçevede ve sonuç ola-
rak belirtilmelidir ki 506 sayılı Kanuna/5510 sayılı Kanunun 4. madde-
sinin 1. fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların hak sahipleri yönünden, 
ölüm, borçlanma bedelini ödeme veya borçlanma başvurusu 01.10.2008 
gününden önce olduğunda 506 sayılı Kanunun 66. maddesi uygulanarak 
her türlü borçlanma sürelerinin, 5 yıllık sigortalılık süresi ve 900 prim 
ödeme gün sayısının hesabında gözetilmesi, ölüm, borçlanma bedelini ya-
tırma ya da borçlanma başvurusunda bulunma olgularının her üçü bir-
den 01.10.2008 tarihinden itibaren gerçekleştiği takdirde ise 5510 sayılı 
Kanunun 32/2. maddesinin uygulanması gerekmektedir.

Yukarıdaki yasal düzenlemeler ve açıklamalar ışığında dava değerlen-
dirildiğinde, 5.12.1985-6.6.1987 tarihleri arası askerlik borçlanma bede-
li 6.6.2006 tarihinde ödendiği, Kurumca bu borçlanmanın kabul edildiği 
dikate alınarak, askerlik borçlanmasına karşılık gelen tutarın ödenmesi 
01.10.2008 gününden önce gerçekleştiğinden uyuşmazlığın çözümünde, 
askerlik süresinin 900 günlük prim ödeme gün sayısı içerisinde değerlen-
dirilerek tahsis koşuları irdelenerek karar verilmelidir.

Bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaksızın, mahke-
mece eksik inceleme ve araştırma sonucu yazılı şekilde karar verilmesi, 
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usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O hâlde, davacılar vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları ka-
bul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASI-
NA, temyiz harcının istem halinde davacılara iadesine, 25.05.2017 gü-
nünde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ

KARŞILIKSIZ ÇEK • BANKANIN SORUMLULUĞU

ÖZET: Bankalar çek karnesi verirken kişinin eko-
nomik ve sosyal durumunun belirlenmesinde ge-
rekli dikkat ve özeni göstermelidirler.
Çek hamili de ilişkiye girdiği kişileri seçmekte 
özenli davranmalıdır.
Çek hamilinin bankayı sorumlu tutması için tüm 
yasal yolların tükenmesi ve zararı oluşması ge-
rekir.*
Y. 11. HD., E. 2015/14187, K. 2016/3710, T. 6.4.2016

Davacı vekili, davalı banka tarafından dava dışı ......'ye çek defteri veril-
diğini, ciro silsilesi ile müvekkiline intikal eden çekin dava dışı bankaya 
ibraz edildiğini, banka tarafından "İş bu çekin sahte kimlik bilgileri ile şa-
hıslar tarafından açılan hesap üzerine keşide edilmiş olması nedeni ile iş-
lem yapılmamıştır." denilerek el konulduğunu, müvekkiline de aslı gibidir 
kaşesi bulunan çek fotokopisinin verildiğini, davalı bankanın üzerine dü-
şen sorumluluğunu yerine getirmeyerek müvekkilinin mağduriyetine yol 
açtığını ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 12.600 
TL'nin 05/09/2008 tarihinden itibaren işleyecek reskont avans faizi ile 
birlikte davalı bankadan tahsilini talep etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur. 

Mahkemece, çek karnesi sahibinin sosyo ekonomik durum araştır-
ması yapılırken gerekli basiret ve itinanın gösterilmediği, davacının çek 
bedeli kadar zararının oluştuğu gerekçesi ile davanın kabulü ile 12.600 
TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek reeskont avans faizi ile birlikte 
davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Kararı davalı banka vekili temyiz etmiştir.

Dava, çek hamili tarafından dava dışı keşideciye çek karnesi veren 
bankanın gerekli dikkat ve özeni göstermemesi sebebiyle uğranılan za-
rarın tazmini istemine ilişkin olup, mahkemece davanın kabulüne karar 
verilmiştir.

* Gönderen Av. Özgü PEKKİP KAYA
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Bankalar çek karnesi verirken kişinin ekonomik ve sosyal durumu-
nun belirlenmesinde gerekli dikkat ve özeni göstermelidir. Sadece ibraz 
edilen bir kısım belgelerle yetinmeyip, hesap açtırmak isteyen kişiyi işyeri 
seviyesinde soruşturmak ve benzeri incelemeleri yapmak suretiyle hesap 
açmak ve buna göre çek karnesi vermek durumundadır. Bununla birlik-
te, davacı da ticari ilişkiye girdiği kişi ya da kişileri seçmekte özenli dav-
ranmalıdır. Ayrıca, işbu davanın açılabilmesi için keşideci ve cirantalara 
müracaat edilmesi ve yasal yolların tüketilmesi gerekir. Bir başka deyişle 
davacının dava konusu çekten dolayı zararının gerçekleşmesi gereklidir. 

Bu itibarla, mahkemece yukarıda açıklanan ilkeler çerçevesinde ön-
celikle davacının zararının oluşup oluşmadığı hususu araştırılarak, hasıl 
olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile dava-
nın kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, hükmün temyiz eden davalı 
banka yararına bozulması gerekmiştir. 

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı banka vekilinin temyiz itirazla-
rının kabulü ile davalı banka yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz 
peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 06/04/2016 tarihinde 
oybirliğiyle karar verildi.

AYRI VE BAĞIMSIZ BORÇ TAAHHÜDÜ • KEFALET

ÖZET: Ayrı ve bağımsız bir borç niteliği bulunan 
borç taahhüdünün kefalet olarak değil, başkası-
nın fiilini taahhüt sözleşmesi olduğu kabul edil-
melidir.*
Y. 11. HD., E. 2016/11917, K. 2017/5574, T. 23.10.2017

Davacı vekili, turizm acenteliği ve yatırım alanında faaliyette bulunan 
müvekkili ile davalı ve dava dışı ... Tic. Ltd. Şti. arasında alt satış acen-
teliği sözleşmesinin düzenlendiğini, müvekkilinin bu sözleşme uyarınca 
üstlendiği dava dışı şirketin ofis dekorasyonu ve mobilya düzenlemesi işi 
uyarınca 29.500 TL harcama yaptığını, acentenin faaliyette bulunmayı ta-
ahhüt ettiği adresinden bilgilendirme yapmadan ve onay almadan ayrıla-
rak faaliyetine son verdiğini, müvekkilinin de bu nedenle fesih yetkisini 

* Gönderen Av. Erol ZEYBEKOĞLU - Antalya Barosu
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kullandığını, böyle bir durumda ofis için yapılan harcamaların müvekki-
line ödeneceğinin kararlaştırılmış olduğunu, sözleşmeyi alt acente adına 
imzalayan davalının şirket yetkilisi olarak üçüncü kişinin fiilini taahhüt 
sözleşmesi kapsamında müşterek ve müteselsil sorumluluğu da kabul et-
tiğini, 29.500 TL'nin tahsili için hem alt acente hem de davalı aleyhine 
başlatılan icra takibinin acente yönünden kesinleştiğini, davalının ise iti-
raz ettiğini ileri sürerek itirazın iptali ile icra inkâr tazminatının tahsilini 
talep ve dava etmiştir.

Davalı, TBK'nın 583 üncü maddesi uyarınca kefalet sözleşmesinde 
kefilin el yazısı ile yükümlülük altına girdiğini belirtmesi gerektiği gibi 
sorumluluğun azami miktarı ile kefalet tarihinin gösterilmemesi halinde 
kefaletin geçersiz olacağını, sözleşmede bu şartların yerine getirilmediği-
ni, genel işlem şartları kapsamında matbu olarak düzenlenen sözleşmede 
kefalete ilişkin hükmün yazılmamış sayılacağını savunarak davanın red-
dini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsa-
mına göre, davacı ile dava dışı ... şirketi arasında 02.05.2011 tarihli alt 
satış acentası sözleşmesi düzenlendiği, davalının şirket yetkilisi olarak 
sözleşmeyi imzaladığı, sözleşmenin 4.4. maddesinde "İş bu sözleşmeyi ... 
ile birlikte imzalayan ...'nın yetkilisi ve şirket ortakları her biri ayrı ayrı 
üçüncü kişinin edimini taahhüt eden olarak garantör sıfatıyla, ...'nın iş bu 
sözleşmeden doğan her türlü ödeme ve cezai şart ödeme yükümlülüğünü 
yerine getireceğini, ...'a garanti ve taahhüt etmişlerdir, bu nedenle iş bu 
sözleşmenin tüm maddeleri bakımından ... ile birlikte müşterek ve mü-
teselsil olarak ...'a karşı sorumludur." hükmünün yer aldığı, ödemeden 
sorumlu sayılma hususunu içeren sözleşmelerin nitelik itibari ile kefalet 
sözleşmesi niteliğinde olduğu, bu nedenle kefalet sözleşmesinin geçerlilik 
koşullarına bağlı bulunduğu, sözleşmede kefilin sorumlu olduğu azami 
miktar gösterilmediğinden geçersiz bir kefalet sözleşmesi mahiyeti taşıdı-
ğı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir. 

1- Dava, davacı tarafından, dava dışı acente için yapılan ofis dekoras-
yonu masrafının üçüncü kişinin fiilini taahhüt sözleşmesi kapsamında 
tahsili için davalı aleyhine başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali iste-
mine ilişkindir.

Taraflarca imzalandığı hususunda uyuşmazlık bulunmayan 02.05.2011 
tarihli sözleşmenin 1.2. maddesinde davalının sözleşmenin tarafı oldu-
ğu, 4.2. maddesinde acentenin sözleşmedeki yükümlülüklerine aykırı 
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davranması halinde davacının sözleşmeyi feshedebileceği, bu durumda 
acentenin diğer bir kısım borçlarının yanında ofis dekorasyonu için yapı-
lan masrafları davacıya derhal ve nakten ödeyeceği düzenlenmiştir. Aynı 
sözleşmenin 4.4. maddesi ise "İşbu sözleşmeyi ... ile birlikte imzalayan 
...'nın yetkilisi ve şirket ortakları; her biri ayrı ayrı 3. kişinin edimini ta-
ahhüt eden olarak garantör sıfatıyla; ...'nın işbu sözleşmeden doğan her 
türlü ödeme ve cezai şart ödeme yükümlülüğünü yerine getireceğini ...'a 
garanti ve taaahhüt etmişlerdir. Bu nedenle işbu sözleşmenin tüm mad-
deleri bakımından ... ile birlikte müşterek ve müteselsil olarak ...'a karşı 
sorumludur" şeklinde kaleme alınmıştır. Her ne kadar mahkemenin de 
kabulünde olduğu üzere, sözleşmenin vasfının belirlenmesinde tarafların 
nitelendirmelerine bağlı kalınamayacaksa da sözleşmenin 4.4. maddesin-
deki ifadeler bütün olarak değerlendirildiğinde davalının sözleşme ile yü-
kümlendiği edimin dava dışı acentenin ediminden ayrı, bağımsız bir borç 
mahiyeti taşıdığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, taraflar arasındaki söz-
leşmenin, tanzim tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 818 sayılı Borçlar 
Kanununun 110. (6098 sayılı TBK 128.) maddesi kapsamında başkasının 
fiilini taahhüt olarak nitelendirilmesi gerekirken davalının taahhüdünün 
alt satış acenteliği sözleşmesine doğrudan bağlı olduğu ve bağımsız bir 
niteliğinin bulunmadığından bahisle kefalet sözleşmesi olarak niteleyen 
bilirkişi raporuna itibar edilerek yazılı şekilde karar verilmesi yerinde 
görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

2- Bozma sebep ve şekline göre davacı vekilinin yargılama giderlerine 
ilişkin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz 
itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, (2) nolu 
bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin yargılama giderlerine ilişkin 
temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, ödediği peşin 
temyiz harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, 23/10/2017 tarihin-
de oyçokluğuyla karar verildi.
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OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLU

ÖZET: Yargılamanın iadesi talebi hakkında dosya 
üzerinden karar verilemez.
Y. 11. HD., E. 2016/7433, K. 2017/4496, T. 19.09.2017

Yargılamanın iadesini talep eden vekili, müvekkili hakkında verilen 
mahkeme hükmünün kesinleştiğini ancak, yargılama sırasında davalı ta-
rafından bilinen ve mahkemeye bildirilmeyen ödemeler olduğunun öğre-
nildiğini bu ödemelerin mahsup edilmediğini ileri sürerek, yargılamanın 
iadesini talep ve dava etmiştir. 

Mahkemece iddia ve dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde, ia-
de-i muhakemeyi gerektirecek yeni bir olgunun bulunmadığı, dava dışı 
şahısların yapmış olduğu ödeme iddiasının yargılamanın iadesini talep 
edenin sebep olduğu zararda esas olmayacağı aksine taraflar arasında-
ki iç ilişkiyi ilgilendirdiği, tek başına gerçekleştirmiş olduğu sahte evrak 
düzenleme nedeniyle oluşan zarar üzerinden karar verildiği gerekçesiyle, 
yargılamanın iadesi talebinin reddine karar verilmiştir.

Kararı, yargılamanın iadesini talep eden vekili temyiz etmiştir. 

1- Dava, yargılamanın yenilenmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, 
taraflar dinlenilmeksizin dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde 
yazılı olduğu şekilde karar verilmiştir. Ancak, 6100 sayılı HMK'nın 379. 
maddesi uyarınca yargılamanın iadesi talebi üzerine taraflar davet edilip 
dinlenildikten sonra karar verilmesi gerekirken anılan husus nazara alın-
maksızın evrak üzerinden yapılan inceleme sonucu hüküm tesisi doğru 
olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

2- Bozma sebep ve şekline göre, yargılamanın iadesini talep eden veki-
linin sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, kararın re’sen BO-
ZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, yargılamanın ia-
desini talep eden vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik 
yer olmadığına, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz edene 
iadesine, 19/09/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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ANONİM ORTAKLIK

ÖZET: Bilgi alma ve inceleme istemi reddedilen 
pay sahibinin talebin hakkında verilen karar ke-
sindir.*
Y. 11. HD., E. 2016/1161, K. 2017/3951, T. 21.06.2017

Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirkette hisse sahibi olduğunu, dava-
lı şirketin 03/11/2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda mü-
vekkili tarafından gündem maddelerine ilişkin olarak bilgi alma hakkının 
kullanıldığını ancak bilgi edinme hakkının gereği gibi karşılanmadığını, 
bazı soruların cevapsız bırakıldığını, bilgi edinme hakkının reddedilmiş 
ve gereği gibi karşılanmamış olması sebebiyle muhalefet şerhinin Genel 
Kurul Tutanağı'na dercedildiğini ileri sürerek TTK'nın 437/4. maddesi 
uyarınca davalı şirketin  ticari defter ve kayıtları üzerinde bilgi edinme ve 
inceleme yetkisi verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, inceleme talebini daha önce ileri sürmemiş olan pay sahi-
binin TTK'nın 437. maddesine istinaden doğrudan mahkemeye müracaat 
ederek ticari defter ve kayıtların incelenmesini talep edemeyeceğini, ön-
celikle dava şartı yokluğundan davanın usulden reddine karar verilmesi 
gerektiğini, davacının dava açmaktaki amacının bilgi alma ve inceleme 
hakkını kullanmak olmadığını, şirkette kaybettiği etkinliği davalar ve şi-
kayetler ile kazanmak ve kendisinin yeniden Yönetim Kuruluna seçilmesi-
ni sağlamak olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini talep 
etmiştir.

Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre, davacının gündemle ilgili 
konularda bilgi edinme hakkının kullandırıldığı, gündem dışı konulara 
ilişkin sorulara ise cevap verilmesine gerek olmadığının belirtildiği, dava-
cının vekili ile 03/11/2014 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda bilgi edinme 
hakkını kullanmış olduğu, cevapsız kalan ve muhalefet şerhinde zikredi-
len hususların kanunun aradığı anlamda bilgi edinme hakkı kapsamını 
aşan mahiyette olduğu gerekçesiyle davanın reddine kesin olarak karar 
verilmiş, kararın davacı vekili tarafından temyizi üzerine mahkemenin 
18.09.2015 tarihli ek kararı ile  kararın kesin olması nedeniyle temyiz 
talebinin reddine karar verilmiştir.

Ek kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

* Gönderen Av. Fatih KARAMERCAN
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Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerek-
çesinde 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 ONANMA-
SINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden 
alınmasına, 21/06/2017 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.



YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

TAŞINMAZ SATIŞI • ALACAKLININ HAKLARI 
•

 SIRA CETVELİ

ÖZET: Haciz koyduran alacaklı, taşınmazı ihale 
satın alması ve kendisinden önce başka alacaklı 
bulunmaması halinde satışa çıkarılan taşınmazı 
alacağına mahsuben satın alabilir.
Ancak, alacaklıdan önceki tarihlerde konulmuş 
başka hacizler bulunuyor ise, alacaklının satış 
için ne kadar bedel ödeyeceğinin tespiti için sıra 
cetveli yapılmalıdır.
Y. 12 HD., E. 2016/24478, K. 2017/15055, T. 4.12.2017

Alacaklıların şikayet yoluyla icra mahkemesine yaptıkları başvuruda; 
ihaleye konu gayrimenkulü alacağa mahsuben 235.400,00 TL'ye satın al-
dıklarını, alacak miktarı ile ihale bedeli arasında kalan fark bedeli olan 
8.830 TL'nin de icra dosyasına yatırıldığını ileri sürerek, kesinleşen ihale 
gereği işlem yapılması talebi üzerine icra müdürlüğünün, taşınmaz üze-
rinde ipotek bulunduğu ve satış bedelinin tamamının dosyaya yatırılması 
halinde tescil işlemlerine devam edileceğine ilişkin 13.06.2016 tarihli ka-
rarının iptalini talep ettikleri, mahkemece şikayetin reddine karar veril-
diği anlaşılmaktadır.

İcra İflas Kanunu'nun 140. maddesinde; "Satış tutarı, bütün alacaklı-
ların alacağını tamamen ödemeye yetmezse, icra dairesi alacaklıların bir 
sıra cetvelini yapar" hükmü yer almaktadır.

Somut olayda, borçluya ait gayrimenkulün 03.06.2016 tarihli açık art-
tırmada, alacaklılara 235.400,00 TL'ye ihale edildiği görülmektedir. Bu 
durumda, icra müdürlüğünce, öncelikle İİK'nun 140. maddesi uyarınca 
sıra cetveli yapılarak alacaklıların ihale bedelinin tamamını yatırması ge-
rekip gerekmediğinin belirlenmesi, ihale bedelinin tamamının yatırılması 
gerekir ise, İİK'nun 133. maddesine göre işlem yapılması gerekir.

Haciz koyduran alacaklı, gayrimenkulü ihale ile satın alması ve kendi-
sinden önce gelen başka alacaklı bulunmaması halinde, alacağı oranında 
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satış bedelini ödemekten kaçınabilir, yani satışa çıkarılan gayrimenkulü, 
alacağına mahsuben alabilir. Gayrimenkul üzerinde alıcının yaptığı takip 
nedeniyle konulan hacizden önce konulmuş başka hacizler bulunması 
halinde ise, sıra cetveli yapılması gerekmekte olup, şikayete konu icra 
dosyasında henüz sıra cetveli yapılmamış olduğundan, ihale bedelinin, 
alacaklıların ve varsa başka haciz alacaklılarının alacağını karşılayıp kar-
şılamadığı tespit edilmeden, ihale alıcısı alacaklıların ihale bedelinin ta-
mamını yatırması halinde tescile devam edileceği yönündeki icra müdür-
lüğü kararı doğru değildir.

O halde, alacağa mahsuben ihaleyi alan alacaklıların, ihale bedelinin 
tamamını yatırıp yatırmayacakları, ancak İİK'nun 140. maddesi gereğince 
icra müdürlüğünce sıra cetvelinin tanziminden sonra anlaşılacağından, 
mahkemece, icra müdürlüğünce, öncelikle sıra cetvelinin yapılması, ala-
caklıların ihale bedelinin tamamını yatırmalarının gerekip gerekmediği 
belirlendikten sonra, alacaklılara ihale bedelini tamamen veya kısmen 
yatırmak üzere süre verilmesi yönünde işlem yapılması gerektiğine karar 
verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ

Alacaklıların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yuka-
rıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarın-
ca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın 
tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 
04/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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YEDİEMİN ÜCRETİ • SATIŞ MASRAFI • SIRA CETVELİ

ÖZET: Yediemin ücretinin satış talep tarihine ka-
dar olanı takip masrafı, bu tarihten satış tarihine 
kadar olanı ise satış masrafı olup, satış masrafı 
olan yedieminlik ücretinin satış masrafından ön-
celikle ödenmesi gerekir.
Yediemin ücreti için ayrıca takip yapılamaz. Bu 
nedenle İcra Müdürlüğünce öncelikle sıra cetveli 
yapılmalıdır.
Y. 12 HD. E. 2016/23247, K. 2017/15270, T. 7.12.2017

Şikayetçi ... icra mahkemesine yaptığı başvuruda, alacaklı yedieminin, 
kendi iradesine göre tek taraflı olarak yediemin ücreti belirlediğini,yedie-
minin ayrı bir ilamsız takip yapması sonucu İİK’nun 88. maddesine göre 
rüçhanlı alacak vasfını yitirdiğini, satış konusu araçta yer alan başkaca 
hacizlerin varlığına rağmen, İİK’nun 140. maddesi uyarınca sıra cetveli 
düzenlenmeden yapılan tescil işlemlerinin iptali gerektiğini, Vergi Dairesi 
Müdürlüğünün satışa konu araç üzerinde aracın aynından doğan vergi 
borcuna ilişkin haczi yer aldığından İİK. m. 206 uyarınca bu husus gözö-
nünde tutularak sıra cetveli düzenlenmesi gerektiğini ileri sürerek, ihale 
alıcısı adına tesciline ilişkin işlemlerin iptaline ve İİK. 138 ve 206. mad-
deleri dikkate alınarak sıra cetveli yapılmasına karar verilmesini talep 
ettiği, mahkemece İİK’nun 142. maddesinde belirtilen yedi günlük yasal 
süreden sonra şikayet yoluna başvurulduğu gerekçesiyle şikayetin reddi-
ne karar verildiği anlaşılmaktadır.

Satışa konu aracın tescil işlemlerinin iptaline yönelik temyiz itirazları 
yerinde değil ise de;

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun mahcuz malların muhafazası hak-
kındaki 88. maddesi uyarınca, taşınır mallar, masrafı peşinen alacaklı-
dan alınarak muhafaza altına alınır.Aynı Kanun'un 59. maddesi uyarınca 
ise, takip masrafları borçluya ait olup, alacaklı ilk ödenen paradan yaptığı 
masrafları alır.

Paranın paylaştırılmasına ilişkin İİK'nun 138/2. maddesine göre de; 
haciz, paraya çevirme ve paylaştırma gibi bütün alacaklıları alakadar 
eden masraflar, önce satış tutarından alınır ve artan para, takip masrafla-
rı ve işlemiş faizler dahil olduğu halde alacakları nispetinde paylaştırılır.
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Yediemin ücretinin ise, satış talep tarihine kadar olanı takip masrafı, 
bu tarihten satış tarihine kadar olanı ise satış masrafı olup, satış masrafı 
olan yedieminlik ücretinin satış tutarından öncelikle ödenmesi gerekir.

Buna göre, yedieminin, alacağını, muhafazanın yapıldığı, bir diğer an-
latımla, yediemin ücretinin doğduğu takip dosyasından talep etmesi ge-
rekip, bunun için yeni bir takip başlatmasında hukuki yararı bulunma-
maktadır. Bu nedenle de yediemin ücretinin, satış bedelinden öncelikle 
ödenmesi hususu, muhafazanın uygulandığı ve yediemin ücretinin doğdu-
ğu takip dosyasından satışın yapılması halinde söz konusu olup, icra mü-
dürlüğünce, İİK'nun 88. maddesine göre yediemin ücretinin hesaplanarak 
ödeme yapılacağı tabiidir.

Yedieminin, ücret alacağı için müstakil bir takip başlatması ve bu dos-
yadan rehinli taşınırın satılması halinde ise, artık İİK'nun 138/2. madde-
sinin uygulanması mümkün olmayıp, satış bedelinden öncelikle bu dosya 
alacağının ödenmesi söz konusu olamaz. 

Bu durumda, icra müdürlüğünce yapılacak iş, satış bedelinin, sıra cet-
veli yapılmak üzere ilk haczi koyan icra dairesine gönderilmesinden ya da 
ilk haciz, satışın yapıldığı dosyadan konulmuş ise sıra cetveli yapmaktan 
ibarettir.

İİK'nun 140. maddesi gereğince; “Satış tutarı bütün alacaklıların ala-
cağını tamamen ödemeye yetmezse icra dairesi alacaklıların bir sıra cet-
velini yapar”. 

Sıra cetveli yapılmaması bir hakkın yerine getirilmemesine ilişkin 
olup, İİK’nun 16 maddesine göre süresiz şikayete tabidir.

Açıklamalar ışığında, birden fazla alacaklının bulunduğu böyle du-
rumlarda, icra müdürlüğünce, öncelikle İİK'nun 140.maddesi gereğince 
sıra cetveli yapılmalı ve alacaklılara, diğer alacaklara yönelik itirazları-
nı ileri sürme imkanı tanınmalıdır. Alacağının rüçhanlı olup olmadığı ve 
öne sürdüğü diğer hususlar, sıra cetveli yapıldıktan sonra itiraz halinde 
tartışılacak hususlar olup, bu aşamada icra müdürlüğünün sıra cetveli 
düzenlemekten imtina etmesi mümkün değildir. Bir başka anlatımla ala-
caklıların itirazlarını ileri sürebilmesi için öncelikle sıra cetveli yapılması 
gerekmektedir. 

O halde mahkemece, yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler ve ilkeler 
göre şikayetin esasının incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar veril-
mesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin süre aşımından reddi isabetsiz-
dir.
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SONUÇ

Şikayetçinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararı-
nın yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddele-
ri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde 
karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07/12/2017 gününde oybirliğiyle 
karar verildi.

TAŞINMAZ İHALESİ

ÖZET: Başka icra dosyasından yapılan tebliğ ile 
tahmine dayalı olarak satışın öğrenildiği kabul 
edilemez.
Y. 12. HD., E. 2016/20468, K. 2017/2398, T. 21.06.2017

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mu-
tazammın 04.04.2016 tarih ve 2016/4692-9924 Karar sayılı daire ilamı-
nın müddeti içinde tashihen 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 görüşü-
lüp düşünüldü :

... 4. İcra Müdürlüğü'nün 2012/3069 Esas sayılı dosyasında, alacaklı 
... tarafından borçlu ... aleyhine takip başlatıldığı, takibin kesinleşmesi 
üzerine şikayete konu taşınmazın ihalesinin yapıldığı, ... 4. İcra Müdür-
lüğü'nün 2015/2027 Esas sayılı dosyasından taşınmaza haciz koyduran 
alacaklı ...'in, ihale konusu taşınmaza, alacaklı olduğu takip dosyasından 
haciz uygulandığı halde satış ilânının kendisine tebliğ edilmediğini ileri 
sürerek ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahke-
mece şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Satış ilanı tebliğ edilecek ilgililer, satış kararının verildiği tarih itibariy-
le belirleneceğinden, satış kararından önce, tapuya haciz koyduran haciz 
alacaklısına satış ilanının tebliğ edilmemiş olması, ihalenin feshini gerek-
tirir.

Somut olayda, ... 4. İcra Müdürlüğü'nün 2012/3069 Esas sayılı dos-
yasında 01.06.2015 tarihinde satış kararı alındığı, ... 4. İcra Müdürlü-
ğü'nün 2015/2027 Esas sayılı dosyasından ise, ihale konusu taşınmaza 
14.05.2015 tarihinde haciz konulduğu, bu durumda şikayetçinin, haciz 
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tarihi itibari ile İİK'nun 134/2. maddesinde belirtilen ilgililerden olduğu 
anlaşılmaktadır. 

İİK'nun 127. maddesine göre; "İlanın bir sureti borçluya, alacaklıya ve 
taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan alakadarların tapuda kayıtlı ad-
resleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur." Bu kişilere, satış ilanının tebliğ 
edilmemiş olması ya da usulüne uygun tebliğ edilmemesi ise, başlı başına 
ihalenin feshi nedenidir. 

Tebligat Kanunu’nun 32.maddesinin uygulanabilmesi için, usulsüz de 
olsa bir tebligatın yapılmış olması gerekir. Herhangi bir tebligat yapılma-
mış veya tebligat çıkarılmasına rağmen tebliğ edilemeden iade edilmiş ol-
ması halinde, söz konusu madde hükmü uygulanmaz. 

Her ne kadar mahkemece, şikayetçi tarafın, dilekçesinde, ... 4. İcra 
Müdürlüğü'nün 2015/2027 Esas sayılı dosyasına satış ilanının tebliğ edil-
memiş olduğunu belirtmiş olsa da, ... 1. İcra Müdürlüğünün 2014/3450 
esas sayılı dosyası ile ... 4. İcra Müdürlüğünün 2015/2027 esas sayılı 
dosyalarında alacaklı, borçlu ve hacizli taşınmazın aynı taşınmaz olması 
(hacizli taşınmaz, ihalesi yapılan taşınmazdır), şikayetçi vekilinin, gerek 
2014/3450, gerekse 2015/2027 esas sayılı dosyalarda vekil durumunda 
bulunması birlikte değerlendirildiğinde, satış ilanının 03/06/2015 tarihin-
de kendisine tebliğ edilmiş olduğu, böylelikle feshi istenilen ihale konusu 
taşınmazın ihaleye çıkartılacağından haberdar olduğu kabul edilmiş ise 
de, vekil sıfatıyla takip edilen başka bir icra dosyasından yapılan tebliğ ile 
tahmine dayalı olarak şikayetçinin satışı öğrendiği kabul edilemez. 

Hal böyle olunca, mahkemece, şikayetçiye satış ilanı tebliğ edilmediği-
ne ve şikayetçinin, satışı şikayet dilekçesinde bildirdiği tarihten daha önce 
öğrendiği ispat olunamadığına göre, ihalenin feshine karar verilmesi ge-
rekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddine hükmolunması isabetsiz olup, 
Dairemizce kararın belirtilen nedenle bozulması gerekirken, onandığı an-
laşılmakla şikayetçinin karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir. 

SONUÇ

Şikayetçinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 
04.04.2016 tarih ve 2016/4692-9924 sayılı onama ilâmının kaldırıl-
masına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve 
HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 22.02.2017 gü-
nünde oybirliğiyle karar verildi.
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HALE MÜNASİP EV

ÖZET: Haciz tarihi itibarıyla ipotek konusu borç 
ödenmiş ise meskeniyet şikayetinde bulunabilir.
Y. 12. HD., E. 2016/31509, K. 2017/2875, T. 28.02.2017

Borçlunun, haczedilen taşınmazının İİK'nun 82. maddesinin 1. fıkra-
sının 12. bendi kapsamında haline münasip evi olduğunu ileri sürerek 
haczin kaldırılması için şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurduğu, 
mahkemece, şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.

Borçlunun daha önce ipotek ettiği taşınmazı hakkında sonradan hac-
zedilmezlik şikayetinde bulunabilmesi için ipoteğin mesken kredisi, esnaf 
kredisi, zirai kredi gibi zorunlu olarak kurulmuş ipoteklerden olması ge-
rekir. Zira zorunlu olarak kurulan ipoteğin meskeniyet şikayetine engel 
teşkil etmeyeceği ilkesi, bu ipoteğin sosyal amaçlı olarak verilen kredinin 
teminatını oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Bunun dışında, borçlu-
nun serbest iradesi ile kurduğu ipotekler, adı geçenin daha sonra bu yer-
le ilgili olarak meskeniyet iddiasında bulunmasını engeller ise de, haciz 
tarihi itibariyle ipotek konusu borcun ödenmiş olması halinde, ipotekle 
yükümlü bulunmayan taşınmaz hakkında meskeniyet şikayetinde bulu-
nulabilir. 

Somut olayda, borçlu tarafından ... ili, ... ilçesi, ... mah.,... ada ... par-
selde kayıtlı taşınmazı için meskeniyet iddiasında bulunulduğu, alacaklı 
tarafından taşınmaz üzerinde haciz tarihinden önce Ş.bank lehine isteğe 
bağlı ipotek tesis edildiği ve haczedilemezlik şikayetinde bulunulamaya-
cağının ileri sürüldüğü, mahkemece ipotek resmi senedinin temin edil-
mediği, ipoteğin niteliği ya da borcun haciz tarihinden evvel ödenip öden-
mediği araştırılmadan sonuca gidildiği anlaşılmaktadır. Haczedilemezlik 
şikayetine konu edilen taşınmaz üzerinde zorunlu ipotek bulunduğunun 
tespiti halinde taşınmazın borçlunun haline münasip evi olup olmadığı 
hususunda, denetime ve hüküm kurmaya elverişli bilirkişi raporu aldı-
rılması gerekir.

Öte yandan, kararı yazan hakim tarafından geçici yetki ile gerekçeli 
kararın yazıldığı belirtilmiş ise de, gerekçede yer verilen taraf ve takip 
bilgileri ile dosya içeriğinin uyuşmadığı, başka bir dosyanın gerekçesinin 
taraf isimleri dahi değiştirilmeksizin karara aktarıldığı anlaşılmıştır.

O halde mahkemece yapılacak iş, öncelikle tapudan taşınmazın ipotek 
akit tablosu getirtilerek ipoteğin mahiyeti ve veriliş nedeni araştırılıp zo-
runlu ipotek olup olmadığı, zorunlu ipotek değil ise haciz tarihinden önce 
ipoteğe konu borcun ödenip ödenmediğinin ipotek alacaklısı bankadan 
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sorulup tespiti, zorunlu ipotek ise bilirkişi raporu aldırılarak taşınmazın 
borçlunun haline münasip evi olup olmadığının tespiti ile gerekçede yer 
verilen ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılan takip dosyası celbedi-
lerek incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik 
inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. 

SONUÇ

Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yuka-
rıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarın-
ca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın 
tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 
28.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

MÜTESELSİL SORUMLULUK • BORÇLULARIN DURUMU

ÖZET: Türk Borçlar Kanunu’nun 167. (ESKİ Borç-
lar Kanunu’nun 146.) maddesi gereği müteselsil 
borçlulardan her birinin alacaklıya yapılan ifadan 
birbirlerine karşı genel olarak eşit paylarla so-
rumlu oldukları, ancak bunun aksinin kararlaştı-
rılabileceği de açıkça belirtilmiştir. 
Y. 13. HD E: 2017/9760 K: 2017/12961 T: 20/12/2017 

Davacı, davalı ile aralarında imzalanan hizmet sözleşmesi gereği bün-
yesinde ve davalı kurumda çalışan dava dışı işçi ... tarafından kıdem taz-
minatının tahsili amacıyla kendisi ve davalı aleyhine alacak davası açıl-
dığını, dava dışı işçinin davayı kazandığını ve alacağın tahsili için icra 
takibi yaptığını, takip sonucu işçiye toplam 30.500,00 TL ödeme yapmak 
zorunda kaldığını ileri sürerek, dava dışı işçiye yapılan ödemenin şimdi-
lik 500,00 TL'sinin işleyecek faizleriyle birlikte davalıdan rücuen tahsiline 
karar verilmesini istemiş, ıslah dilekçesiyle de talebini arttırmıştır.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf-
larca temyiz edilmiştir.

1-Dava, alt işveren davacı şirketin, davalı asıl işveren tarafından ça-
lıştırılan işçinin açmış olduğu dava sonrasında ödemek zorunda kaldığı 
miktarın rücuen tahsili istemine ilişkindir. 

4857 sayılı İş Kanununun 2/6. maddesinde, “Bir işverenden, işyerin-
de yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya 
asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle 
uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini 
sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren 
arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide 
asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Ka-
nundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleş-
mesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.” 
hükmü bulunmaktadır. 

Dava konusu olayda da davacı ile davalı arasında asıl işveren-alt iş-
veren ilişkisi mevcut olup, burada Kanundan kaynaklanan bir teselsül 
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hali söz konusu olup, asıl ve alt işverenler, dış ilişki itibariyle (dava dışı 
işçiye karşı) müseselsilen sorumludurlar. Bu düzenleme, işçi alacağının 
güvence altına alınması amacıyla yapılmış olup, sadece işçilere karşı bir 
sorumluluktur. Asıl ve alt işveren arasındaki ilişkide ise iş hukuku değil, 
Borçlar Kanunu ve sözleşme hukuku esas alınacağından, uyuşmazlığın 
taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine göre çözümlenmesi gereklidir. 

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

İşte müteselsilen sorumlu olan borçlular arasındaki iç ilişkide, bu 
konudaki sorumluluğun tamamen borçlulardan birine ait olacağı yönün-
de bir sözleşme yapılmış ise, tarafların serbest iradeleri ile düzenlemiş 
oldukları sözleşme hükümleri kendilerini bağlayacağından, dış ilişkide 
kanundan doğan teselsül gereğince borcu ödemiş olan müteselsil borçlu-
nun, ödediği miktarın iç ilişkide borcun nihai yükümlüsü olan borçludan 
rücuen tahsilini talep edebileceği kabul edilmelidir.

Bu açıklamalardan sonra somut olaya bakıldığında; davacı ile davalı 
arasında imzalanmış olan sözleşmenin sorumluluğa ilişkin 22. madde-
sinde genel şartname hükümlerine atıf yapıldığı ancak dosya kapsamında 
genel şartnamenin yer almadığı anlaşılmıştır. Mahkemece, uyuşmazlığa 
ilişkin sözleşmenin eki niteliğindeki genel şartnamenin 6. bölümünde yer 
alan konu ile ilgili düzenlemeler değerlendirilerek hasıl olacak sonuca uy-
gun bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde eksik inceleme ile karar 
verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. 

2-Bozma nedenine göre tarafların sair temyiz itirazlarının bu aşamada 
incelenmesine yer olmadığına, 

SONUÇ
(1) no’lu bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün BOZUL-

MASINA, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle tarafların sair temyiz itiraz-
larının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan 253,35 
TL harcın taraflara iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğ-
den itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 
20/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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GÖREV • TÜKETİCİ MAHKEMELERİ 

ÖZET: Ticari kredi uyuşmazlıkları Asliye Ticaret 
Mahkemelerinde görülür. 
Y. 13. HD E: 2017/9458  K: 2017/12669 T: 18/12/2017 

Davacı, davalı bankanın ... şubesinden 27.01.2016 tarihinde kredi kul-
landığını, kredinin kullanımı sırasında kendisinden 11.812,50 TL tahsis 
ücreti adı altında kesinti yapıldığını ileri sürerek, bunun tahsiline karar 
verilmesini istemiştir. 

Davalı, kredinin ticari nitelikte olduğunu savunmuş ve davanın reddini 
dilemiştir. 

Mahkemece, dosyaya kazandırılan bilirkişi raporuna uyularak, dava-
nın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı banka vekilince temyiz edil-
miştir.

1-Dava, kredinin kullanımı sırasında haksız kesildiği iddia olunan 
tahsis ücretinin iadesi istemine ilişkindir. Dosya kapsamından, kullananı 
dava dışı .... olan 19.02.2015 tarihli Genel Kredi Sözleşmesine, davacının 
müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla imza koyduğu, 27.01.2016 
tarihli Proje Geri Ödeme ... başlıklı belgeye göre, davacının 1.500.000 TL 
tutarlı kredi kullandığı, bu kredi nedeniyle de kendisinden 11.812,50 TL 
tahsis ücreti kesildiği anlaşılmaktadır. Davalı taraf, kredinin ticari oldu-
ğunu savunmuştur. Gerçekten de, dosya arasına alınan ve yukarıda bah-
sedilen belgelerden kulanılan kredinin türü belirlenememektedir. Hük-
me esas alınan bilirkişi raporunda da bu husus yeterince ele alınmamış, 
tereddüt giderilememiştir. Bilindiği üzere, görev hususu kamu düzenine 
ilişkin olup taraflar ileri sürmese de mahkemece resen dikkate alınması 
gerekir. Hal böyle olunca mahkemece, dava dosyası konusunun uzmanı 
bilirkişiye verilip, kredi türünün duraksamaya yer verilmeyecek şekilde 
belirlenmesi, ticari kredi olduğunun anlaşılması halinde, müstakil Asliye 
Ticaret Mahkemesi var ise davaya bakmakla Asliye Ticaret Mahkemeleri 
görevli olduğundan görevsizlik kararı verilmesi, müstakil Asliye Ticaret 
Mahkemesi yok ise ara kararı ile uyuşmazlığa Asliye Ticaret Mahkeme-
si sıfatı ile bakılmasına karar verilmek suretiyle inceleme yapılarak esas 
hakkında hüküm kurulması gerekirken, eksik inceleme ve araştırma ile 
yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma 
nedenidir. 

2-Bozma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazlarının incelenme-
sine gerek görülmemiştir.

SONUÇ
Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle; temyiz olunan ka-
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rarın BOZULMASINA, (2) numaralı bent uyarınca davalının diğer temyiz 
itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, HUMK’nun 440/III-1 maddesi 
uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, peşin alınan harcın is-
tek halinde iadesine, 18/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

AVUKATLIK ÜCRETİ • AZİL

ÖZET: Avukatlık Kanununun, 174. maddesinde, 
“Avukatın azli halinde ücretin tamamı verilir. Şu 
kadar ki, avukat kusur veya ihmalinden dolayı az-
ledilmiş ise ücretin ödenmesi gerekmez.” hükmü 
mevcut olduğundan bu hükme göre azil işlemi-
nin haklı nedene dayandığının kanıtlanması ha-
linde müvekkil, avukata vekalet ücreti ödemekle 
yükümlü değildir. Dairemizin kökleşmiş içtihatla-
rına göre haklı azil halinde ancak azil tarihi itiba-
riyle sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı ve-
kalet ücreti talep edilebilir. O halde mahkemece, 
azlin haklı olduğu kabul edilip, haklı azlin sonuç-
larına göre somut olay değerlendirilerek hasıl 
olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekir.
Y. 13. HD E. 2017/7677 K: 2017/11211 T: 16/11/2017 

Davacı, davalının ... 8. Noterliği'nde 1 Kasım 2004 tarih ve 19813 yev-
miye numaralı vekaletnamesi ile kendisini vekil olarak tayin ettiğini, bu 
kapsamda davalının geçirmiş olduğu bir iş kazası nedeni ile yapılması 
gerekli tedavilerinin eksik yapıldığı gerekçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu 
aleyhine ... 1. İş Mahkemesi'nin 2005/520 Esas sayılı dosyası ile maddi ve 
manevi tazminat talebini içerir dava açtığını, bu dava esnasında yapılan 
çalışmalar neticesinde davalının adli yardım müessesesinden faydalandı-
rıldığını, davalının bu tarihe kadar kendisine ücret adı altında herhangi 
bir ödeme yapmadığını, davanın 2010 yılı başlarında neticelendiğini ve 
kararla birlikte davalı lehine maddi ve manevi tazminata hükmedildiğini, 
bu aşamadan sonra ilamın temyiz edilmesi ile dosyanın Yargıtay 21. Hu-
kuk Dairesine gönderildiğini, davalının isteği ile alacak kısmının icraya 
konulduğunu, ... 4. İcra Müdürlüğü'nün 2010/8168 Esas sayılı dosyası ile 
takip başlatıldığını, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun girişimleri ile konulan 
hacizlerin kaldırıldığını, ancak yargısal girişimler sırasında davalının dos-
yanın bir an önce temyizden dönmesini temin etmek için baskı yapmaya 
başladığını, kanun dışı yollar ile durumu hızlandırmanın mümkün ol-



430 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 3 • Yıl: 2018

madığı davalıya beyan edilmesine rağmen iknasının mümkün olmadığını, 
davalının dosyanın erken getirilmesi yönündeki yasal olmayan girişimlere 
ilişkin teklifini kabul etmediğini, bunun üzerine davalının ... 4. Noterli-
ği'nin 22/11/2011 tarih, 122997 yevmiye nolu ihtarnamesi ile kendisini 
haksız olarak azlettiğini belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak 
kaydı ile şimdilik yasal dava vekalet ücreti karşılığı 5.000,00 TL ile icra 
takibinden kaynaklanan vekalet ücreti karşılığı 10.000,00 TL olmak üze-
re toplam 15.000,00 TL vekalet ücretinin azil tarihinden itibaren işleye-
cek en yüksek banka reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar 
verilmesini talep etmiştir. 

Davalı, davacının davasını iyi bir şekilde takip etmeyerek gecikmeye 
sebebiyet verdiğini, davanın henüz sonuçlanmaması nedeni ile davacı 
avukatın vekalet ücretine hak kazanmadığını savunarak davanın reddini 
dilemiştir. 

Mahkemece, Davanın kısmen kabulüne, 5.000,00 TL dava ücret-i ve-
kalet alacağının dava tarihi olan 26.03.2012 tarihinden itibaren işleyecek 
yasal faizi ile birlikte davalı tahsiline, fazlaya ilişkin talebin reddine, karar 
verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. 

Avukatın, vekil olarak borçları dava tarihinde yürürlükte bulunan 
Borçlar Kanununun 389 ve devamı maddelerinde gösterilmiş olup, vekil, 
adı geçen Kanunun 390. maddesine göre müvekkiline karşı vekaleti sada-
kat ve özen ile ifa etmekte yükümlüdür. Vekil, sadakat borcu gereği olarak 
müvekkilinin yararına olacak davranışlarda bulunmak, ona zarar verecek 
davranışlardan kaçınmak zorunluluğundadır. “Özen borcu” ile ilgili Avu-
katlık Kanununun 34. maddesinde mevcut olan, “Avukatlar, yüklendikle-
ri görevleri, bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve 
onur içinde yerine getirmek ve avukatlık ünvanının gerektirdiği saygı ve 
güvene yakışır bir şekilde hareket etmekle yükümlüdürler.” şeklindeki hü-
küm ise, avukatlık mesleğinin bir kamu hizmeti olması nedeniyle, Borçlar 
Kanununun 390. maddesinde düzenlenen vekilin özen borcuna göre çok 
daha kapsamlı ve özel bir düzenlemedir. Buna göre avukat, üzerine aldığı 
işi özenle ve müvekkili yararına yürütüp sonuçlandırmakla görevli oldu-
ğu gibi, müvekkilinin kendisi hakkındaki güveninin sarsılmasına neden 
olacak tutum ve davranışlardan da titizlikle kaçınmak zorundadır. Aksi 
halde avukatına güveni kalmayan müvekkilin avukatını azletmesi halinde 
azlin haklı olduğunun kabulü gerekir. Gerçekten de avukat, görevini ye-
rine getirirken gerekli özen ve dikkati göstermemiş, sadakatle vekaleti ifa 
etmemiş ise, müvekkilinin vekilini azli haklıdır. Avukatlık Kanununun, 
174. maddesinde, “Avukatın azli halinde ücretin tamamı verilir. Şu kadar 
ki, avukat kusur veya ihmalinden dolayı azledilmiş ise ücretin ödenmesi 
gerekmez.” Hükmü mevcut olup, bu hükme göre azil işleminin haklı ne-
dene dayandığının kanıtlanması halinde müvekkil avukata vekalet ücreti 
ödemekle yükümlü değildir. Avukat bu durumda ancak azil tarihi itiba-
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riyle sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı vekalet ücreti talep edebilir. 
Buna karşılık haksız azil halinde ise avukat, hangi aşamada olursa olsun, 
üstlendiği işin tüm vekalet ücretini talep etme hakkına sahiptir. 

Somut olaya bakılacak olursa; davacı, vekalet sözleşmesinden doğan 
ücret alacağının tahsilini istemiş, mahkemece, bilirkişi raporu doğrultu-
sunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Davacının takip ettiği 
... İş Mahkemesinin 2005/520 Esas sayılı dava dosyasının incelemesinde 
iş kazası nedeniyle yapılan tedavinin yanlış olmasından kaynaklı Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aleyhine açılan maddi ve manevi tazminat 
talebine ilişkin dava olduğu anlaşılmaktadır. Davacının takip ettiği ... İş 
Mahkemesin 2005/520 Esas sayılı dosyasında verilen kısmen kabule iliş-
kin karar, Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin 11.10.2012 tarih ve 2012/17527 
Esas-201217268 Karar sayılı ilamı ile “5283 sayılı “Bazı Kamu Kurumu 
ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilme-
sine Dair Kanun”un 4/a maddesi uyarınca SSK Başkanlığına ait Sağlık 
birimleri Sağlık Bakanlığına devredilmiş, aynı Yasanın 4/c maddesi bu 
birimlerin sağlık hizmeti sunumundan kaynaklanan davaların Sağlık Ba-
kanlığı husumeti ile yürütüleceğini öngörmüştür. Söz konusu 5283 sayılı 
Kanun 19.01.2005 tarihli ve 25705 mükerrer sayılı Resmi Gazetede ya-
yımlanmış; 10. madde uyarınca da 4/a ve 4/c maddeleri yayımı tarihin-
den 1 ay sonra yani 20.2.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Uyuşmazlık 
Mahkemesi’nin 25.12.2006 gün ve E:2006/251 K:2006/271 sayılı kara-
rında; sağlık hizmetinin yürütüldüğü sırada doğduğu öne sürülen zara-
rın giderilmesi istemiyle açılan davanın, davalı Bakanlık yönünden, ilgili 
hastane 5283 sayılı Yasa gereği Sağlık Bakanlığı’na devredildiğinden, ida-
ri yargı yerinde çözümlenmesi gerektiği ilkesi benimsenmiş; hatta 5283 
sayılı Kanunun dava tarihinden önce yürürlüğe girmesine dair bir koşul 
aranmaksızın; ilgili hastane dava ve olay tarihlerinde S.S.K’na bağlıyken 
yargılama aşamasında 5283 sayılı Kanun uyarınca Sağlık Bakanlığı’na 
devredilmiş olması dahi idari yargı yerinin görevli kabul edilmesi için ye-
terli bulunmuştur. Bu durumda dava konusu tedavinin yapıldığı hastane 
Sağlık Bakanlığına devredilmiş olduğundan olayda hizmet kusuru olup 
olmadığı araştırılacaktır. O halde uyuşmazlığın idari yargı yerinde çö-
zümlenmesi gerekir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 15.10.2008 gün ve 
2008/4-637 Esas, 2008/631 Karar sayılı ilamı da bu yöndedir. Anılan yön 
gözetilmeden işin esasının incelenmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma 
nedenidir.” gerekçesiyle bozulmuştur. Bu durumda davacı avukat tara-
fından idari yargıda hizmet kusurundan kaynaklı dava açılması gerekir-
ken adli yargıda davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca davacı 
avukatın üzerine aldığı vekalet görevinin gereklerini tam ve sağlıklı olarak 
yerine getirmediğinin, davalının azilde haklı olduğunun kabulü gerekir. 

Az yukarıda da değinildiği gibi, Avukatlık Kanununun, 174. madde-
sinde, “Avukatın azli halinde ücretin tamamı verilir. Şu kadar ki, avukat 
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kusur veya ihmalinden dolayı azledilmiş ise ücretin ödenmesi gerekmez.” 
hükmü mevcut olduğundan bu hükme göre azil işleminin haklı nedene 
dayandığının kanıtlanması halinde müvekkil, avukata vekalet ücreti öde-
mekle yükümlü değildir. Dairemizin kökleşmiş içtihatlarına göre haklı 
azil halinde ancak azil tarihi itibariyle sonuçlanıp, kesinleşen işlerden do-
layı vekalet ücreti talep edilebilir. O halde mahkemece, azlin haklı olduğu 
kabul edilip, haklı azlin sonuçlarına göre somut olay değerlendirilerek 
hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde 
karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davalı yararına 

BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 
440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzelt-
me yolu açık olmak üzere, 16/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ

ARSA PAYI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ 
•

 ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HAKLARI

ÖZET: Arsa payı inşaat sözleşmesinin geriye doğ-
ru feshedilmesi halinde; yükleniciden pay alan 
üçüncü kişiler arsa payının devrini isteyemezler. 
Bu durumda sebepsiz zenginleşme hükümlerine 
dayanılarak arsa sahiplerinden mal varlıklarında 
artan değerin karşılığı istenebilir.
Y. 14 HD. E. 2017/2217, K. 2017/8114, T. 6.11.2017

Dava, yüklenicinin temliki işlemi nedenine dayalı tapu iptali ve tescil 
istemine ilişkindir.

Davacı, davalı yükleniciler ... ve ... ile davalı arsa sahipleri arasındaki 
2001 tarihli inşaat sözleşmesine göre yükleniciye bırakılan 13 no'lu mes-
ken cinsli bölümü satın aldığını, kat irtifakı kurulması ile sözkonusu ba-
ğımsız bölümün 6 no'lu bağımsız bölüm olduğunu, dava konusu bağımsız 
bölümün davalı arsa maliki ... adına kayıtlı iken dava tarihinden sonra 
birleştirilen dosya davalısı ...'e devredildiğini, edimini yerine getirmiş ol-
masına rağmen tapunun devredilmediğini ileri, muvazaalı devir nedeniyle 
... adına kayıtlı 6 no'lu bölümün tapusunun iptali ile adına tescilini iste-
miştir. 

Davalı arsa sahipleri yüklenicinin edimlerini yerine getirmediğini, açı-
lan davanın reddini savunmuştur.

Davalı yükleniciler, savunmada bulunmamıştır. 

Birleştirilen davanın davalısı iyiniyetli kayıt maliki olduğunu davanın 
reddi gerekeceğini belirtmiştir.

Mahkemece, kayıt maliki davalı mülkiyeti kötü niyetle kazandığından 
bahisle dava kabul edilmiştir.

Hükmü, davalı arsa sahipleri ve birleştirilen davanın davalısı temyiz 
etmiştir.
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Arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmeleri yükleniciye kişisel hak 
sağlar. Yüklenici inşaat yapımı sebebi ile kazanacağı kişisel hakkını arsa 
sahibinden doğrudan isteyebileceği gibi bu hakkı işin mahiyetinden aksi 
anlaşılmadıkça veya sözleşmeyle yasaklanmadıkça Borçlar Kanununun 
162. maddesinden yararlanarak üçüncü kişilere devredebilir. Gerek yük-
lenici veya yüklenicinin kazandığı kişisel hak temlik edilmişse üçüncü kişi 
şahsi hakkın sonuçlarından yararlanabilmek için arsa sahiplerine karşı 
öncelikli edimi olan inşaat yapım işini yerine getirmelidir. Zira, Borçlar 
Kanununun 81. maddesine göre öncelikli edim yerine getirilmemişse arsa 
sahiplerinin karşı edimi olan arsa payının devri onlardan istenemez. Kal-
dı ki arsa sahipleri temlik işleminden haberdar olduğu zaman Borçlar Ka-
nununun 167. maddesinden yararlanarak yükleniciye karşı ileri sürebile-
cekleri def’i ve itirazları temellük eden kişiye karşı da ileri sürer hale gelir.

Somut olaya gelince; davalılar arasındaki 27.03.2001 tarihli arsa payı 
karşılığı inşaat yapım sözleşmesinin 08.08.2007 tarihinde feshedildiği ve 
feshin geriye etkili yapıldığı görülmektedir. Gerçekten, fesih sonuçları-
nı ileriye etkili yapılmamışsa kural olarak geriye etkili meydana getirir. 
Geriye etkili fesihte taraflar sözleşme hiç yapılmamış gibi sözleşmenin 
yapıldığı tarihteki mal varlığı durumuna geleceklerinden ne yüklenici ne 
de onun temlik işleminde bulunduğu üçüncü kişi feshedilen sözleşmeye 
dayanarak bir bakıma sözleşmenin bedeli olan arsa payının devrini arsa 
sahiplerinden talep edemez. Bu gibi durumlarda ancak sebepsiz zengin-
leşme hükümlerine dayanılarak arsa sahiplerinin malvarlıklarında yara-
tılan artı değerlerin para olarak iadesi istenebilir. 

Mahkemece, arsa malikleri ile yüklenici arasındaki sözleşmenin 
08.08.2007 tarihinde feshedilmiş olduğu, feshin davacıyı zarara uğrat-
mak amacıyla kötüniyetle yapıldığının kanıtlanamadığı ve dosyada yer 
alan bilgi ve belgelerden özellikle bilirkişilerin 30.06.2008 tarihli raporla-
rından yapının getirildiği fiziki seviyenin % 60 olduğu bu seviye itibariyle 
yüklenicinin inşaat yapım borcunu yerine getirdiği düşünülemeyeceği gö-
zönüne alınarak davacının temlik aldığı yüklenicinin edimini yerine ge-
tirmemiş olması karşısında davanın reddine karar verilmesi gerekirken 
yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bu sebeple hükmün bo-
zulması gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın BOZULMASI-
NA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatıranlara iadesine, kararın teb-
liğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 
06.11.2017tarihinde oybirliği ile karar verildi.
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TAŞINMAZDA YETKİ

ÖZET: Ölünceye kadar bakma söleşmesinin iptali 
davasında taşınmazın olduğu yer mahkemesi ke-
sin yetkilidir.
Y. 14 HD. E.2015/18547, K. 2017/4357, T. 29.05.2017

Davacı, muris ...'ın 13.01.2009 tarihinde vefat ettiğini, mirasçıları ola-
rak sadece davacı ve davalının bulunduğunu, murisin ölümünden kısa 
bir süre önce...22. Noterliğinin 07.09.2007 tarih, 21754 yevmiye numa-
ralı düzenleme şeklinde ölünceye kadar bakma sözleşmesine dayalı ola-
rak adına kayıtlı taşınmazları ölümünden sonra davalının olması şartı 
ile temlik etmiş olduğunu, ancak bu işlemin muvazaalı olarak yapıldığını 
ileri sürerek; ölünceye kadar bakma sözleşmesinin iptali isteminde bu-
lunmuştur.Davalı ise, murisin son yerleşim yerinin ... olduğundan bahisle 
yetkisizlik itirazında bulunmuştur.Mahkemece, HMK'nın 11. maddesinin 
1. fıkrası gereğince murisin son yerleşim yeri mahkmesinin yetkili olduğu 
gerekçesiyle; yetkisizlik sebebiyle davanın usulden reddine karar veril-
miştir.Hükmü, davacı temyiz etmiştir.

HMK'nın 11. maddesinin 1. fıkrasında; '' aşağıdaki davalarda, ölen 
kimsenin son yerleşim yeri kesin yetkilidir. 

a) Terekenin paylaşılmasına, yapılan paylaşma sözleşmesinin geçersiz-
liğine, ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisine, miras sebebiyle istih-
kaka ilişkin davalar ile mirasçılar arasında terekenin yönetiminden kay-
naklanan davalar.'' şeklinde; aynı Kanunun 12. maddesinin 1. fıkrasında 
ise; '' taşınmaz üzerinde ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde de-
ğişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma 
hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin 
yetkilidir'' biçiminde yetki hususları düzenlenmiştir.

Somut olayda, dava konusu sözleşme bakım alacaklısı ... ile ba-
kım borçlusu ... Uzun arasında düzenlenen Beyoğlu 22. noterliğinde 
07.09.2007 tarih, 21754 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde ölünceye 
kadar bakma sözleşmesi olup, sözleşmede temlik edilen dava konusu ta-
şınmazların ''... İlçesinde kain'' oldukları anlaşılmaktadır.Ölünceye kadar 
bakma sözleşmesi hukuki yapı itibariyle murisin ölüme bağlı tasarrufu 
niteliğinde olmayıp, taşınmazın hak sahipliğinde değişikliğe yol açacak, 
sağlararası şarta bağlı sözleşme niteliğindedir.
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O halde mahkemece taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinin kesin 
yetkili olduğu gözönüne alınarak işin esası hakkında bir karar verilmesi 
gerekirken yazılı gerekçelerle davanın yetki yönünden reddine karar ve-
rilmesi doğru görülmemiş, bu sebeple hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının kabulü 
ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana 
iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu 
açık olmak üzere, 29.05.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.



YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ

GÖREVSİZLİK • VEKALET ÜCRETİ

ÖZET: Görevsizlik kararı nedeniyle görevli mah-
kemece görevsizliğe dayalı vekalet ücretine hük-
medilemez.*
Y. 15 HD. E. 2016/1777, K. 2017/3491, T. 18.10.2017

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan, işin süresinde teslim edilme-
mesi nedeniyle gecikme cezası istemine ilişkin olup, mahkemece davanın 
reddine dair verilen hüküm, davacı vekilince temyiz edilmiştir. 

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun ge-
rektirici nedenlere ve özellikle dava konusu sözleşmenin 7. maddesine 
göre yapılacak olan imalâtların 30.04.2014 tarihine kadar yapılıp teslim 
edilmesi gerektiği, aksi halde cezai şart ödemesi gerektiği hususunda ta-
raflarca anlaşıldığı, dava tarihi 11.07.2014 den sonra davacı tarafça da-
valıya gönderilen ... 7. Noterliği 20.08.2014 tarihli ihtarında, davalıya işi 
tamamlaması için ihtarnamenin tebliğinden itibaren 3 gün süre verdiği, 
bu nedenle gecikme cezası talep edemeyeceğinden davacının aşağıdaki 
bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir. 

2-6100 sayılı HMK'nın 331/2. maddesi uyarınca görevsizlik, yetkisizlik 
veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam 
edilmesi hâlinde, yargılama giderlerine o mahkeme hükmeder. Mahkeme-
ce, davanın reddi nedeniyle davalı lehine nispi vekâlet ücreti taktir edildiği 
halde ayrıca ... 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen görevsizik kararı-
na nedeniyle, davalı lehine vekâlet ücreti takdir edilmesi doğru görülme-
miş hükmün bu nedenle bozulması gerekmiş ise de yapılan yanlışlığın gi-
derilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden; 6100 sayılı 
HMK'nın geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'nın 438/VII. 
maddesi gereğince hükmün düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur.

SONUÇ

Yukarıda 1. bente açıklanan nedenlerle davacının sair temyiz itirazları-
nın reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle hüküm fıkrasının görevsizlik 
nedeniyle davalı lehine vekâlet ücreti takdirine ilişkin 5. bendin hüküm 

* Gönderen Av. Fatih KARAMERCAN
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fıkrasından çıkartılarak, hükmün değiştirilmiş bu şekliyle DÜZELTİLE-
REK ONANMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz 
eden davacıya geri verilmesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 
18.10.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ

ÖZET: Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin geriye 
dönük feshi halinde yükleniciden pay alan kişi-
lerin tapu kayıtları da iptal edilerek arsa sahibine 
geri dönecektir.*
Y. 15 HD. E. 2017/449, K. 2017/2579, T. 15.6.2017

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun ge-
rektirici nedenlere ve özellikle temyiz eden davalılar ...,.....'un birleşen 
2004/402 Esas sayılı dosyada taraf olmamaları, asıl ve birleşen 2004/398 
Esas sayılı dosyadaki davalılar arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulun-
maması nedeniyle gerek asıl davada haklarındaki dava takip edilmeyen 
davalılar, gerekse yüklenicilerin açtığı davanın takipsiz bırakılmasında 
asıl davadaki diğer davalıların beyan ve muvafakatlerinin alınmasına ge-
rek bulunmamasına göre davalılar ..., .... ile birleşen .....2. Asliye Hukuk 
Mahkemesi'nin 2004/402 Esas sayılı dosya davacısı yükleniciler vekilinin 
tüm temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

2-Asıl dava ve taraf teşkili amacıyla açtırılan birleşen davanın davacısı 
arsa sahibi mirasçılarının temyiz itirazlarına gelince; arsa sahibi ... ile 
yükleniciler Has Gün Hastane..... A.Ş. ve ...arasında 15.09.1993 tarihinde 
kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanmış, sözleşme gereği 07.07.1994 
tarihinde sözleşmeye konu olan 178 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 
%24'üne tekabül eden hisseler yüklenicilere ve yüklenicilerin satış yap-
tığı kişilere tapuda devredilmiştir. Arsa sahibi ... 07.07.1994 tarihinde 
4652/5292 hisseyi uhdesinde bırakarak 640/5292 hissenin 320/5292'sini 
yüklenici ...'e 320/5292'sini de ...'ya devretmiştir. Sözü edilen bu devirle-
rin kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayandığı ve arsa sahipleri yönünden 
kendi edimlerinin ifası amacına yönelik olduğu dosya kapsamı ile anlaşıl-
maktadır. Yükleniciler sözleşmedeki edimlerini süresinde yerine getirme-
dikleri ve temerrüde düştüklerinden, arsa sahipleri tarafından .....Asliye 
Hukuk Mahkemesinin 2000/155 Esas sayılı dosyası ile sözleşmenin feshi 

* Gönderen Av. Hasan TAVİL
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istemiyle dava açılmış, yapılan yargılama sonucu yüklenicilerin A ve B 
blokları %49, C, D ve F blokları %16 oranında ikmâl etmiş olmaları, E 
blok inşaatına ise hiç başlanmadığı tespit edildiğinden, sözleşmenin geri-
ye dönük olarak feshine karar verilmiş, iş bu karar yasal süre içerisinde 
temyiz edilmeyerek kesinleşmiştir. Sözleşmenin geriye yönelik olarak fes-
hedilmesi nedeniyle yükleniciye ve yüklenici tarafından da davalı üçüncü 
kişilere devredilen tapuların iptâli ile arsa sahipleri adına tescili için iş 
bu dava açılmış, mahkemece sözleşmeye konu olan taşınmazın ...ve ...'e 
satıldığı, akit tabloların da sözleşmeye atıfta bulunulmadığı gibi, ...'nın 
sözleşmede taraf olmadığı, davalıların da bu şekilde tapuda malik olarak 
görülen ve sözleşme şerhi olmayan kişilerden satış suretiyle edinmiş ol-
dukları ve bu haliyle iyi niyetlerinin korunması gerektiği belirtilerek dava-
nın reddine karar verilmiştir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin geriye dönük olarak feshi halinde 
yükleniciden pay satın alan kişilerin Medeni Kanun'un 1023. maddesin-
den yararlanamayacakları Dairemizin yerleşik uygulaması gereğidir. Ge-
rek yüklenici, gerekse de yükleniciden pay alan davalılara arsa sahibince 
yapılan arsa payı devirleri avans ödemesi niteliğinde olup, yüklenici ve 
ondan bağımsız bölüm satın alan arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleş-
mesinin tarafı olmayan üçüncü kişilerin tümü taşınmaz üzerine kat karşı-
lığı inşaat sözleşmesi gereğince inşaat yapıldığını ve yüklenicinin edimini 
yerine getirdiğinde bağımsız bölümlere gerçekten hak kazanacaklarını bi-
lerek bağımsız bölüm satın almışlardır. Bağımsız bölümlerin mülkiyetini 
iktisap edebilmeleri için yüklenicinin arsa sahiplerine karşı yükümlülük-
lerini tam olarak yerine getirmesi ve inşaatı sözleşme koşullarına uygun 
olarak bitirip teslim etmesi gerekir. Somut olayda yükleniciler bloklar 
halindeki inşaatı bitirip teslim etmeyerek temerrüde düştükleri ve inşa-
atın getirildiği seviye nazara alınarak sözleşmenin geriye yönelik olarak 
feshine karar verildiğinden yükleniciden pay satın alan üçüncü kişiler 
avans olarak devredilen bağımsız bölümlerin mülkiyetlerine hak kaza-
namadıklarından adlarına olan tapu kayıtlarının iptâli ile davacılar adına 
miras payları oranında tesciline karar verilmesi gerekirken davalıların iyi 
niyetlerinin korunması gerektiğinden söz edilerek yazılı şekilde davanın 
reddine karar verilmesi doğru olmamış, bozulması uygun görülmüştür.

SONUÇ

Yukarıda 1. bentte yazılı nedenlerle davalılar ..., ... Asliye Hukuk 
Mahkemesi'nin 2004/402 Esas sayılı dosya davacıları yüklenicilerin tüm 
temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca arsa sahibi mirasçılarının 
temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün arsa sahibi mirasçıları yararına 
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BOZULMASINA, Dairemizin önceki bozma kararı kaldırılıp temyiz iti-
razları incelenmeyen davalıların itirazları da incelenerek temyiz incele-
mesi yapıldığından, karar düzeltme talebinde bulunanların taleplerinin 
bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, aşağıda yazılı bakiye 13,00 
TL temyiz ilâm harcının temyiz eden davalılar ..., ... İşletmeciliği A.Ş.'den 
alınmasına, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden da-
vacı ... mirasçılarına geri verilmesine, ödedikleri karar düzeltme peşin 
harçlarının istek halinde karar düzeltme isteyen davalılar ..., ... ve Meh-
met Taştan ile birleşen dosya davacıları ...'e geri verilmesine, karara karşı 
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunu-
labileceğine 15.06.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

ZAMANAŞIMI • EK CEVAP SÜRESİ

ÖZET: Ek cevap süresi yasal süresi ek olarak di-
lekçenin tebliğinden itibaren başlar*
Y. 15 HD. E. 2017/1302, K. 2017/2995, T. 05.10.2017

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan bakiye iş bedelinin tahsili 
amacıyla başlatılan icra takibine itirazın iptâli davasıdır. Davacı taşeron, 
davalı ise; yüklenicidir. Davacı vekili; müvekkili şirket ile davalı arasında 
akdedilen 19.01.2007 tarihli sözleşme ile müvekkili şirket tarafından ... 
NATO tesislerinin bulunduğu arazi sınırları içindeki ... Havaalanı Ope-
rasyon Alanı ve Tesisleri İnşaat projesi kapsamındaki 7 adet prefabrik 
yapının imalât ve montaj işlerinin yapımını üstlendiğini, işin bedelinin 
sözleşmenin 10. maddesi uyarınca 3.600.000,00 dolar olduğunu, sözleş-
me akdinden sonra davalı tarafça talep edilen ilave işler nedeniyle karşı-
lıklı mutabakatla sözleşme bedelinin 3.742.250,00 dolara çıkarıldığını, 
müvekkilinin işin ifası sırasında ortaya çıkan keşif artışı nedeniyle dava-
lı tarafça talep edilen ilave işlerle birlikte yükümlüğünü sözleşme ve eki 
teknik şartnamelere uygun biçimde tamamlayarak teslim ettiğini, davalı 
tarafça kesin kabul işlemlerinin yapıldığını, sözleşme konusu iş kapsa-
mında muhtelif tarihlerde kestiği faturaları davalı şirkete gönderdiğini 
ve faturaların ticari defterlerine işlendiğini, davalı tarafın müvekkiline 
ödemesi gereken 583.265,14 dolar borcu bulunduğunu, davalının ödeme 
yapmaktan kaçındığını, ... 24. Noterliği'nin 21.02.2013 tarih ve 02263 
yevmiye numaralı ihtarnamesi ile davalıya, borcun ödenmesi için ihtar-

* Gönderen Av. Fatih KARAMERCAN
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name gönderildiğini, davalının ... 26. Noterliği'nin 01.03.2013 tarih ve 
2513 sayılı cevabî ihtarnamesi ile borcun ödenmeyeceğinin beyan edildi-
ğini, alacağın tahsili amacı ile ... 3. İcra Müdürlüğü'nün 2013/5534 Esas 
sayılı takip dosyası ile icra takibi başlatıldığını, davalının itirazı üzerine 
takibin durdurulduğunu beyanla, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üze-
re itirazın iptâline, takibin devamına ve %20'den az olmamak üzere icra 
inkâr tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep etmiş, dava-
lı vekili; sözleşmenin 19.01.2007 tarihli olduğunu, son fatura tarihinin 
06.12.2007 olduğunu, zamanaşamı itirazları olduğunu, sözleşme ve iş 
programına öngörülenden daha fazla personel ile işin tamamlandığını, 
müvekkilinin fazladan seyahat gideri ödenmek zorunda kalındığını, bu 
tutarın davacı yüklenici sorumluluğunda olduğunu, davacının sorumlu-
luğunda bulunan giderlerin müvekkili tarafından yapıldığını ve fazladan 
işler yapıldığını, davacının herhangi bir alacağının söz konusu olmadığı-
nı, davacının, müvekkili şirketten herhangi bir hak ve alacağı bulunma-
masına rağmen, alacağın çıkması halinde gecikme cezası alacakları ile 
takas/mahsup yapılmasını, davacının işlemiş faiz talebinin ve icra inkâr 
tazminatı talebinin yasal dayanaktan yoksun olduğunu, haksız ve hukuki 
dayanaktan yoksun davanın öncelikle zamanaşımından reddine, davanın 
zamanaşımına uğramadığı yönünden düşünülmesi halinde ise takas mah-
sup talepleri dikkate alınmak sureti ile davanın reddine karar verilmesini 
savunmuş,mahkemece yapılan yargılama sonucu davanın kısmen kabul 
ve kısmen reddine karar verilmiş, karar taraf vekillerince yasal süresi 
içerisinde temyiz edilmiştir.

... 3. İcra Müdürlüğü'nün 2013/5534 Esas sayılı takip dosyası incelen-
diğinde; alacaklı davacı tarafından borçlu davalı aleyhine 583.264,14 USD 
asıl alacak, 226.107,13 USD işlemiş faiz olmak üzere toplam 809.372,27 
USD alacak üzerinden ilâmsız takip yapıldığı, ödeme emrinin borçluya 
usulüne uygun tebliğ edildiği ve borçlu davalının borca itiraz ettiği, itiraz 
üzerine takibin durdurulduğu ve 1 yıllık yasal süresi içerisinde itirazın 
iptâli davasının açıldığı anlaşılmıştır.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerek-
tirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunma-
masına göre davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Davalı tarafın temyiz itirazlarına gelince; davalı taraf özellikle alaca-
ğın zamanaşımına uğradığını ileri sürmüş bulunmakta yerel mahkemece 
bu def'i süresinde ileri sürülmediğinden bahisle reddedilerek esas hak-
kında hüküm kurulmuştur.

Öncelikle “Zamanaşımı" konusunun açıklanması gerekmektedir. Ge-
nel olarak zamanaşımı, bir hakkın kazanılmasında veya kaybedilmesinde 
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kanunun öngördüğü sürenin dolmasıdır Zamanaşımı, alacak hakkının 
belli bir süre kullanılmaması yüzünden dava edilebilme niteliğinden yok-
sun kalabilmesini ifade eder. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere zamana-
şımı, alacak hakkını sona erdirmeyip sadece onu “eksik bir borç” haline 
dönüştürür ve alacağın dava edilebilme özelliğini ortadan kaldırır. Zama-
naşımı süresi, alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren başlar. 

Zamanaşımı ile ilgili genel açıklamalardan sonra; eser sözleşmelerin-
den kaynaklanan iş bedelinin tahsili talepli davalarda zamanaşımı sü-
resinin başlangıcının eserin teslim edilip edilmemesine ve sözleşmenin 
feshedilip edilmemesi haline bağlı olarak değiştiği gözden uzak tutulma-
malıdır. Gerek mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 364. maddesinde, 
gerekse 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 479. maddesinde eser söz-
leşmelerinde iş sahibinin edimini oluşturan iş bedelinin muacceliyeti tes-
lim şartına bağlanmıştır. Bu nedenle, eser sözleşmelerinden kaynaklanan 
iş bedelinin tahsili talepli davalarda, zamanaşımı süresinin işin yükle-
nici tarafından iş sahibine teslim edildiği tarihten itibaren başladığı ka-
bul edilmektedir. Dairemizin yerleşmiş uygulamalarında kabul edildiği 
ve 30.11.2011 tarih ve 2011/6282-7054 Esas ve Karar sayılı ilamında net 
bir şekilde “Eser sözleşmelerinde zamanaşımının başladığı tarih, eserin 
sözleşmesine uygun biçimde teslim edildiği tarihtir.” ifadesine yer veril-
mek suretiyle vurgulandığı üzere zamanaşımı, teslimden itibaren başlar.

İş bedelinin tahsili amaçlanan davalarda zamanaşımının teslimden 
başlayacağı hususunda yapılan açıklamalardan sonra zamanaşımı süresi-
nin ne kadar olduğu hususu da  açıklanmalıdır. 818 sayılı mülga Borçlar 
Kanunu'nun 363. maddesinde “Yapılan şeyin kusurlu olmasından dolayı 
iş sahibinin haiz olduğu haklar, müşterinin haklarının tabi olduğu müru-
ruzaman hükmüne tabidir. Fakat gayrimenkul inşaata müteallik kusur-
lardan dolayı iş sahibinin müteahhide ve inşaata iştirak eyleyen mimar ve 
mühendise karşı mütalebesi, tesellüm zamanından itibaren beş senelik 
müruru zamana tabidir.”, 6763 sayılı Kanun'un 41. maddesi ile değişik 
126/IV fıkrasında ise, “...müteahhidin kasıt veya ağır kusuru ile akdi hiç 
veya gereği gibi yerine getirmemiş ve bilhassa ayıplı malzeme kullanmış 
veya ayıplı bir iş meydana getirmiş olması sebebiyle açılacak davalar hariç 
olmak üzere istisna akdinden doğan bütün davalar 5 yıllık zamanaşımı 
süresine tâbidir.” hükümlerine yer verilmiştir.

818 sayılı mülga Borçlar Kanunu'nun 126/IV. maddesi kapsamında 
değerlendirme yapılacak olursa,kural olarak eser sözleşmelerinden kay-
naklanan davalarda zamanaşımı süresi 5 yıldır. Bu kapsamda, yüklenici 
tarafından iş sahibi aleyhine açılan iş bedelinin tahsili istemli davalar-
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da 5 yıllık zamanaşımı süresi uygulanacaktır. Yüklenicinin kast veya ağır 
kusuru ile akdi hiç veya gereği gibi yerine getirmemiş ve özellikle ayıplı 
malzeme kullanmış veya ayıplı bir iş meydana getirmiş olması sebebiy-
le açılacak davalarda 5 yıllık zamanaşımı süresi değil, 818 sayılı mülga 
Borçlar Kanunu'nun 125. maddesi uyarınca 10 yıllık zamanaşımı süresi 
uygulanacaktır. 

Zamanaşımı ile ilgili bu genel açıklamalardan sonra “Süreler" konusu 
da açıklanmalıdır.

Yargılama hukuku yargılamaya ilişkin bir prosedürü düzenlediğinden, 
gerek tarafların, gerekse mahkemenin yapacağı iş ve işlemler belirli sü-
relere bağlanmış ve bu süreler için de belirli sonuçlar öngörülmüştür. 
Süreler yapılacak işlemler bakımından önemli olduğundan, süresinde 
bir işlem yapılmadığında hak kaybı doğar. Süre hesaplamalarında üç şey 
önem taşımaktadır, bunların iyi tespit edilmesi gereklidir. Bunlar; süre-
nin başlangıç anı, sürenin ne kadar olduğu ve sürenin ne zaman sona 
erdiği ve son günü önemlidir. Süreler bazı hallerde tefhim, bazı hallerde 
ise tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar. Sürelerin başlamasında ve 
hesaplanmasında resmî tatil günleri de dikkate alınır (HMK .93/1). Özel-
likle resmî tatil günlerinde de tebligat yapılabileceğinden (Tebligat Kanu-
nu m.33), resmi tatil gününde de süre işlemeye başlayabilir. Ancak, bir 
sürenin son günü resmî tatil gününe rastlıyorsa, süre tatili takip eden iş 
günü tatil saatinde biter (HMK 93). Kanun’da sürelerin nasıl hesaplanaca-
ğı da belirtilmiştir. Gün olarak belirlenen sürelerde ilk gün (tefhim veya 
tebliğ günü) hesaba katılmaz ve süre, son günün tatil saatinde biter (HMK 
91/1). Hafta ve ay veya yıl olarak hesap edilen sürelerde, sürenin başladığı 
güne son hafta veya ay ya da yıl içindeki karşılık gelen günün tatil saatinde 
süre biter. Ay olarak hesaplanan sürelerde, sürenin başlaması ay sonuna 
rastlarsa ve sürenin bittiği ayda böyle bir gün yoksa, o ayın son günü süre 
bitmiş sayılır.

Bu genel açıklamalardan sonra somut olayımıza gelince; esasen ilk 
derece mahkemesi zamanaşımının başlangıç tarihini teslim tarihi olan 
28.01.2008 olarak ve zamanaşımı süresinin 5 yıl olduğu konusunda doğ-
ru belirlemeler yapmıştır. Karar gerekçesinde açıklandığı üzere zamana-
şımı def'inin esasa cevap süresi içerisinde ileri sürülmediği gerekçesi ile 
zamanaşımı savunmasının reddine karar verilerek esas hakkında hüküm 
kurulduğu anlaşılmaktadır. Uyuşmazlığın çözüm noktası zamanaşımının 
süresi içerisinde ileri sürülüp sürülmediği noktasında toplanmaktadır. 
Dava dilekçesi davalı tarafa mahkemenin de kabulünde olduğu üzere 
02.09.2013 tarihinde tebliğ edilmiş, davalı tarafın 03.09.2013 tarihli 
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dilekçesi ile HMK'nın 127/1. maddesi gereğince cevap müddetinin uza-
tılması talebi üzerine mahkemenin 04.09.2013 tarih ve 2013/553 sayılı 
kararı ile cevap müddetinin iki haftalık yasal süreye ek olarak 1 ay süreyle 
uzatılmasına karar verilmiş ve davalı tarafça cevap dilekçesi 21.10.2013 
tarihinde verilmiştir. Davalı tarafa dava dilekçesi 02.09.2013 tarihinde 
tebliğ edilmiş olup,bu tebliğe ve uzatılan ek süreye göre cevap müddeti 
16.10.2013 tarihinde dolmaktadır. Esasen ilk derece mahkemesi de bu 
belirlemeleri yapmış bulunmaktadır. Sürenin son günü resmi tatil günü-
ne rastlıyorsa, süre tatili takip eden iş günü tatil saatinde biter (HMK.93). 
Sürenin son günü olan 16.10.2013 tarihi kurban bayramının 2. günü 
olup resmî tatildir. Tatilin bitiş tarihide hafta sonu tatili eklendiğinde, 
20.10.2013 pazar günü olup, süre 21.10.2013 mesai saatinin sonuna ka-
dar uzamış bulunduğundan bu süreye kadar cevap dilekçesi ibraz edilebi-
lecektir. Nitekim cevap dilekçesi de 21.10.2013 tarihinde verilmiştir. Bu 
hali ile zamanaşımı savunması süresinde ileri sürülmüş olup, bu savun-
manın değerlendirilerek davanın zamanaşımından reddine karar verilme-
si gerekir iken davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, 
kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davacının tüm temyiz itiraz-
larının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararı-
na BOZULMASINA, aşağıda yazılı bakiye 2,20 TL temyiz ilam harcının 
temyiz eden davacıdan alınmasına, ödediği temyiz peşin harcının istek 
halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihin-
den itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 
14.09.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ

ÖZET: İtirazın iptali davasında işlemiş faize iliş-
kin harcı yatmış bir dava ve talep yoksa talep aşı-
lamaz.*
Y. 15 HD. E. 2017/1485, K. 2017/3317, T. 05.10.2017

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı ve-
kili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anla-
şılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

* Gönderen Av. Fatih KARAMERCAN
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Dava, araç tamirinden kaynaklanan bakiye iş bedeli alacağının tahsili 
için başlatılan ilâmsız icra takibine vâki itirazın iptâli ve icra inkâr tazmi-
natına karar verilmesi istemiyle açılmış, mahkemece bozmaya uyularak 
davanın kabulüne, asıl alacağın % 20'si oranında icra inkâr tazminatının 
davalıdan tahsiline dair verilen karar, davalı vekilince temyiz olunmuştur.

1- Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince 
inceleme yapılarak hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir 
isabetsizlik bulunmamasına ve bozmanın şümulü dışında kalarak ke-
sinleşen cihetlere ait temyiz itirazlarının incelenmesinin artık mümkün 
olmamasına göre ve özellikle gerekçeli karar başlığında dava tarihinin 
"16/06/2014" yazılmasının maddi hataya dayalı olup, yerel mahkemece 
"27/05/2011" olarak düzeltileceğinin; dava sırasında ödenmiş bulunan 
634,22 TL'nin icra müdürlüğünce infaz aşamasında nazara alınacağının 
tabii bulunmasına göre davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında ka-
lan sair temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

2- Dava, İcra İflas Yasası'nın 67. maddesine dayanılarak açılan itira-
zın iptâli istemine ilişkindir. İcra İflas Yasası'nın 67/II. maddesi uyarınca 
itirazın iptâli davasının kabulüne karar verilmesi halinde davacı alacaklı 
yararına icra inkâr giderimine hükmedilmesi için alacaklının yaptığı icra 
takibine davalı borçlunun haksız olarak itiraz etmesi gerekmektedir.

Dava konusu somut olayda davacı yüklenici, iş bedelinden bakiye alaca-
ğının tahsili amacıyla davalı aleyhine başlattığı ilâmsız icra takibine davalı 
iş sahibi borçlunun haksız itiraz ettiğinden bahisle itirazın iptâli, takibin 
devamı ve icra inkâr gideriminin tahsili talebinde bulunmuştur. Yapılan 
yargılama sürecinde icra takip dosyası getirilmiş, tarafların göstermiş ol-
dukları kanıtlar toplanıp, bilirkişiden raporlar alınmış, alacak-borç du-
rumu yargılama sonucu alınan bilirkişi raporlarına göre belirlenmiştir.

Bu durumda dava, konusu itibariyle yargılamayı gerektirir özellik ar-
zetmektedir. Takibe konu edilen alacak likid değildir. Davacı yüklenici-
nin bakiye alacağının varlığı bilirkişi incelemesi sonucunda saptandığı 
gibi, bozmadan önceki kararda icra inkar tazminatına karar verilmemiş, 
mahkemece uyulan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin 22.01.2014 günlü, 
2013/16393 Esas 2014/739 Karar sayılı bozma ilâmında davacının icra 
inkâr tazminatı ile ilgili temyiz itirazı "sair red" kapsamında değerlendiril-
miş, böylece davalı iş sahibi yararına kazanılmış hak oluşmuştur. Davacı 
yararına %20 icra inkâr giderimi isteminin reddine karar verilmesi gere-
kirken, kabulü yönünde hüküm kurulması doğru olmamıştır.
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3- Davacı yüklenici davasında sadece asıl alacak yönünden itirazın ip-
tâlini isteyerek işlemiş faize yönelik talepte bulunmamıştır. 6100 sayılı 
HMK'da taleple bağlılık ilkesi düzenlenmiş olup; 26. maddeye göre hâ-
kim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir 
şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar 
verebilir. Hâkimin, tarafların talebiyle bağlı olmadığına ilişkin kanun hü-
kümleri saklıdır. Bu emredici bir hüküm olduğundan mahkemece ken-
diğinden dikkate alınması gerekir. Mahkemece davacının, işlemiş faizle 
ilgili usulüne uygun harcı yatırılan bir davası ve talebi olmadığı halde, 
talep aşılarak işlemiş faizi de kapsayacak mahiyette davanın kabulüne 
karar verilmesi doğru olmamıştır.

Anılan nedenlerle kararın bozulması gerekir ise de; yapılan yanlışlıkla-
rın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 6100 
sayılı HMK'nın geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'nın 438/
VII. maddesi uyarınca kararın düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur.

SONUÇ

Yukarıda 1. bentte yazılı nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının 
reddine; 2. ve 3. bent uyarınca davalının diğer temyiz itirazlarının ka-
bulü ile kararın hüküm kısmının 1. bendinin 2. satırında yer alan "...
davalının yapmış olduğu itirazın İPTALİNE," cümlesinin karardan çıka-
rılmasına, yerine "davalının asıl alacak 11.329,77 TL yönünden itirazının 
İPTALİNE," cümlesinin yazılmasına; kararın 2. bendinde yazılı "İİK 67/2. 
maddesi uyarınca davalının alacak miktarının (11.329,77) %20'si oranın-
da (2.265,95 TL) icra inkâr tazminatına mahkum edilmesine" cümlesi-
nin hükümden çıkarılarak yerine "icra inkâr giderimi isteminin reddine" 
cümlesinin yazılmasına, kararın değiştirilmiş bu hali ile DÜZELTİLE-
REK ONANMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz 
eden davalıya geri verilmesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 
05.10.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ

ÖLÜ KİŞİYE KARŞI AÇILAN DAVA • İYİNİYET 
•

 MİRASÇILARA KARŞI DEVAM

ÖZET: Davalının sağ olup olmadığının tespiti bir 
yanılgıya dayanıyor ve bu durum açık şekilde dü-
rüstlük kuralını ihlal etmiyorsa, açılmış olan dava 
mirasçılara karşı devam ettirilmelidir.
Y. 17 HD., E. 2016/20273, K. 2017/3971, T. 12.4.2017

Davacı vekili, müvekkil nezdinde zorunlu mali sorumluluk sigorta 
poliçesi ile sigortalı olup mülkiyeti davalıya ait olan XXXXX plaka sayılı 
araç yine davalının sevk ve idaresindeyken 12/06/2012 tarihinde tek ta-
raflı yaralamalı bir trafik kazası meydana geldiği, kaza sonrası yaralanan 
DŞ tarafından müvekkil şirket aleyhine Kırıkhan 2. Asliye hukuk Mahke-
mesine dava açıldığı ve davanın kabulüne karar verilerek 72.557,00-TL 
26/06/2014 tarihinde ödenmek zorunda kalınmış olduklarını, kaza tespit 
tutanağı ve tanık ifadelerinden de görüleceği üzere araçta davalının istiap 
haddinden fazla yolcu ve yük taşıması nedeni ile kazanın meydana geldi-
ği, zira araçta maksimum taşınabilecek yolcu sayası 5 olup, kaza tespit 
tutanağı ve davalının beyanlarından anlaşılacağı üzere araçta kaza anında 
toplam 8 kişinin bulunduğu, kazanın haddinden fazla yolcu ve yük taşına-
sından kaynaklandığını ileri sürerek ödediği tazminatın rücuen tahsilini 
istemiştir. 

Davalıya dava tarihinden önce öldüğü için tebligat usulüne uygun ya-
pılamamıştır.

Mahkemece yapılan değerlendirme sonucunda, davalının dava öncesi 
12.07.2012 tarihinde vefat ettiği, ölümle kişilik haklarının son bulduğu, 
ölü kişi aleyhine dava açılamayacağı gibi mirasçılarına da davanın yönel-
tilmesi suretiyle yürütülemeyeceği gerekçesiyle dava şartı yokluğu nede-
niyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından 
temyiz edilmiştir.

Dava, trafik sigorta poliçesine dayalı rücuen tazminat istemine ilişkin-
dir.
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Mahkemece davalının dava tarihinden önce öldüğü ve ölü kişi hak-
kında davaya devam edilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar 
verilmiştir. Kural olarak ölü kişiye karşı dava açılamaz. Aynı şekilde ku-
ral olarak ölü kişi aleyhine dava açılması halinde davanın mirasçılarına 
yöneltilmesine de olanak yoktur. Zira ölü kişinin taraf ehliyeti bulunma-
maktadır.(HMK m.114/1-d, m. 50 ve TMK m. 28) Ancak HMK'nun 124. 
maddesinde; “Bir davada taraf değişikliği, ancak karşı tarafın rızası ile 
mümkündür.Bu konuda kanunlarda yer alan özel hükümler saklıdır. 
Ancak, maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı 
olmayan taraf değişikliği talebi, karşı tarafın rızası aranmaksızın hakim 
tarafından kabul edilir. Dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gös-
terilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, hakim karşı tarafın 
rızasını aramaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebilir. Bu durumda 
hakim, davanın tarafı olmaktan çıkarılan ve aleyhine dava açılmasına se-
bebiyet vermeyen kişi lehine yargılama giderlerine hükmeder.” şeklinde 
düzenleme yer almaktadır.

Şu halde davalının sağ olup olmadığını tespit edememe bir yanılgıya 
dayanıyor ve bu durum açıkça dürüstlük kuralını ihlal etmiyorsa, daha 
sonra da kendilerine karşı dava açılması muhtemel olan mirasçılara karşı 
davaya devam edilmesi mümkün olmalıdır (HGK'nun 11.09.2013 günlü 
ve E 2013/14-612, K 2013/1297 sayılı ilamı). 

Açıklanan nedenlerle, davacı vekiline HMK m.124 gereğince davayı 
mirasçılara yöneltme imkanı tanınmadan hatalı değerlendirme ile yazılı 
şekilde karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının ka-
bulü ile ara kararın BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde 
temyiz eden davacıya geri verilmesine 12/04/2017 gününde oybirliği ile 
karar verildi.
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RÜCU DAVASI • İDAREYE KARŞI AÇILAN DAVA 
•

 GÖREVLİ MAHKEME

ÖZET: Hasarı ödeyen sigortacının yol ve bakım 
çalışmasındaki eksiklik sebebiyle kamu idaresi-
ne açacağı rücu davasına idari yargı bakacaktır.
Y. 17 HD., E. 2017/627, K. 2017/5081, T. 4.5.2017

Davacı vekili, müvekkiline kasko sigortalı aracın, davalının yol bakım 
çalışması nedeniyle gerekli yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebi 
ile buzlanan yolda kaza yaparak hasarlandığını, davalının kusurlu oldu-
ğunu açıklayıp sigortalıya ödenen tazminatın tahsiline karar verilmesini 
talep etmiştir.

Mahkemece, davaya bakma görevinin asliye hukuk mahkemelerine ait 
olduğu gerekçesi ile görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı vekilince 
temyiz edilmiştir.

Dava, davalı idare aleyhinde yol bakım çalışması nedeniyle gerekli yü-
kümlülüklerini yerine getirmemesi sebebine (hizmet kusuruna) dayanıla-
rak açılan rücuen tazminat istemine ilişkindir.

Yargı yolu kavramı, bir hukuk sisteminde, herhangi bir davanın o hu-
kuk sistemine dahil yargı haklarından hangisinde bakılacağını ifade eder. 
Uyuşmazlığın hangi yargı kolunda bakılacağı hususu, davanın genel şart-
larından olup mahkemece resen dikkate alınması gerekir.

Bir kamu hizmeti görmekle yükümlü davalı idareye 2918 sayılı 
KTK'nun 7/a maddesinde; karayollarında mal ve can güvenliği yönünden 
gerekli işaretlemeleri yaparak önlemleri almak ve aldırma görevleri veril-
miş bulunmaktadır. Bu görevin 2918 sayılı yasada verilmiş olması bunun 
ihlali nedeniyle oluşacak zarardan dolayı idarenin Özel Hukuk hükümle-
rine tabi 

olacağı sonucunu doğurmaz. Hizmet kusurundan kaynaklanan zarar-
lar yönünden idare aleyhine tam yargı davasının idari yargı yerinde açıl-
ması gereklidir. Esasen 2918 Sayılı Yasanın hukuki sorumluluğa ilişkin 
85. v.d. maddelerinde araç işletenin sorumluluğu bu yasa kapsamı dışın-
da tutulmuştur.

Bu durumda mahkemece, davanın HMK 114/1-b.maddesi gereğince 
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yargı yolu caiz olmadığından HMK 115/2.maddesi gereğince dava şartı 
yokluğundan usulden reddine karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu 
gibi karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ

 Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının 
kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde 
temyiz eden davalıya geri verilmesine 4.5.2017 gününde oybirliğiyle karar 
verildi. 

KASKO SİGORTA • ARAÇ ÇALINMASI • İSPAT KÜLFETİ

ÖZET: Otopark niteliği olmayan alana bırakılan 
aracın çalınmasından doğan uyuşmazlıkta, ara-
cın çalındığına ilişkin iddianın aksini sigorta şir-
keti ispatlamakla yükümlüdür.
Y. 17 HD., E. 2017/1246, K. 2017/5072, T. 4.5.2017

Davacı vekili, müvekkiline ait, davalıya kasko sigortalı aracın çalındı-
ğını, kolluk kuvvetlerine başvurduğunu durumun tutanak düzenlenerek 
savcılığa intikal ettirildiğini açıklayıp, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak 
kaydıyla 29.000,00 TL tazminatın olay tarihinden itibaren yasal faiziyle 
birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, rizikonun teminat kapsamında olmadığını belirterek da-
vanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan delillere göre, aracın çalındığının ispatlanama-
dığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekilince 
temyiz edilmiştir.

Dava, kasko ... sözleşmesinden kaynaklanan tazminat istemine iliş-
kindir.

Türk Ticaret Kanunu'nun mal sigortasına ilişkin 1278. maddesine 
(6102 sy TTK m.1429, 1453) göre, mukavelede aksine hüküm olmadıkça 
sigortacı ... ettiren veya sigortadan faydalanan kimsenin yahut fiillerinden 
hukuken mesul bulundukları kimselerin kusurlarından doğan hasarların 
tazminiyle yükümlüdür. Fakat hiçbir halde sigortacı ... ettiren veya sigor-
tadan faydalanan kimsenin kasdından doğan hasarları tazmine mecbur 
olmaz.
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Diğer taraftan TTK. 1282. maddesi(6102 sy TTK m.1410, 1421) uya-
rınca sigortacı, geçerli bir ... ilişkisi kurulduktan sonra oluşan riziko-
lardan sorumlu olduğu gibi aynı Yasanın 1281.(6102 sy TTK m.1409) 
maddesi hükmüne göre kural olarak rizikonun teminat dışında kaldığına 
ilişkin iddianın sigortacı tarafından kanıtlanması gerekmektedir. Olayın 
sigortalının ihbar ettiği şekilde değil de sigortacının iddia ettiği şekilde 
gerçekleşmesi halinde ise bu oluş şeklinin Kasko Sigortası Genel Şartla-
rında sayılan teminat dışında kalan hallerden olması gerekmektedir. 

Dava konusu olayda davacının aracını otopark niteliği taşımayan alana 
park ederek bırakmış daha sonra park edilen yere geldiğinde aracının 
park edilen alanda bulunmaması nedeniyle çalındığı belirtilerek yetkili 
mercilere müracaatta bulunulmuştur. Mahkemece rizikonun gerçekleş-
tiğinin ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise 
de ispat yükü davalı ... şirketinde olup davacının aracının çalındığı id-
diasının aksini davalı ... şirketi ispatlamakla yükümlüdür. Mahkemece, 
ispat yükünün davacıda bulunduğu kabul edilerek yazılı şekilde yanılgılı 
gerekçe ve eksik inceleme ile karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın 
bu nedenle bozulmasına karar vermek gerekmiştir. 

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının ka-
bulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde tem-
yiz eden davacıya geri verilmesine 4.5.2017 gününde oybirliğiyle karar 
verildi. 

KASKO SİGORTASI • SİGORTA TEMİNATININ KAPSAMI

ÖZET: Aracın gerek hareket halinde ve gerekse 
durma halinde araca gelen zararlar kasko sigor-
tası kapsamındadır.
Y. 17 HD., E. 2016/12942, K. 2017/5874, T. 24.5.2017

Davacı ... dava dilekçesinde; ... Orman İşletme Müdürlüğü'nün Karade-
re 39. Bölme kısmında tomruk nakliye işini aldığını, adına kayıtlı ... plaka 
sayılı traktör ile iş sahasında kesilen tomrukları toplama ve belirlenen 
alana taşıdığını, 05/05/2015 tarihinde dere içinde kesilmiş bir tomruğu 
çekmeye başladığında tomruğun ağaç köküne takılması üzerine traktörün 
uçuruma yuvarlandığını ve çok hasar aldığını, bu olay üzerine traktörün 
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kasko sigortalı olduğunu, sigortacının yardımları sonucunda traktörün 
kasko sigortası olan ... ... A.Ş'nin anlaşmalı olan servisinin kendisini ara-
yarak jandarmaya haber vererek tutanak tutturmasını söylediğini, bunun 
üzerine jandarmayı arayarak tutanak tutturduğunu, traktörü dereden 
çıkartıklarını, davalının anlaşmalı yetkili servis ...- ... servisine traktörü 
bıraktıklarını, davalı ... şirketi ... eksperinin gelerek traktörü gördüğünü 
ve traktörün tamiri için onay verdiğini, traktör tamir edildikten sonra 
11/06/2015 tarihli yazı ile araç tamir bedelini ödemeyeceklerini tebliğ et-
tikleri, ..., davalı ... şirketi tamir bedelini ödemediği için tamir bedelini 
kendisinden talep ettiğini, mağdur olduğunu, davalı ... şirketinin aracı 
geç tamir edilmesine sebep olduğu için Orman işletmenden işi süresinde 
teslim edemediğinden parasının yandığını hem de bir daha iş 

alamadığını, 15.647,92 TL hasar tanzim bedelinin kaza tarihinden iti-
baren yasal faiziyle davalıdan tahsilini ve yargılama giderlerinin davalı 
taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı cevap dilekçesinde; dava konusu olayda şirketin ... plaka sayı-
lı aracın kasko poliçesini tanzim ettiğini, 05/05/2015 tarihinde meydana 
gelen hasar ile ilgili hasar dosyası açıldığını ve eksper görevlendirildiğini, 
yapılan ekspertiz incelemesi sırasınhda devrilmesi sonucu hasarlandığı-
nı, sigortalı aracın kabinli traktör olduğunu, poliçede aracın kabinli oldu-
ğunun belirtilmediğini, ilk sunulan ruhsatta da aracın kabinli olduğuna 
ilişkin bir bilgi olmadığının tespit edildiği, araştırma raporu tetkikinden 
"Asigortal traktör sahibi ve sürücüsü ...'ın yazılı beyanında kazanın kendi-
si traktörün üzerinde olduğu sırada ve hareket halinde iken olduğu şek-
linde beyanda bulunduğu, tanık...ün ise kazanın park halinde traktöre 
tomruk yüklerken traktörün aşağıya doğru kendiliğinden hareket etmesi 
sonucu olduğu şeklinde beyanda bulunduğunu, kazanın meydana geli-
şi hususunda sürücü ve tanık beyanlarının örtüşmediğini, alınan beyan 
ve teyitlerin uyumsuz olması sebebi ile sürücü değişikliğine gidildiğinin 
tespit edildiği ve alkollü ya da ehliyetsiz sürücü yönetiminde kaza oldu-
ğu düşünüldüğünden hasar talebinin reddolunduğunu, sigortalının poliçe 
kapsamında olmayan bir olayı tazminat almaya yönelik olarak kurgulayıp 
şirketten talepte bulunduğunu, kabin hasarının karşılanmaması gerekti-
ğini, zira aracın kabinli ve kabinsiz değerleri farklı olup poliçe primi de 
bu ... değerine göre belirlendiğini, dava açılmasına sebebiyet verilmediği 
için dava masraf ve vekalet ücretinin davacıya tahmiline karar verilmesini 
talep etmiştir.

Mahkemece iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi 
raporuna göre, aracın park halinde olduğu bilirkişi raporu ile belirlen-
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miş olduğundan ve park halinde kaza sonrasında araçta meydana gelecek 
hasarlardan dolayı şirketin sorumlu olmayacağına dair dosya arasında 
bulunan davacı ile davalı şirket arasında yapılan poliçe ve tüm dosya kap-
samı birlikte değerlendirildiğinde davacının talep etmiş olduğu tazminatı 
tüm bu gerekçeler ışığında alamayacağı kanaatine varılarak davacının da-
vasının reddine karar verilmiş, hüküm davacı asıl tarafından temyi edil-
miştir.

Dava tek taraflı maddi hasarlı trafik kazası nedeniyle araçta meydana 
gelen zararın kasko ... şirketinden tahsili istemine ilişkindir.

Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları A-1-b ye göre, gerek ha-
reket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi 
dışında, araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir 
cismin çarpması veya aracın aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, 
düşmesi, yuvarlanması gibi kazaların, ... kapsamında olduğu belirtilmiş-
tir.

Somut olay incelendiğinde, davacının traktörü ile dereden makaralı 
halat zinciri ile tomruğu yukarıya çekmeye çalıştığı, bu esnada tomruğun 
ağaç köküne takılması sebebi ile traktörün sürüklenmeye başladığı, trak-
törün dereye yuvarlandığı, kasko poliçesinin durma halini de kapsadığı 
göz ardı edilerek yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş-
tir.

O halde mahkemece, iddia ve savunma değerlendirilerek TTK 1409.
madde hükmüne göre ... akdi kurulduktan sonra meydana gelen riziko-
nun teminat içinde olduğu bunun aksinin sigortacı tarafından ispat edile-
mediği kabul edilerek konusunda uzman bilirkişi ya da bilirkişi heyetin-
den gerekçeli, denetime ve hüküm kurmaya elverişli rapor alınmak sureti 
ile gerçek zararın belirlenmesi sonucuna göre karar verilmesi gerekirken 
bu yön göz ardı edilerek dosya içeriğine uygun düşmeyen gerekçe ile yazılı 
olduğu üzere karar verilmesi isabetli olmamıştır.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı asılın temyiz itirazlarının kabu-
lü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz 
eden davacıya geri verilmesine 24/05/2017 gününde oybirliğiyle karar ve-
rildi. 
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ARAÇ HASARI • BELİRSİZ ALACAK DAVASI

ÖZET: Araç hasarı davalarında “belirsiz alacak 
davası” açılabilecektir.
Y. 17 HD., E. 2016/15595, K. 2017/6844, T. 15.6.2017

Davacı vekili; dava dışı ...'ın maliki...'ın sürücüsü olduğu...... plaka-
lı çekicinin 09.11.2013 tarihinde kontrolsüz ve trafik kurallarına aykırı 
şekilde geçer iken maktul ...'ün sevk ve idaresindek... plakalı araç ile çe-
kicinin dorsesine çarpması neticesinde kaza meydana geldiğini maktul 
...' ün kazada vefat ettiğini, kaza nedeni ile ... 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 
2014/481 Esas sayılı dava dosyası ile dava açıldığını, ceza dosyasında sü-
rücü...'ın tam kusurlu olduğunun belirlendiğini ve... plakalı aracın kazada 
pert olduğunu, müvekkili tarafından davalı ... şirketine yapılan başvuru-
lara karşılık verilmediğini ve herhangi bir ödeme yapılmadığını belirterek, 
aracın pert olmasından dolayı fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı 
ile 1.000,00 TL belirsiz alacak davası ile 09.11.2013 tarihinden itibaren 
en yüksek banka mevduat faizi le davalı ... şirketinden tahsilini talep et-
miştir.

Davalı vekili; davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan delillere göre; davanın reddi-
ne karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan tazminat istemine 
ilişkindir.

Davacı, park halindeki aracının hasarlanması sonucu uğradığı zararın 
aracın yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi yoluyla bulunulacak hasar 
bedelinin tespitini ve tazminini istemiştir.

İsviçre ve Alman Hukukunda yer alan “belirsiz alacak davası”, 6100 
sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Hukukumuza kazandırılmıştır. 

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 107. maddesinde;

(1) Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve 
kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya buna 
imkansız olduğu hallerde alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya 
da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir.

(2) Karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın miktarı 
veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu 



455Yargıtay Kararları

anda davacı iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın davanın ba-
şında belirtmiş olduğu talebini arttırabilir. 

(3) Ayrıca, kısmi eda davasının açılabildiği hallerde, tesbit davası da 
açılabilir ve bu durumda hukuki yararın var olduğu kabul edilir.” şeklin-
de düzenlenmiştir.

Birinci fıkraya göre, alacaklı muhatabını, talepte bulunacağı hukuki 
ilişkiyi ve talep edebileceği asgari miktarı biliyor, ancak alacağın tama-
mını tesbit edemiyorsa belirsiz alacak açabilecektir. Alacağın tamamının 
belirlenebildiği halde ise belirsiz alacak davası açılamayacaktır.

İkinci fıkrada ise; alacağın miktar veya değerinin tam olarak belirlene-
bildiği anda davacı, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmadan talebini 
arttırabilecektir.

Üçüncü fıkrada ise, kısmi eda davasının açılabildiği hallerde, tesbit da-
vasının da açılabileceği ve bu durumda hukuki yararın var olduğu kabul 
edilmiştir.

Tam veya kısmi olmasına bakılmaksızın her eda davasının temelinde 
bir külli tesbit unsuru vardır. Başka deyimle eda hükmünde tertip olunan 
her durumun arkasında sorumluluk saptamasını içeren bir zorunlu ön 
tesbit kabulü mevcuttur” denilmiştir.

Belirsiz alacak davasında davacı alacağını dava açtığı sırada belirle-
yememektedir. Ancak dava sırasında alacağın tesbiti, yani belirlenebilir 
hale gelmesi üzerine yeni bir dava açmasına gerek kalmaksızın, aynı da-
vada alacağının tamamını talep edebilmektedir. Başlangıçta belirsiz olan 
alacak en geç ispat aşamasında; delillerin toplanması ya da bilirkişi ince-
lemesi yaptırılması ya da hakimin takdiri ile belirlenebilir hale gelmekte-
dir. Talep sonucu belirlendikten sonra belirsiz alacak davası eda davası-
na dönüşmekte ve eda davasından bir farkı kalmamaktadır.

Her ne kadar davacı dava dilekçesinde talep sonucunu açık bir şekilde 
yazmak zorunda ise de, bu talebini dava açarken tam olarak belirleye-
mediği hallerde davacının bu durumda zarar görmemesi ve hak arama 
hürriyetinin olumsuz etkilenmemesi gerekir. (Prof.Dr.Hakan Pekkanıtez, 
Belirsiz Alacak Davası, Ankara-2011 baskı, sayfa 33)

Bu çerçevede; eğer talep sonucunun belirlenebilmesi için tazminat bi-
lirkişi incelemesi gerekiyorsa, hakimin takdiri söz konusuysa belirsiz ala-
cak davasıda açılabilecektir.

Bu durumda, araç hasar tazminatı davalarıda belirsiz alacak davası 
olarak açılabilecektir.
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Somut olaya göre; Dava HMK'nun yürürlükte olduğu zamanda açılmış 
olup dava açıldığı tarihte HMK 109/2.maddesi iptal edilmiştir. Kasko si-
gorta poliçesinde sigorta değeri gösterilmişsede sigortacı gerçek zararla 
sorumludur. Başka bir söyleyişle sigorta bedeli ile değil sigorta değeri 
ile sorumludur. Davacı vekili fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı 
ile 1.000-TL talep ederek, talebini belirsiz alacak davası olarak açmıştır. 
Davacı tarafın iddiasına göre, araç davacının arkadaşının sevk ve idaresi 
sırasında meydana gelen kaza nedeniyle aracında oluşan hasar bedelini 
talep etmiştir. Buna göre, davacının iddiası ile araçta oluşan gerçek hasar 
bedeli ve aracın pert olup olmadığı kesin olarak belirlenebilmesi için yar-
gılama yapılması gerekmektedir. Yukarıda anılan kanun hükümlerine ve 
Daire uygulamamıza göre, davacının belirsiz alacak davası açmasında hu-
kuki yararın bulunduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. Mahkemece, 
açıklanan nedenlerle işin esasına girilerek hüküm verilmesi gerekirken, 
yazılı şekilde davanın usulden reddine karar verilmesi bozmayı gerektir-
miştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının ka-
bulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde tem-
yiz eden davacıya geri verilmesine 15/06/2017 gününde oybirliğiyle karar 
verildi. 



457Yargıtay Kararları

HALEFİYETE DAYANILARAK AÇILAN DAVA 
•

 GÖREVLİ MAHKEME

ÖZET: Asıl hak sahibinin zararını ödeyerek ha-
lefiyete dayanılarak açılan rücu davasına görev 
yönünden asıl hak sahibinin dava açacağı mah-
keme bakacaktır.
Y. 17 HD., E. 2017/1464, K. 2017/7083, T. 20.6.2017

Davacı vekili, müvekkiline ... sigortalı araçların davalıların maliki bu-
lunduğu sitenin bahçesinde iken yağmur suları nedeni ile su içinde kala-
rak hasara uğradığı, sigortalının zararının müvekkili tarafından karşılan-
dığını açıklayıp ödenenin rücuan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, talebin kat mülkiyetinden kaynaklanmadığı, davaya bak-
ma görevinin asliye hukuk mahkemelerine ait olduğu gerekçesi ile mah-
kemenin görevsizliğine karar verilmiş, karar davacı vekili tarafından tem-
yiz edilmiştir. 

Dava, kasko sigorta sözleşmesi nedeniyle rücuen alacak istemine iliş-
kindir. 

Davacı dava dilekçesinde müvekkiline kasko sigortalı araçların, sigor-
talıların ve davalıların maliki bulunduğu sitenin bahçesinde iken hasar-
landığını ileri sürerek zarar sorumlularından alacak isteminde bulun-
muştur. 

Bu tür davalarda görevli mahkemenin sigortalı ile zarar sorumlusu 
arasındaki ilişkiye göre belirlenmesi gerekir. (24.03.1944 tarih, 1944-9 
sayılı İBK) Kat Mülkiyeti Kanunu 19/3 maddesi uyarınca bağımsız bölüm 
maliklerinin kusurları ile diğer bağımsız bölümlere verdikleri zarardan 
dolayı diğer maliklere karşı sorumlu oldukları düzenlenmiştir. Yine aynı 
yasanın Ek-1 maddesi uyarınca Kat Mülkiyeti Kanunu'nun uygulanma-
sından kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın Sulh Hukuk Mahkemesinde 
görüleceği kararlaştırılmıştır. 

Dava dilekçesi içeriğinden ve dosya kapsamında sigortalıların da da-
valıların maliki olduğu sitede kat maliki olduğu anlaşılmaktadır. Sigorta-
lı kat maliklerin diğer kat maliklerine karşı açacağı davada sulh hukuk 
mahkemeleri görevli olup, sigortalının zararını karşılayarak halefiyet ilke-
si gereğince ödenenin zarar sorumlularından rücuan tahsili talebinde de 
sulh hukuk mahkemeleri görevli olacaktır.
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Açıklanan nedenlerle bu davaya bakmaya Sulh Hukuk Mahkemesi gö-
revli olduğu halde yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş hük-
mün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazının kabu-
lü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz 
eden davacıya geri verilmesine 20/06/2017 gününde oybirliğiyle karar ve-
rildi.

MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU

ÖZET: Mirasçılar ölenin borcundan müteselsil 
olarak sorumludurlar. Bu nedenle mirasçılardan 
herhangi birine karşı takip yapılabilir ya da dava 
açılabilir.
Y. 17 HD., E. 2017/526, K. 2017/7091, T. 20.6.2017

Davacı vekili, davalının murisinin sebep olduğu kazada müvekkiline 
kaskosigortalı aracın hasarlandığını, sigortalıya ödenen tazminatın rücu-
an tahsili amacı ile başaltılan takibe davalının itiraz ettiğini açıklayıp itira-
zın iptali ile takibin devamına karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, toplanan delillere göre davalının murisinin sebep olduğu 
kaza sebebi ile aleyhine icra takibinin yapılan davalı ... dışında başka mi-
rasçıların bulunduğu, murislerin ölüm tarihi itibari ile terekeleri iştirak 
halinde olduğundan ve iştirak halinde mülkiyette tüm mirasçılar aleyhine 
takip yapılması takip şartı olduğu, davalı ... dışındaki mirasçılar aleyhi-
ne takip yapılmaması nedeni ile takip ve dava şartının gerçekleşmediği 
gerekçesi ile davanın dava şartı yokluğundan reddine karar verilmiş; hü-
küm, davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Dava, kasko sigorta sözleşmesine dayalı rücuan tazminat talebi ile baş-
latılan takibe itiraz sebebi ile itirazın iptali istemine ilişkindir. 

Davalının murisinin sebep olduğu kazada davacıya kasko sigortalı araç 
hasarlanmış, ödenenin rücuan tahsili amacı ile başaltılan takibe davalının 
itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ile takibin devamı talep edilmiştir. 

Davalı, kazaya sebep olan murisin mirasçılarından sadece biri olup 
diğer mirasçılar aleyhine başlatılmış takip ve dava bulunmamaktadır. 
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Mahkemece, iştirak halinde mülkiyette tüm mirasçılar aleyhine takip ya-
pılması gerektiği, tek bir mirasçı aleyhine yapılan takip ve açılan davada 
dava şartı bulunmadığından davanın reddine karar verilmiştir.

Davalının murisin takip tarihinden önce öldüğü anlaşılmaktadır. Borç-
lunun ölümünden sonra tereke alacaklıları mirası kabul etmiş mirasçıla-
ra karşı takip yapabilir. Tereke alacaklısı, takibi tüm mirasçılara karşı 
yapmak zorunda olmayıp, mirasçılardan birine veya bir kaçına karşı da 
takip yapabilir. Türk Medeni Kanunu'nun 641. maddesi uyarınca miras-
çılar mirasbırakanın borçlarından müteselsilen sorumlu olduklarından 
Borçlar kanunu'nun 142. maddesine (TBK m. 163 vd.) göre alacaklı, mü-
teselsil borçlu olan mirasçılardan birinden borcun tamamını isteyebilir. 
Öte yandan itirazın iptali davası da takibe itiraz etmiş olan takip borçlu-
suna karşı açılır. Eldeki davada davalı mirası red ettiğini savunmuştur.

Yukarıda açıklanan nedenlere işin esasına girilerek sonucuna göre ka-
rar verilmesi gerekirken eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde ka-
rar verilmesi doğru görülmemiştir. 

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazının kabu-
lü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz 
eden davacıya geri verilmesine 20.6.2017 gününde oybirliğiyle karar ve-
rildi. 

ARACI İŞLETEN • ARAÇ MALİKİ • HUSUMET

ÖZET: Uzun süreli kiralama yoluyla araç işlete-
ninin aracı kiralayan kişi olduğu anlaşıldığından 
araç malikine karşı açılan davanın husumet yö-
nünden reddi gerekir.
Y. 17 HD., E. 2016/14378, K. 2017/7671, T. 13.9.2017

Davacı vekili, müvekkili şirket nezdinde kasko sigorta poliçesi ile si-
gortalı bulunan ...plakalı aracın 09/05/2012 tarihinde davalıların ilgili 
olduğu ... plakalı aracın çarpması sonucu hasara uğradığını, sigortalıya 
hasar tazminatı ödeyerek haklarına halef olduğunu, davalının kusuruna 
tekabül eden hasar bedelinin ödetilmesi için davalılar hakkında ... 22.İcra 
müdürlüğünün 2014/12557 sayılı takip dosyasından yasal takibe geçildi-
ğini, davalıların haksız ve dayanaksız itirazları ile takibi durduklarını be-
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lirterek, itirazlarının iptaline ve inkar tazminatı ile sorumlu tutulmalarına 
karar verilmesini istemiştir.

Davalı ... A.Ş. vekili, dava konusu aracın 29/12/2010 tarihli kira söz-
leşmesi uyarınca 36 ay süreyle dava dışı... AŞ'ye kiralandığını, müvekkili 
şirketin sorumlu tutulamayacağını, aracın davalı ... şirketi tarafından dü-
zenlenmiş ZMMS poliçesinin bulunduğunu belirterek davanın öncelikle 
husumet yönünden reddine ve davanın kiracı şirkete ihbarına karar ve-
rilmesini istemiştir.

Davalı ... A.Ş. vekili, davanın reddini savunmuştur.

Davalı ...'ye yasaya uygun olarak tebligat yapılmış olmasına karşın, da-
vaya cevap vermemiştir. 

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirki-
şi raporuna göre; davalı sürücü ...'nin kazanın meydana gelmesinde % 75 
oranında kusurlu bulunduğu, davacının kusur oranına göre 1.888,50 TL 
talep edebileceği, davalı ...'nin ihbar olunan .... bünyesinde çalıştığı, davalı 
sigortalı araç olay tarihi itibariyle davalı ...A.Ş. tarafından dava dışı ...'.ne 
kiralanmış olup ... A.Ş.'nin KTK 3.maddesinde belirtilen işleten sıfatını 
taşımadığı, aracın işleteni dava dışı kiracı .... olduğu, davalı ... A.Ş.'nin 
işleten sıfatını taşımamasının onun kiracısı ile arasındaki iç ilişkiye ait bir 
sorun olduğu ve zarar görene karşı ileri sürülemeyeceği, davalı ... AŞ'nin 
de diğer davalılarla birlikte sorumlu tutulması gerektiği, davalı ... şirke-
tinin takiple temerrüde düştüğü, bu nedenle hakkında işlemiş faiz iste-
minde bulununamayacağı diğer davalılar yönünden ise olay tarihinden 
itibaren yasal faiz istenebileceği 330,49 TL oranında yasal faizin ilavesiyle 
diğer davalılar hakkındaki takibin toplam 2.218,99 TL üzerinden devamı 
gerektiği belirtilerek, davanın kısmen kabulü ile ... 22. İcra Müdürlüğü-
nün 2014/12557 sayılı takip dosyasında ve tahsilde tekerrür olmamak 
üzere; davalı ... AŞ 1.888,50 TL'sından, diğer davalılar tamamından so-
rumlu olmak üzere davalıların itirazının toplam 2.218,99 TL için iptaline, 
takibin bu miktar üzerinden ve asıl alacak tutarı olan 1.888,50 TL'sına ta-
kip tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmek suretiyle, takip talebindeki 
diğer koşullarla devamına, fazla istemin reddine karar verilmiş; hüküm, 
davalı ... A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

2-Dava, kasko sözleşmesinden kaynaklanan tazminatı ödeyen kasko 
şirketinin rücuen tazminat talebine ilişkindir.

2918 sayılı KTK'nun "işleten ve araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs 
sahibinin hukuki sorumluluğu" başlığını taşıyan 85. maddesi uyarınca; 
bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına 
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yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşeb-
büsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen 
biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbü-
sün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. 
Aynı yasanın 3. maddesi gereğince işleten; araç sahibi olan veya mülkiyeti 
muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın 
uzun süreli kiralama, ariyet veya rehin gibi hallerde kiracı, ariyet veya 
rehin alan kişidir. Ancak ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi 
hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde 
fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır.

Somut olayda, trafik kazasına karışan ... plakalı araç, trafik sicilin-
de davalı ... A.Ş. adına kayıtlı ise de, davalı ile dava dışı .... arasında 
29.12.2010 tarihinde imzalanan motorlu kara nakil araçları kiralama çer-
çeve sözleşmesi hükümleri gereği, aracın 36 aylığına kiralanıp 25.O5.2011 
tarihli teslim tutanağı ile teslim edildiği, dava dışı kiracı ....'nin çalışanı ... 
tarafından kazanın yapıldığı görülmektedir. Bu durumda, uzun süreli ki-
ralama yoluyla aracı işletenin dava dışı .... olduğu sabit olduğundan, araç 
maliki olan davalı ... A.Ş. hakkında açılan davanın husumet yokluğundan 
reddine karar verilmesi gerekirken; yanılgılı değerlendirmeyle, bu davalı 
bakımından da yazılı olduğu biçimde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı... A.Ş. vekilinin temyiz itirazla-
rının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek ha-
linde temyiz eden davalı ... A.Ş.'ye geri verilmesine 13.9.2017 gününde 
oybirliğiyle karar verildi. 
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CEZA MAHKEMESİ KARARI • KESİN KARAR

ÖZET: Ceza mahkemesi kararında tespit edilen 
maddi vakıa hukuk hakimini de bağlar.
Kesin olan kararlar hakkında mahkeme tarafın-
dan veya Yargıtay tarafından karar verilebilir.*
Y. 17 HD., E. 2016/9400, K. 2017/8482, T. 2.10.2017

Davacı vekili, davalıların maliki, sürücüsü ve trafik sigortacısı olduğu...
plakalı aracın kırmızı ışık yandığı halde asli kusurlu olarak 05/10/2010 
tarihinde müvekkilinin maliki ve sürücüsü olduğu aracın yeşil ışıkta sola 
dönerek kavşaktan geçtiği esnada aracının sağ arka lastik kısmına çarp-
tığını, yaralanan müvekkilinin aracının da hasarlandığını ve yokluğunda 
gerçeğe aykırı tutanak tutulduğunu ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları 
saklı kalmak kaydıyla 5.855,23 TL araç hasar bedeli, 3.000,00 TL değer 
kaybı ve 5.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren yasal 
faizi ile birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir. 

Davalı ... şirketi vekili, davanın reddini istemiştir.

Davalı ..., kendisine ait araçta yolcu olduğunu, aracın sürücüsü ...’ün 
kusuru olmadığını, davacının kullandığı aracın kırmızı ışıkta sola dönüş 
yaptığını savunarak davanın reddini istemiştir. 

Davalı ..., davacının kırmızı ışıkta geçerek sola döndüğünü savunmuştur.

Mahkemece, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna da-
yanılarak, kazada davacının tam kusurlu olduğu gerekçesiyle davanın 
reddine karar verilmiş; hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi 
üzerine Dairemizin 26/05/2015 gün ve 2014/1537 Esas 2015/7717 ka-
rar sayılı ilamı ile "B.K.’nun 53. maddesi uyarınca ceza mahkemesinin 
kararına göre davalı sürücü ...’ün kırmızı ışıkta, davacı sürücü ...’nin ye-
şil ışıkta geçtiği yönündeki maddi olgunun hukuk hâkimini bağlayacağı 
gözetilerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiği" gerekçeleriyle karar 
bozulmuş ve mahkemece bozma ilamına uyulmuştur.Bozma sonrası ya-
pılan yargılama sonrasında mahkemece, bozma ilamının gerekleri yerine 
getirilerek davanın kısmen kabulü ile 5.744,00 TL araç hasar bedelinin 
olay tarihi olan 05/10/2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile bir-
likte davalılardan (davalı ... şirketinin sorumluluğu poliçe limiti ile sınırlı 
olmak ve ayrıca ... şirketi yönünden faizin başlangıç tarihi dava tarihi 

* Gönderen Av. Erol ZEYBEKOĞLU - Antalya Barosu
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olan 22/11/2010 tarihi esas alınmak kaydıyla) müştereken ve mütesessi-
len tahsili ile davacı tarafa ödenmesine; 1.100,00 TL araç değer kaybının 
olay tarihi olan 05/10/2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile 
birlikte ... şirketi dışında kalan davalılardan müştereken ve mütesessilen 
tahisili ile davacı tarafa ödenmesine; 1.500,00 TL manevi tazminatın olay 
tarihi olan 05/10/2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte 
... şirketi dışında kalan davalılardan müştereken ve mütesessilen tahisili 
ile davacı tarafa ödenmesine, fazlaya ilişkin taleplerin reddine karar veril-
miş; hüküm, davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-6100 Sayılı HMK.'nun geçici 3/2. maddesi delaletiyle 1086 sayılı 
HUMK.'nun 427. maddesinde öngörülen kesinlik sınırı 01.01.2015 tari-
hinden itibaren 2.080,00 TL’ye çıkarılmıştır. Davalı ... aleyhine hükmedi-
len manevi tazminat miktarı 1.500,00 TL olup karar tarihi itibariyle kesin 
niteliktedir. Kesin olan kararların temyiz istemleri hakkında mahkemece 
bir karar verilebileceği gibi, 1.6.1990 gün 3/4 sayılı İçtihadı Birleştirme 
Kararı uyarınca ...'ca da temyiz isteminin reddine karar verilebilir. Bu ne-
denle, davalı ... vekilinin manevi tazminat yönünden temyiz istemlerinin 
mahkeme hükmünün kesin olması nedeniyle REDDİNE,

2-Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusun-
da inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir 
isabetsizlik bulunmamasına ve kararda yazılan diğer gerekçelere göre da-
valı ... vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun hük-
mün onanması gerekmiştir. 

SONUÇ

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı ...'ın mane-
vi tazminat ile ilgili temyiz itirazları hakkında mahkeme hükmünün ke-
sin olması nedeniyle temyiz dilekçesinin reddine, (2) numaralı bentlerde 
açıklanan nedenlerle dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma ka-
rarı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre, davalı ... vekilinin yerinde 
görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bu-
lunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 324,02 TL kalan 
onama harcının temyiz eden davalı ...'dan alınmasına 2.10.2017 gününde 
oybirliğiyle karar verildi.
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KASKO SİGORTA • TÜKETİCİ MAHKEMESİ

ÖZET: Kasko sigortasında araçta meydana gelen 
hasar sebebiyle sigortacıya karşı açılacak olan 
dava Tüketici Mahkemesinde açılmalıdır.
Y. 17 HD., E. 2017/3143, K. 2017/9363, T. 19.10.2017

Davacı vekili, müvekkiline ait davalıya sigortalı aracın meydana gelen 
kazada zarar gördüğünü açıklayıp 7.500,00 TL maddi tazminatın tahsili-
ne karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 114-115. 
maddeleri uyarınca davanın usulden reddine karar verilmiş; hüküm, da-
vacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

1-Dava, kasko ... poliçesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir.

28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı “Tüketicinin Korun-
ması Hakkında Kanun’un (TKHK) 2. maddesinde Kanun'un kapsamı “bu 
Kanun, her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik uygulamaları kap-
sar” şeklinde açıklanmıştır. Kanun'un “tanımlar” başlıklı 3. maddesinin 
(l) bendinde ise tüketici işlemi, “Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel 
kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden 
veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile 
tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, ..., vekâlet, banka-
cılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve 
hukuki işlemi ifade eder” biçiminde tanımlanmıştır.

6502 sayılı TKHK'nın 73. maddesi uyarınca tüketici işlemleri ile tü-
keticiye yönelik uygulamalardan doğacak uyuşmazlıklara ilişkin davalar-
da tüketici mahkemesi görevli kılınmıştır. Bunun yanında Kanun'un 83. 
maddesinde de taraflardan birinin tüketicinin oluşturduğu işlemler ile 
ilgili diğer kanunlarda düzenleme olmasının, bu işlemin tüketici işlemi 
sayılmasını ve bu Kanun'un görev ve yetkiye ilişkin hükümlerinin uygu-
lanmasını engellemeyeceği belirtilmiştir. 

Mahkemece; davacı sigortalı ile davalı sigortacı ile arasında kurulan 
kasko ... sözleşmenin 6502 sayılı TKHK'nın 3. maddesi anlamında bir 
tüketici işlemi olduğu, davacının somut olayda ... sözleşmesine dayalı ola-
rak davalıdan araçta meydana gelen hasarın tahsili talebinde görevli mah-
kemenin Tüketici Mahkemesi olduğu gözetilerek, mahkemece, davanın 
HMK 114/1-c.maddesi gereğince görevsizlik nedeniyle HMK 115/2.mad-
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desi gereğince dava şartı yokluğundan usulden reddine karar verilmesi 
gerekirken yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir. 

2-Bozma neden ve şekline göre davacı vekilinin temyiz itirazlarının 
şimdilik incelenmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiştir. 

SONUÇ

Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASI-
NA, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazla-
rının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek 
halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 19.10.2017 gününde oybir-
liğiyle karar verildi. 

KASKO SİGORTA • İSPAT KÜLFETİ

ÖZET: Dava konusu kazanın sigorta teminatı dı-
şında olduğunu ileri sürmemiş olan sigortacı, ha-
sar ve kazanın uyumsuz olduğunu ispatlamakla 
yükümlüdür.
Sigortacı bu yükümlülüğünü net ve somut delil-
lerle yerine getirmelidir.
Y. 17 HD., E. 2016/15353, K. 2017/9784, T. 30.10.2017

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkiline ait ve ... sevk ve 
idaresindeki ...plakalı araç ile...'nın maliki ve sürücüsü olduğu ... ve ...'ın 
maliki olduğu park halindeki... plaka sayılı araçların 02/04/2015 tarihin-
de maddi hasarlı trafik kazasına karıştığını, davalı ... şirketinin müvek-
kiline ait ...plakalı aracın ... numaralı poliçe ve kasko sigortasını tanzim 
eden şirket olduğunu ve müvekkiline ait araçta meydana gelen hasardan 
poliçe limiti ile sorumlu olduğunu, hasarın davalı şirkete ihbar edildiği-
ni ve davalı şirket uhdesinde ...numaralı hasar dosyası oluşturulduğunu, 
açılan dosya gereği atanan ... eksperi müvekkiline ait araçta KDV hariç 
yedek parça 13.896,52 TL ve işçilik 2.250,00 TL ücretinden ibaret top-
lam 16.146,52 TL hasar bedeli tespit ettiğini, ekspertiz raporunda yer 
alan bir kısım iskontolar ve KDV'siz değerlendirmeler haksız ve piyasa 
gerçekleriyle örtüşmeyen tespitler olduğunu, meydana gelen riziko nede-
niyle oluşan hasar bedelinin yasal süre içerisinde ödenmemesi nedeniyle 
6502 s. Yasanın 3/1-I ve 73/1. Maddeleri gereği işbu davanın ikamesinin 
zorunlu olduğunu, arz ve izah edilen nedenlerle müvekkiline ait araçta 
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oluşan hasar bedeline mahsuben belirsiz alacak davası şeklinde şimdilik 
10.000,00 TL'nin 12/10/2015 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile 
birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin dava-
lıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacı vekili 26/05/2016 havale tarihli dilekçesi ile talebini 14.103,00 
TL ye artırmıştır. 

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacı tarafın maliki olduğu 77 
ES 479 plakalı aracın müvekkili şirkete sigortalı olduğunu, 02/04/2015 
tarihinde meydana gelen kaza sonucu hasara uğradığını, davacı tarafın 
işbu davada haksız ve kötü niyetli olduğunu, dava konusu olayda talep 
konusunun miktarı açıkça belli olup araçtaki hasarın bedelinin belli oldu-
ğunu, dava dilekçesinde talep edilen hasar tazminatının kaza tutanağında 
görüldüğü şekilde oluşması teknik olarak mümkün olmadığını, müvekki-
linin tazminat ödeme borcunun olmadığını, hasar ve meydana gelen za-
rarların uyumsuz olduğunu, kaza 2 araçlı bir kaza olduğunu, sigortalı 
aracın çarptığı araç çarpmanın etkisi ile park halindeki bir araca çarpmış 
gibi gösterildiğini, ... karşı araçta meydana gelen sürtme izleri sigortalı 
araçtaki çarpma noktalarını karşılamadığını, hasar tarihinin 02/04/2015 
ve fotoğrafların çekildiği tarihi de 07/04/2015 olduğu göz önüne alındı-
ğında 5 günde bu denli paslanmanın mümkün olmayacağını, dava öncesi 
davacının hasar tazminat talebi için hasar dosyası oluşturularak değer-
lendirme yapıldığını, KDV dahil ve orjinal parça tedariği ile araçtaki hasar 
toplamı 14.103,68 TL olarak tespit edilmiş ise de, kazanın ihbar edildiği 
şekilde oluşmadığını, çarpan ve hasar gördüğü iddia olunan araçlarda-
ki hasarların birbirlerini karşılar nitelikte olmadığı hiçbir tereddüte yer 
kalmayacak şekilde tespit edildiğinden davacıya tazminat ödenmediğini, 
davacıda iyiniyet görülmediğinden tazminat hakkı olmadığını, arz ve izah 
edilen nedenlerle davanın reddi ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin 
davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir. 

Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, 
hasar ve kazanın uyumsuz olduğu,kazanın kasko ... teminatları dahilin-
de meydana gelmediği,davacının davasını ispatlayamadığından bahisle 
davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz 
edilmiştir.

Dava, kasko ... sözleşmesinden kaynaklanan tazminat istemine iliş-
kindir.

Mal sigortası türünden olan kasko ... sözleşmeleri gerek kuruluşların-
da gerek devamı sırasında ve gerekse rizikonun gerçekleşmesi aşamasın-
daki ihbar yükümlülükleri bakımından iyi niyet esasına dayalı sözleşme 
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türlerindendir.

Kasko Sigortası Genel Şartlarının A/1 maddesine göre gerek hareket 
gerekse durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dı-
şında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketle bir cismin 
çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, müsademesi, devrilmesi, 
düşmesi yuvarlanması gibi kazalar ile 3. kişilerin kötü niyet ve muziplikle 
yaptıkları hareketler aracın yanması, çalınması veya çalınmaya teşebbüs 
sonucu oluşan maddi zararların bu tür sigortanın teminatı kapsamında 
olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan TTK.nun 1409/1. maddesi uyarın-
ca sigortacı geçerli bir ... ilişkisi kurulduktan sonra oluşan rizikolardan 
sorumlu olduğu gibi, aynı Yasanın 1409/2. maddesi hükmüne göre kural 
olarak rizikonun teminat dışında kaldığına ilişkin iddianın sigortacı tara-
fından kanıtlanması gerekmektedir.

Olayın sigortalının ihbar ettiği şekilde değil de, sigortacının iddia ettiği 
şekilde gerçekleşmesi halinde ise, bu oluş şeklinin Kasko Sigortası Genel 
Şartlarının A.5 maddesinde sayılan teminat dışında kalan hallerden ol-
ması gerekmektedir.

İlkeler yukarıda anlatılan şekilde olmakla birlikte, sigortalı, Kasko Si-
gortası Genel Şartları ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca rizi-
konun gerçekleştiğine dair doğru ihbar mükellefiyetini kasten yerine ge-
tirmez veya iyi niyet kurallarına açıkça aykırı şekilde ... teminatı dışında 
kalan bir hususu sanki bu oluşan riziko teminat içinde kalmış gibi ihbar 
edildiği somut delillerle kanıtlanırsa, ispat külfeti yer değiştirip sigortalı-
ya geçer.(HGK 10.12.1997 gün ve 1997/11-772-1043; HGK 16.12.1998 
gün ve 1998/11-872-905; HGK 22.12.2010 gün ve 2010/17-655-688 sayılı 
ilamları) Uyuşmazlık, rizikonun belirtilen şekilde meydana gelip gelme-
diği, dolayısıyla rizikonun teminat dışı olup olmadığı noktasında toplan-
maktadır.

Somut olayda, davacı vekili müvekkiline ait davalıya kasko sigortalı 
aracın kaza sonucu hasarlandığını belirtip, 14,103 TL davalıdan tahsilini 
talep etmiş, davalı vekili kazanın oluş şekli ile hasar yerlerinin uyumsuz 
olduğunu, kazanın başka bir yerde gerçekleştiği şüphesi oluştuğunu be-
lirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece hasar ve kazanın uyumsuz olduğu kabul edilerek davanın 
reddine karar verilmiş ise de, davalı tarafından kazanın teminat dahilin-
de olmadığı ileri sürüldüğünden olaydaki ispat külfeti mevcut durumun 
aksini iddia eden sigortacı üzerinde bulunmaktadır. Davalı sigortacı bu 
savunmasını soyut iddialarla değil, somut delillerle kanıtlamalıdır. Yuka-
rıda açıklandığı gibi teminat dışı bir rizikoyu teminat içinde gösterdiğine 
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ve ispat yükünün değiştiğine dair somut bir delil bulunmamaktadır.

Bu durumda mahkemece, ispat yükünün davalı ... şirketinde olduğu 
kabul edilerek esasa ilişkin tüm delillerin birlikte değerlendirilerek so-
nucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı biçimde hüküm kurulması 
doğru görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının ka-
bulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın 
istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 30/10/2017 gününde 
oybirliğiyle karar verildi. 

ISLAH

ÖZET: Dava konusu edilmeyen manevi tazminat 
ıslah yoluyla talep edilemez.*
Y. 17 HD. E. 2016/10831, K. 2017/1213, T. 09.05.2017

Davacı vekili, müvekkilinin yaya kaldırımında bulunduğu sırada dava-
lıların sürücüsü, işleteni ve ZMMS'si olduğu otomobilin kaldırıma çıka-
rak müvekkile çarpması sonucunda yaralandığını, müvekkilin ...olduğu-
nu, olay günü muayenehanesine gitmek için aracını park ettikten sonra 
yaya kaldırımında yürürken davalı tarafın asli ve tam kusuru ile meydana 
gelen kazada yaralandığını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak 
kaydıyla, 5.000,00 TL karşılanmayan tedavi ve bakım gideri, 15.000,00 
TL geçici ve kalıcı iş göremezlik tazminatı olarak toplam 20.000,00 TL 
maddi ve 100.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren iş-
leyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen 
tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş; yargılama sırasında maddi 
tazminat talebini 4.795.843,73 TL olarak ıslah etmiş, manevi tazminat ta-
leplerini de davacı ... için 750.000,00 TL...250.000,00 TL, .... 250.000,00 
TL olarak artırdıklarını beyan etmiştir.

Birleşen davada davacılar vekili, kazada davacıların oğlu/ babası ve 
eşi olan ...'in yaralandığını, buna çok üzüldüklerini belirterek davacı.... 
25.000,00'er TL, ... 75.000,00 TL ....50.000,00 TL manevi tazminatın 
kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müş-
tereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

* Gönderen Av. Fatih KARAMERCAN
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Davalı ...Ş vekili; davadan önce davacı tarafça müvekkil şirkete başvu-
rulmadığını, davacının maluliyeti olup olmadığının kanıtlanması gerek-
tğini, tedavi giderlerinin müvekkil şirketten istenemeyeğini, 6111 sayılı 
Yasaya göre tedavi giderlerinden müvekkil şirketin sorumlu olmadığını 
belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir. 

Davalı ... vekili, davanın idari yargıda görülmesi gerektiğini, sürücü po-
lis memurunun ekip otosu ile seyri sırasında önüne aniden bir motorsik-
let çıktığı için direksiyonu önce sola sonra sağa kırmak zorunda kaldığını, 
dava dışı motorsiklet sürücüsünün ağır kusurunun illiyet bağını kestiğini 
belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece; toplanan delillere ve tüm dosya kapsamına göre; asıl ve 
birleşen davanın kısmen kabulüne, davacı ... için ıslah gibi 4.795.843,73 
TL maddi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile bir-
likte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, sigorta şirketi-
nin sorumluluğunun poliçe limiti ile sınırlı tutulmasına, davacı ... için 
250.000,00 TL, davacı ... için 50.000,00 TL, çocuk Demir Dinçer için 
25.000,00 TL, davacı baba ... için 5.000,00 TL ve davacı anne ... için 
5.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal 
faizi ile birlikte davalı ... ve ...'ndan müştereken ve müteselsilen tahsiline 
karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili, davalı ... vekili ile davalı ... vekili 
tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının ge-
rekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve ya-
saya aykırı bir yön bulunmamasına adli yardım talebinin kabul edilmesi-
ne göre, davacılar vekili, davalı ... vekili ile davalı ... vekilinin sair temyiz 
itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Asıl dava, trafik kazasından kaynaklanan iş göremezlik tazminatı ve 
manevi tazminat, birleşen dava manevi tazminat istemine ilişkindir. 

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 gözönünde 
tutularak, B.K.’nun 47. maddesindeki özel haller dikkate alınarak, hak 
ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır. Zira, M.K'nun 
4.maddesinde, Kanunun takdir hakkı verdiği hallerde hakimin hak ve 
nesafete göre hükmedeceği öngörülmüştür. 

Somut olayda, kaza tarihi, kusur durumu, tarafların sosyal ve eko-
nomik durumlarına ilişkin hususlar birlikte değerlendirildiğinde, davacı 



470 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 3 • Yıl: 2018

anne ... ile davacı baba ... için birleşen davada takdir olunan manevi taz-
minatın bir miktar az olduğu görülmüş ve manevi tazminat miktarı davacı 
anne ve baba yönünden bir miktar artırılmak suretiyle hakkaniyete uygun 
bir manevi tazminata hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir. 

3 -HUMK.'nun 83. ve devam maddelerinde( 6100 sayılı HMK 176. ve 
devamı maddeleri) düzenlenmiş olan ıslah müessesesi, mahkemeye yö-
neltilmesi gereken tek taraflı ve açık bir irade beyanı ile tarafların dilek-
çelerinde belirttikleri vakıaları, dava konusunu veya talep sonucunun de-
ğiştirebilmesi imkanını sağlamaktadır. Usule ilişkin işlemlerin tamamen 
ya da kısmen ıslahı mümkündür. Ancak, her iki durumda da usulüne 
uygun açılmış bir davanın bulunması şarttır. Bu hale göre yargılaması 
devam eden bir dava içinde ıslah ile ikinci bir talepte bulunma olanağı 
bulunmadığı gibi, ıslahla dava dilekçesinde talep edilmeyen manevi taz-
minat istenemeyeceği gibi, dava dilekçesinde talep edilen manevi tazminat 
miktarı da ıslahla artırılamaz. Bu nedenlerle somut olayda; davacı ... yö-
nünden kendi yaralanması ile ilgili olarak dava dilekçesinde talep edilen 
100.000,00 TL manevi tazminatın 250.000,00 TL olarak ıslah edilmesi ve 
Mahkemece ıslah dilekçesinde artırılan manevi tazminat miktarı nazara 
alınarak dava dilekçesinde talep edilen miktarın üzerinde manevi tazmi-
nata hükmedilmesi hatalı olduğu gibi;birleşen davada davacı ...talep edi-
len 75.000,00 TL manevi tazminat ile ... talep edilen 50.000,00 TL manevi 
tazminatın ıslah dilekçesi ile ayrı ayrı 250.000,00 er TL olarak artırılması 
ve mahkemece davacı eş ve çocuk yönünden dava dilekçesinde talep edi-
len miktarları aşacak bir manevi tazminat miktarına hükmedilmemiş ise 
de davacı eş ve çocuk için hükmedilen manevi tazminatların taktirinde 
ıslah dilekçesinde artırılan rakamların dikkate alınması da doğru görül-
memiştir. Bu halde mahkemece yapılacak iş; davacı ..., eşi ... dava/birle-
şen dava dilekçelerinde talep edilen miktarlar nazara alınarak ve olayın 
oluşu, tarafların sosyal ve ekonomik durumu vs nazara alınarak hak ve 
nefasete uygun bir manevi tazminata hükmetmek olmalıdır. Açıklanan 
nedenlerle kararın bozulması gerekmiştir.

4- İş göremezlik zararının hesabında davacının gelirinin belirlenmesi 
tazminatın doğru tespitinde önemli bir yer tutmaktadır. Çalışma haya-
tının aktif çalışma dönemi ve emeklilik dönemi olan pasif devre olarak 
ayrılması ve özel yasalarında çalışma süreleri ayrık olarak belirtilmemiş 
(asker, polis vb. gibi) kişiler yönünden 60 yaşın aktif çalışma devresi, 
bakiye yaşam süresi varsa bu sürenin de pasif çalışma dönemini oluş-
turduğu, tazminatın hesabında pasif devrede de zararın oluşacağı ve bu 
zararın asgari ücret düzeyinde bir zarar olacağının kabulünün gerektiği 
Dairemizin yerleşmiş içtihatlarındandır.
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Somut olayda davacı ..., kaza taraihinde ....alışmakta olup aynı zaman-
da muayenehane işletmektedir. Davacının doyada mevcut 2012 temmuz 
ayı maaş bodrosuna göre maaşı 3.628,53 TL olup, vergi beyannamesin-
de, muayenehanesinin 2011 yılı yıllık geliriinin 2.096,78 TL olduğu an-
laşılmaktadır. Mahkemece hükme esas alınan 24.06.2015 tarihli aktüer 
raporunda, davacının bakiye ömrünün aktif, pasif dönem olarak ayrıl-
masına, pasif dönemde AGİ'siz asgari ücret üzerinden hesap yapılmasına 
rağmen, davacı ...’in aktif dönemde elde ettiği gelirin ellerindeki belgelere 
gore emsal bir porofesörün gelirinin en az aylık 22.776,50 TL yani asgari 
ücretin 25,017 katı olduğu kabul edilerek hesaplama yapılmıştır. Mahke-
mece bu rapora gore karar verilmiştir. Ancak aktüer raporunda; davacı-
nın gelirinin tespitinde nazara alındığı belirtilen belgeler açıklanmamıştır. 
Bu nedenle, yeterli, açık ve denetime elverişli olmayan rapora göre karar 
verilmesi de doğru görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekili, davalı ... 
vekili ile davalı ... vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte 
açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin, 3 ve 4 nolu bentlerde açıklanan 
nedenlerle davalı ... vekili ile davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabu-
lü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz 
eden davacılar, davalı ...'a geri verilmesine 09/02/2017 gününde oybirli-
ğiyle karar verildi.
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DAVAYA DAHİL OLMA

ÖZET: Dahili davalının temerrüdü ihbar dilekçesi-
nin kendisine tebliğ ile oluşur.*
Y. 17 HD. E. 2016/9788, K. 2017/8295, T. 28.09.2017

Davacı vekili; davalı nezdinde zorunlu mali sorumluluk sigortalı aracın 
dava dışı ...'ün kullandığı motosiklete çarpması sonucu yaralanan ...'in 
tedavisinin müvekkili hastane tarafından yapıldığını ve sağlık hizmeti 
karşılığı 5.515,02 TL tutarında fatura düzenlendiğini belirterek, fazlaya 
ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla; 5.515,02 TL sağlık hizmet bedeli-
nin 27.10.2009 talep tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle tahsiline 
karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ... şirketi vekili; 6111 Sayılı Yasa gereğince dava konusu tedavi 
giderinin ... tarafından karşılanması gerektiğini, müvekkilinin tedavi gi-
derinden sorumlu tutulamayacağını öne sürerek davanın reddini savun-
muştur.

Yapılan yargılama sonucu, davanın kabulüne dair verilen hüküm, Dai-
remizin 2014/757 Esas 2015/7742 Karar Sayılı ve 26.05.2015 tarihli ila-
mı ile bozulmuştur. Mahkemece, uyulmasına karar verilen bozma ilamı, 
toplanan delillere göre; davanın kabulü ile, 5.515,02 TL maddi tazminat 
alacağının 09/11/2009 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte 
davalı ...(...)'dan alınarak davacı ... ... A.Ş. verilmesine karar verilmiş; hü-
küm, dahili davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-)Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusun-
da inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir 
isabetsizlik bulunmamasına göre, dahili davalı ... vekilinin aşağıdaki ben-
din kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının 
reddine karar vermek gerekmiştir. 

2-)Dava, trafik kazasından kaynaklanan tedavi gideri tazminat istemi-
ne ilişkindir.

Dahili davalı ...’nın tazminatı ödeme yükümlülüğü kendisine dava ih-
barı yapıldıktan itibaren başlar. Dahili davalıya, 22.09.2011 tarihli ihbar 
dilekçesi 26.09.2011 tarihinde tebliğ edilmekle bu tarih itibari ile temer-
rüdü oluşacaktır. O halde mahkemece, dahili davalı ... vekilinin ihbar 
tebliğ tarihi 26.09.2011 tarihinden itibaren faizden sorumlu tutulması ge-

* Gönderen Av. Fatih KARAMERCAN
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rekirken, yazılı şekilde 09.11.2009 tarihinin esas alınması usul ve yasaya 
aykırı olup bozma nedenidir.

SONUÇ

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle dahili davalı ... ve-
kilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan 
nedenlerle dahili davalı ... vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hüküm 
fıkrasının 1 nolu bendindeki “09.11.2009” ibaresinin çıkartılmasına yeri-
ne “26.09.2011” ibaresinin konulmasına, ve hükmün bu şekli ile DÜZEL-
TİLEREK ONANMASINA, 28/09/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi. 



YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ

ÖN İNCELEME • DEFTER VE KAYITLARIN İBRAZI

ÖZET: Huzurda hazır olmayan tarafa salt ön in-
celeme tutanağının gönderilmiş olması defter ve 
kayıtların sunulması için süre verildiği anlamına 
gelmez.
Bu konuda hazır olmayan tarafa bildirim yapılma-
lıdır.*
Y. 19 HD., E. 2016/9109, K. 2017/4645, T. 7.6.2017

Davacı vekili, davalı ile yapılan anlaşma çerçevesinde farklı tarihlerde 
davalının anlaşmalı olduğu tamir servislerine otomobil yedek parçaları-
nın gönderildiğini, parçaların bedellerinin davalı tarafça ödendiğini, cari 
hesap özetinde bakiye bedelin tahsili için davalı aleyhine takip başlatıldı-
ğını, davalının takibe itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptalini talep ve 
dava etmiştir. 

Davalı vekili, bazı faturalara ilişkin alacakların zamanaşımına uğradı-
ğını, bir kısım faturaların bedellerinin ödendiğini, bir kısım faturaların 
tebliğ edilmediğini, bir kısmının ise eksiklikler nedeniyle ödemesinin ya-
pılamayacağını belirterek davanın reddini talep etmiştir. 

Mahkemece yapılan yargılama, toplanan delillere ve benimsenen bi-
lirkişi raporlarına göre, taraflar arasında ilişkinin süre gelen cari hesap 
ilişkisi olduğu, belli bir tarihte sona eren borç ilişkisi olmadığı, davacının 
icra takibi yaptığı döneme kadar ticari alışveriş ilişkisinin mevcut oldu-
ğu, davalının tespit edilen alacağın ödendiği yada mahsup edildiğine dair 
deliller ibraz edemediği, davalının alacağın sona erdirildiğini ispatlayama-
dığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili 
tarafından temyiz edilmiştir. 

Ön inceleme duruşmasında taraflara defterlerin ibrazı yönünde ara 
kararı kurulmuş ve davacı huzurda hazır bulunduğundan kendisine söz-
lü uyarı yapılmıştır. Ancak davalı tarafa defterleri sunması yönünde muh-
tıra veya herhangi bir bildirim yapılmadan salt ön inceleme tutanağının 
gönderildiği anlaşılmıştır. Bu durum savunma hakkının kısıtlanması ni-

* Gönderen Av. Özgü PEKKİP KAYA
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teliğindedir. Davalıya ticari defter ve kayıtların ibrazı için süre verilerek 
her iki tarafın ticari defter ve kayıtları birlikte incelenip, bu arada davalı-
nın ödeme savunmasına ilişkin iddiaları da birlikte değerlendirilerek alı-
nacak rapor, varılacak uygun sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken 
eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir. 

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın 
istek halinde iadesine, 07/06/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

ÇEK• CİRO

ÖZET: Geniş yetkili vekaletname ile çeki ciro 
etme yetkisi vermek çeki keşide etme yetkisini 
de kapsar.
Y. 19 HD., E. 2016/13161, K. 2017/7607, T. 02.11.2017

Davacı vekili, müvekkili aleyhine ... .... İcra Müdürlüğü’ nün 2010/8359 
E. sayılı dosyası ile icra takibi yapıldığını, davalı ile müvekkili şirket ara-
sında hiçbir ticari ilişkinin bulunmadığını, borç ilişkisinin doğmadığını, 
bu durumun müvekkilinin ticari defterlerinden de anlaşılacağını ileri sü-
rerek, müvekkilinin davalıya borçlu olmadığının tespitine karar verilme-
sini talep ve dava etmiştir. 

Davalı vekili, müvekkilinin davacıdan alacaklı olduğunu, davaya konu 
çekin davacı şirketin imzaya yetkili yöneticisi feri müdahil ... tarafından 
keşide edildiğini belirterek, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davacının müteaddit defalar adına geniş işlem yetkileri ile 
donatılmış vekaletnameler ile Feri müdahil ...'yı vekil tayin ettiği, ...'nın çe-
kin şirket adına kendisi tarafından verildiğini kabul ettiği, davacının borç-
lu olmadığını yazılı delil ile ispatlayamadığı gerekçesiyle, davanın reddine 
karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve 
özellikle vekaletnamede ...'ya ibra ve ahzu kabz dahil çok geniş yetkiler 
verilmiş olması nedeniyle bu şahsın ticari mümessil olarak kabul edilece-
ğinin anlaşılmış olmasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bü-
tün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün 
ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınması-
na, 02/11/2017 gününde oyçokluğuyla karar verildi.



YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ

TENKİS • YETKİ

ÖZET: Müstakilen açılan bir tenkis davası yoksa 
taşınmazın bulunduğu yer mahkemece yetkili-
dir.*
Y. 20 HD., E. 2016/14462, K. 2017/809, T. 06.02.2017

Dava, tenkis istemine ilişkindir.

... Asliye Hukuk Mahkemesince, dava, miras bırakanın ölüme bağlı 
olarak gerçekleştirdiği tasarrufun iptali ile ilgili olmayıp, hukuksal daya-
nağını Borçlar Kanunun 18. maddesi ve 01/04/1974 tarih 1/2 sayılı İçti-
hadı Birleştirme Kararından alan muris muvazaası hukuksal nedenine 
dayalı tapu iptali ve tescili, yani terekeye iadesidir. Davanın bu nitelen-
dirilmesine göre yetkili mahkemenin tayininde gözetilmesi gerekli olan 
yasal düzenlemenin Türk Medenî Kanunun 576/2. maddesi hükmü değil, 
HMK'nın 12. maddesi hükmü olacağı kuşkusuzdur. Bilindiği üzere mu-
ris muvazaası hukuksal nedenine dayalı olarak açılan tapu iptali ve tescili 
davaları taşınmazın aynına yönelik olup, taşınmazın fiilen bulunduğu yer 
mahkemesinde açılması ve görülmesi gerekçesiyle yetkisizlik kararı veril-
miştir.

... Asliye Hukuk Mahkemesince ise dava konusu taşınmaz üzerine 
dava neticelenene kadar muhafazası açısından davalıdır şerhi konulması-
na karar verilmiştir. Davanın TMK'nın 669 ve TMK'nın 673/1. maddesine 
dayanılarak açılan bir dava olup, davalının miras bırakandan miras pa-
yına mahsuben elde ettiği karşılıksız kazandırmaların denkleştirme sağ-
lamak için terekeye iadesinin ve kazandırmaların denkleştirme anındaki 
değerlerinin talep edildiği, bu anlamda yetkili mahkemenin TMK'nın 576 
ve HMK'nın 11. maddesinde düzenlendiği bu sebeple yetkili mahkemenin 
murisin son yerleşim yeri mahkemesi olduğu gerekçesiyle yetkisizlik yö-
nünde hüküm kurulmuştur.

Somut olayda davacı; müvekkilinin dedesi muris ...'nın 22/02/2009 ta-
rihinde öldüğünü, geriye eşi ..., çocukları ..., ..., ... ve müvekkilinin babası 
...'nın mirasçı olarak kaldığını, müvekkilinin muris ...'nın çocuklarından 

* Gönderen Av. Fatih KARAMERCAN
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...'nın oğlu olduğunu, muris ...'nın ... Noterliğinin 02/08/1994 tarih ve 
19264 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vasiyetnamesi ile oğulları 
... ve ...'yi miraslarından ıskat ettiğini, oğlu ...'nın ise sadece mahfuz payı 
almasını vasiyet ettiğini, müvekkilinin babası ...'nın muristen önce ölmüş 
olması nedeniyle ıskat hükmünü yitirmiş olması ve vasiyetnamede belir-
tildiği üzere müvekkili ...'in mahfuz hisse oranında murisin yasal mirasçı-
sı olduğunu, davalı ...'nın bahsi geçen vasiyetnamenin 5. maddesinin ipta-
li ve yorumu talebiyle ... Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtığını, daha 
sonra yaptığı ıslah ile vasiyetnamenin mevcut içeriği ile tenfizini istediğini, 
müvekkilinin murisi ...'nın ... Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissedarı ve tek 
başına temsil ve ilzama yetkili olduğu 24/02/1977 yılında ..., ... ... Çiftliği, 
... parsel sayılı taşınmazı şirketi adına satın aldığını, murisin 20/12/1984 
tarihinde ise taşınmazın 34/100 payını ...'ya 33/100 payını ...'ya ve 33/100 
payını ...'ya devrettiğini ve  tapuda kayıt ettirdiğini, davalı ...'nın yaşı itiba-
rıyla, o tarihte taşınmazı satın alma gücüne sahip olmadığının açık oldu-
ğunu, murisin isteği ve tarafların anlaşması doğrultusunda taşınmazların 
bütün paylarının, ...'da toplanması amacıyla, ...'nın payını ...'ya satarak 
devrettiğini, davalı ...'nın ise o tarihe kadar devir işlemini yapmaması üze-
rine muris ...'nın satış vaadi sözleşmesi yapılmasını sağladığını, davalı 
...'nın ise bu tarihten sonra babası muris ...'yı vekillikten azlederek, de-
vir işlemini yapmadığını ve muvazaa nedeniyle satış vaadi sözleşmesinin 
iptalini talep eden bir dava açtığını, dava konusu taşınmazların davalı ... 
adına intikal edildiğini, dava konusu ... parsel sayılı taşınmazın intikali 
sırasında ifraz edilmiş ve ifraz işlemi neticesinde ... ada, ..., ... ada ... ve 
... ada ... parsel sayılı taşınmazlar olduğunu, ifraz işlemi neticesinde olu-
şan dava konusu taşınmazların bedelinin ... tarafından ödendiğini, her ne 
kadar taşınmazların başta ... Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına kayıtlı ise 
de asıl malikin muris ... olduğunun açık olduğunu, taşınmazların daha 
sonra ... Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den davalı ...'ya satılarak devredilmiş 
ise de aslında muris ...'nın miras hissesine mahsuben taşınmazları ...'ya 
karşılıksız devrettiğini, bu doğrultuda ... Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş ile ... 
arasındaki satış işleminin gerçek bir satış olmadığını, davalı ...'nın dava 
konusu taşınmazlardan ... ada ... ve ... ve ... ada ... parsel sayılı taşınmaz-
ları elden çıkardığının öğrenildiğini, gerek davanın neticesiz kalmaması 
ve gerekse davalının mal kaçırma ihtimali nedeniyle müvekkil açısından 
telafisinin imkansız zararların doğmasına engel olmak ve iş bu dava ile 
istedikleri hakkın korunması açısından, öncelikle davaya konu ..., ... Bel-
desi, ... ada, ... parsel sayılı taşınmaz üzerine ihtiyati tedbir konulmasını 
istediğini belirterek; davanın kabulüne, dava konusu taşınmazlardan elde 
ettiği satış bedeli, kira vs. tüm gelirlerin şimdilik 1.000,00.-TL'sinin tere-
keye iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
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Taşınmazın aynına ilişkin açılan davaların taşınmazın bulunduğu yer 
mahkemesinde açılıp görüleceği, bunun yanı sıra 1086 sayılı HUMK'nın 
13/3. maddesi (6100 sayılı HMK'nın 12/3. maddesi) hükmü uyarınca, 
dava birden fazla taşınmaza yönelik ise taşınmazlardan birinin bulundu-
ğu mahal mahkemesinde ikame olunabileceği öngörülmüş olup, öte yan-
dan müstakilen Türk Medenî Kanununun 560 ilâ 571. maddeleri uyarın-
ca açılan tenkis davalarının ise aynı Kanunun 576. maddesi ve 6100 sayılı 
Kanunun 1/a maddesi hükmü uyarınca terekenin açıldığı, bir başka ifade 
ile miras bırakanın son ikametgahı mahkemesinde açılması gerekeceği, 
anılan bu yetki kurallarının kesin yetki olduğu düzenlenmiştir. Somut 
olayda müstakilen açılan bir tenkis davası bulunmadığından, uyuşmaz-
lığa konu taşınmaz ... ilçesinde bulunduğundan uyuşmazlığın ... Asliye 
Hukuk Mahkemesinince görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir. 

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK'nın 21 ve 22. mad-
deleri gereğince ... Asliye Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK 
BELİRLENMESİNE 06/02/2017 gününde oy birliğiyle karar verildi.



İŞ KAZASI • TEDAVİ GİDERLERİ

ÖZET: İş kazasından doğan sağlık ve tedavi gi-
derleri işverenden istenemez.
Bu giderlerin sorumlusu Sosyal Güvenlik Kuru-
mudur. * **
Y.21 HD., E. 2010/10736, K. 2011/6416, T. 18.7.2011

2-)Dava, 2.9.2004 tarihli iş kazasında sol elinin ikinci ve üçüncü par-
makları kopan davacının manevi zararlarının giderilmesi ile davacı tara-
fından satın alınan protez parmakların fatura bedeli olan 3.000,00 TL.nin 
davalıdan tahsili istemine ilişkindir. 

Mahkeme, davanın kısmen kabulüyle 30.000,00 TL manevi tazminatın 
kaza tarihinden, 2.400,00 TL protez masrafının ise dava tarihinden itiba-
ren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenme-
sine, protez masrafına ilişkin fazla talebin reddine karar vermiştir. 

Davacının iş kazası sonucu % 7,3 oranında sürekli iş göremezliğe uğ-
radığı olayda davacının % 20, davalı işverenin % 80 oranında kusurlu 
olduğu, davacının sol elinin ikinci ve üçüncü parmaklarının koptuğu, 
30.1.2005 tarihli fatura içeriğine göre davacının 3.000,00 TL ödeyerek 2 
adet silikon parmak protezi satın aldığı dosya içeriğinden anlaşılmakta-
dır. 

Borçlar Kanunu'nun 47. maddesi hükmüne göre hakimin özel halleri 
göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar 
vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu para, 
zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazmina-
ta benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı 
gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinme-
miştir. O halde, bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. 
Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duy-
gusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 22.6.1966 
tarihli ve 7/7 Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı'nın gerekçesinde 
takdir olunacak manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar 
da açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden hakim 
bu konuda takdir hakkını kullanırken ona etkili olan nedenleri de karar 
yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir. 

* Gönderen Av. Ayhan TOKAT
* Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin 22.2.2005 T. 2004/13457-2005/1492 sayılı kararı da 

aynı doğrultudadır.
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Hakimin bu takdir hakkını kullanırken, ülkenin ekonomik koşulla-
rı, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, paranın satın alma gücü, 
tarafların kusur durumu, olayın ağırlığı, olay tarihi gibi özellikleri göz 
önünde tutması, bunun yanında olayın işverenin isçi sağlığı ve güvenliği 
önlemlerini yeterince almamasından kaynaklandığı da gözetilerek gelişen 
hukuktaki yaklaşıma da uygun olarak tatmin duygusu yanında caydırı-
cılık uyandıran oranda manevi tazminat takdir edilmesi gerektiği açıkça 
ortadadır. ( HGK 23.6.2004, 13/291-370 ) 

Bu ilkeler gözetildiğinde davacı yararına hükmedilen 30.000,00 TL 
manevi tazminat fazladır. 

3-)Taraflar arasındaki uyuşmazlık, bir yönüyle iş kazası sebebiyle ya-
pılacak sağlık harcamalarının ( protez masrafının ), maddi tazminat ola-
rak işverenden tahsiline ilişkindir. Mahkeme, işverenin bu yönde sorum-
luluğunu kabul etmiş ise de bu sonuç usul ve yasaya uygun değildir. 

Harcamanın yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan 506 Sayılı Kanunun 
12/D fıkrasında protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarıl-
ması ve yenilenmesinin iş kazası sebebiyle sağlanan yardımlar kapsamın-
da olduğu açıklanmıştır. 

Gerçekten, 506 Sayılı Kanunun 15. maddesi, işverene, iş kazasına uğ-
rayan sigortalıya, Kurumca işe elkonuncaya kadar, sağlık durumunun ge-
rektirdiği sağlık yardımlarını yapma ve vizite kağıdı düzenleme dışında 
bir yükümlülük getirmemiştir. Aksine, Yasa'nın 14/3 maddesi, iş kazası-
nın oluşumundan itibaren her türlü sağlık yardımlarından Kurumun so-
rumlu olduğunu kabul etmiştir. Sözü edilen Yasa'da, 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. Şu duruma 
göre, bir iş kazası nedeniyle, sigortalının başvuracağı mercii; kendisini bu 
yönde güvenceye alan Kurum ve onun sağlık kuruluşlarıdır. İşveren, bu 
tür zararlandırıcı olayların meydana gelmesi durumlarında, artık sigor-
talısına karşı muhatap olmaktan çıkar. Kurum doğrudan devreye girer. 
Esasen, işveren de belirtilen sigorta kolu sebebiyle Yasa'nın belirlediği 
oranda prim ödemek ve ayrıca koşulları varsa Kurumun yaptığı harca-
maları Kuruma geri vermekle sorumlu tutulmuştur. Bu nedenle, gerek 
sigortalı gerekse işveren, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kolundan 
birbirlerine karşı değil, doğrudan Kuruma karşı sorumludurlar. 

Belirtilen nedenlerle, davalı işverenin sağlık yardımı kapsamında bu-
lunan protez masrafından sorumlu tutulması usul ve yasaya aykırı olup 
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bozma nedenidir. O halde davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları 
kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır. 

SONUÇ

Hükmün yukarda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, temyiz harcı-
nın istenmesi halinde davalıya yükletilmesine, 18.7.2011 gününde oybir-
liğiyle karar verildi. 

MAZERET DİLEKÇESİ • MAZERET SEBEPLERİ

ÖZET: Davacı vekilinin mazeret dilekçesinin su-
nulmuş olması, duruşmaların esas numaralarını 
da bildiderek mazeretin sebeplerini açıklaması, 
UYAP sisteminden de bu durumun tespit edilebi-
lecek olmasına göre mazeret dilekçesinin geçerli 
olduğu kabul edilmelidir.*
Y. 21 HD., E. 2016/14282, K. 2016/15585, T. 26.12.2016

KARAR

Dava, iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. 

Mahkemece, HMK 150. maddesi uyarınca davanın 07.02.2012 tarihi 
itibariyle açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. 

Somut olayda,davacı vekilinin 07.02.2012 tarihli mazeret dilekçesin-
de... 50. Asliye Ticaret Mahkemesi 2011/351 E. ve... 15.Asliye Hukuk 
Mahkemesi 2011/200 E. dosyalarının duruşması nedeniyle duruşmaya 
katılamayacağını beyan ettiği, Mahkemece, davacı vekilinin mazeretini 
belgelendirmediği ve ara karar gereklerinin yerine getirilmediği gerekçe-
siyle mazeretin reddine,dosyanın 3.kez işlemden kaldırılma tarihi olan 
07.02.2012 itibariyle davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği an-
laşılmaktadır.

Davacı vekilinin, mazeret dilekçesinin mahkemeye intikal etmiş olma-
sı, duruşmaların esas numaralarını da belirterek meslekî mazeretini so-
mutlaştırması ve UYAP sisteminden de bu durumun tespit edilebilecek 
olmasına göre, mazeret dilekçesi geçerli kabul edilerek, yargılamaya de-

* Gönderen Av. Özgü PEKKİP KAYA
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vam edilmesi gerekirken HMK 150. maddesi gereğince davanın açılmamış 
sayılmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul 
edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ

Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz har-
cının istek halinde temyiz edene iadesine 26.12.2016 gününde oybirliğiyle 
karar verildi.,

İŞ KAZASI • TEDAVİ GİDERLERİ

ÖZET: İş kazasından doğan tedavi giderleri SGK 
tarafından karşılanır.
Bu giderler işverenden istenemez.
Y. 21 HD., E. 2016/13472, K. 2017/5937, T. 11.7.2017

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillere, kanuni gerektirici 
nedenler ile temyiz kapsam ve nedenlerine göre davacı vekilinin aşağıdaki 
bendin kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlarının reddine,

2-Dava, 25.12.2004 tarihli iş kazası sonucu sigortalının sürekli iş gö-
remezliğe uğraması nedeniyle maddi ve manevi zararlarının giderilmesi 
istemine ilişkindir.

Mahkemece davalı ... A.Ş. hakkında davanın reddine, Davalı ... hak-
kında maddi tazminat isteminin reddine, manevi tazminat isteminin ise 
kısmen kabulü ile 800,00 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren 
işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Dosyadaki kayıt ve belgelerin incelenmesinden; davacının davalı işve-
ren ...’ye ait inşaat işyerinde, boya işi yaparken, elindeki boya fırçasının 
inşaatın yakınından geçen yüksek gerilim hattına teması neticesinde iş 
kazası geçirerek, %7,2 oranında malul kaldığı, iş kazasının gerçekleşme-
sinde %75 oranında davalı ...’nin %25 oranında davacının kusurlu ol-
duğu, davalı ... A.Ş.’nin kusursuz olduğunun tespit edildiği, Mahkemece 
hesap bilirkişiden alınan 13.09.2011 tarihli raporda davacının geçici iş 
göremezlikten kaynaklı maddi zararnın 1.043,94 TL ve sürekli iş göre-
mezlikten kaynaklı zararının 23.552,65 TL olarak tespit edildiği, Davacı 
tarafından 22.03.2012 tarihinde verilen ıslah dilekçesinde iş bu hesap 
raporundaki tespitlere göre maddi tazminat alacağının ıslah edildiği, 
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28.11.2011 tarihli hesap raporunda ise 3.046,72 TL tedavi giderine dair 
hesap yapıldığı anlaşılmıştır.

Mahkemenin 17.12.2013 tarihli kararında maddi tazminat istemi ile 
ilgili tedavi giderine ilişkin 3.046,72 TL maddi tazminata hükmedildiği; 
taraf vekillerinin temyizi üzerine Dairemizin 01.04.2014 tarih, 2014/4582 
Esas, 2014/6631 Karar sayılı ilamında, davacı tarafından talep edilen te-
davi giderinin, olay ve dava tarihinde yürürlükte bulanan 506 sayılı yasa-
nın 12. maddesi gereğince Kurum tarafından karşılanması gerektiği açık 
olduğu halde davalı işverenden tahsiline karar verilmesi usul ve yasaya 
aykırı olduğu belirtilerek bozulduğu, Mahkemece bozma ilamına uyula-
rak yapılan yargılama neticesinde verilen iş bu temyize konu kararda te-
davi giderlerine ilişkin istemin reddine karar verilmesi yerinde ise de; 
Davacı vekilinin 22.03.2012 tarihli ıslah dilekçesi ile geçici ve sürekli iş 
göremezlikten kaynaklı tazminat isteminde bulunduğu dikkate alındığın-
da 6100 sayılı HMK’nun 26.maddesinde yer alan “Taleple Bağlılık İlkesi” 
kapsamında Hâkimin, tarafların talep sonuçlarıyla bağlı olduğu, ondan 
fazlasına veya başka bir şeye karar veremeyeceği duruma göre, talep so-
nucundan daha azına karar verebileceği dikkate alındığında, ıslaha itibar 
edilerek geçici ve sürekli iş göremezlikten kaynaklı tazminat istemi hak-
kında bir karar verilmesi gerekirken, maddi tazminat isteminin tamamı-
nın reddi şeklinde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olmuştur. 

O halde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul 
edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ
Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz har-

cının istek halinde temyiz edene iadesine 11.07.2017 gününde oybirliğiyle 
karar verildi. 

ISLAH • MANEVİ TAZMİNAT

ÖZET: Dava konusu edilemeyen manevi tazminat 
ıslah yoluyla talep edilebilir.*
Y. 21 HD., E. 2017/2606, K. 2017/5541, T. 15.06.2017

A)Davacı İstemi :

Davacı, davalıya ait iş yerinde hizmet akdi ile çalışır iken 15/08/2007 
tarihinde uğradığı iş kazasında sol ayak topuk kemiği kırılarak cismani 
zarara uğradığını olayın güvercinlik şantiyesi iş yerinde 1600 lük büz-

* Gönderen Av. Fatih KARAMERCAN
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lerin kamyona yüklenmesi işi için kamyon kasası üzerinde iş güvenliği 
önlemleri alınmadan çalışırken ayağın burkulması sonucu 2m yüksek-
likten yere düşme biçiminde meydana geldiğini davalının olay sebebi ile 
sorumlu olduğunu belirterek dava dilekçesi ile fazlaya ilişkin haklar saklı 
kalmak suretiyle 1000 TL maddi tazminat, ıslah dilekçesi ile de manevi 
tazminatın olay tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte müteselsilen da-
valıdan tahsilini talep etmiştir.

B)Davalı Cevabı :

Davalı vekili; işçinin kendi hatasından dolayı ayağını burkması nede-
niyle olayın meydana geldiğini davalı tarafın her hangi bir kusur bulun-
madığını işçi işini yaparken gereken dikkat ve özeni göstermek zorunda 
olduğunu belirterek davanın reddini talep etmiştir.

C)İlk Derece Mahkemesi Gerekçesi ve Kararı :

Mahkemenin, davacı vekili dava dilekçesinde 15/08/2007 tarihinde 
meydana gelen iş kazası nedeniyle fazlaya ilişkin hakların saklı kalmak 
kaydı ile şimdilik 1.000,00 TL maddi tazminatın olay tarihinden itibaren 
yasal faizi ile birlikte tahsilini talep etmiştir. Davacı vekili daha sonra 
13/06/2016 tarihli ıslah dilekçesi ile maddi tazminat istemini ıslah ede-
rek toplam 22.349,14 TL olarak arttırmış, ayrıca 50.000,00 TL manevi 
tazminat istemi yönünden davasını ıslah etmiştir. Ancak dava dilekçesin-
de istenmeyen bir talep bakımından davanın ıslah edilebilmesi mümkün 
bulunamadığından davacı tarafından manevi tazminat yönünden yapmış 
olduğu ıslah talebinin reddine karar verilmiştir. Alınan kusur raporuna 
göre davaya konu iş kazası nedeniyle davacının %40 oranında davalı ta-
rafın ise %60 oranında kusurlu olduğu belirlenmiştir. ... tarafından da-
vacının maluliyet oranı %13,3 oranında belirlenmiştir. Davacının işve-
ren davalı ... Fen işleri Daire Başkanlığı'nın işi ile ilgili olarak davacının 
şoförlüğünü yaptığı kamyon ile büzlerin taşınması görevini yapmak üzere 
güvercinlik şantiyesinde iken büzlerin kamyona yüklenmesi ve kapağın 
kapanmasına yardım için çıktığı aracın üzerin inerken topuğunun üzeri-
ne düşerek sol ayak topuk kemiğinin kırılması şeklinde meydana gelen 
olay nedeniyle davalı tarafın % 60 davacı tarafın %40 oranında kusur-
lu olduğu, hesap bilirkişi tarafından rapora göre yaralanma derecesi ve 
belirlenen %13.3 oranındaki maluliyet durumuna göre davacının talep 
edebileceği maddi tazminat miktarının 22.349,14 TL olduğu gerekçesine 
dayandığı anlaşılmıştır

Mahkemece, maddi tazminatın kabulüne, manevi tazminatın reddine 
karar verilmiştir İstinaf başvurusu :
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Davacı vekili, ıslah ile manevi tazminat talebinde bulunulabileceğini, 
oysa manevi tazminat yönünden ıslah talebinin reddine karar verildiği-
ni, başvuru harcı yatırılarık manevi tazminat istenmesi Yüksek Mahkeme 
kararları ile de kabul edildiği gerektiği gerekçesiyle istinaf yoluna başvur-
muştur.

Davalı vekili, İşçinin kendi hatasından dolayı ayağını burkması nede-
niyle müvekkile karşı dava açılmasının hukuka uygun olmadığını, kişisel 
kusurdan dolayı dava açılamayacağını, işini yaptığı sırada gerekli özeni 
göstermesi gerektiği gerekçesiyle istinaf yoluna başvurmuştur.

D) Bölge Adliye Mahkemesi Gerekçesi ve Kararı:

Bölge Adliye Mahkemesinin; iş kazasının büz yükleme işi sırasında 
yapıldığı açıktır. Kusur raporu hazırlanırken hangi nedenle hangi tarafa 
ne oranda kusur atfedildiği İş Kanununun 77. maddesi ve İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği Tüzüğünün 2 ve 4. maddeleri kapsamında gerekçeli olarak 
açıklanmış, kazada davacı işçinin %40, davalı işverenin de %60 kusurlu 
bulunmasına dair rapor dosya kapsamına ve kazanın oluşuna uygun bu-
lunmuştur, Dava dilekçesinde talep edilmeyen manevi tazminat ıslah di-
lekçesi ile başvuru harcı ve nispi harç yatırılmak suretiyle talep edilmiştir. 
Bu talep ek dava olarak kabul edilerek manevi tazminat talebi yönünden 
de karar vermek gerekir. Kazadaki kusur durumu, oluşan maluliyet, te-
davi süreci, ekonomik koşullar, tazminatın genel ilkeleri ve kaza tarihi 
dikkate alındığında 6.000,00 Tl manevi tazminata hükmedilmesi gerekti-
ği, gerekçesine dayandığı anlaşılmıştır 

Bölge Adliye Mahkemesince,davalı vekilinin istinaf nedenleri ve davacı 
vekilinin diğer istinaf nedenlerinin reddi ile davacı vekilinin ıslahla talep 
edilen manevi tazminata ilişkin istinaf başvurusu kabul edilerek ilk dere-
ce mahkemesi kararı kaldırılarak yeniden hüküm kurulmuştur. 

E)Temyiz :

Davacı vekili, Bölge Adliye mahkemesi kararı ile maluliyet durumuna 
göre reddedilen 44.000,00 TL manevi tazminatın çok az olduğu gerekçe-
siyle temyiz yoluna başvurmuştur.

Davalı vekili; davacı tarafından maddi tazminat talebiyle dava açıldığı, 
işçinin kendi hatasından dolayı ayağını burkması nedeniyle müvekkile 
karşı dava açılmasının hukuka uygun olmadığı, kişisel kusurdan dolayı 
dava açılamayacağını, işini yaptığı sırada gerekli özeni göstermesi gerekti-
ği gerekçesiyle temyiz yoluna başvurmuştur.

Maddi tazminat yönünden kurulan hükme gelince ;
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Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararlar için kesinlik sınırı, karar 
tarihi 20.07.2016-02.12.2016 tarihleri arasında 5.000 TL, 02.12.2016-
31.12.2016 tarihleri arasında 40.000 TL, 01.01.2017 tarihinden sonra 
verilen karar için 41.530,00 TL'dir. 

Dosya içeriğine göre dava konusu maddi tazminat 22.349,14 
TL’dir 

Somut olayda, Bölge Adliye Mahkemesinin karar tarihine göre uyuş-
mazlık konusu değerin yukarıda belirtilen kesinlik sınırını geçmediği an-
laşıldığından, mahkeme kararının temyiz kabiliyeti yoktur. 

Temyiz edilen miktar karar tarihi itibariyle temyiz kesinlik sınırı kap-
samında kaldığından davalının temyiz istemi maddi tazminata yönelik 
olduğundan H.M.K.'nun 362/1-a ve 362/2 maddeleri uyarınca REDDİNE,

Manevi tazminata gelince ;

Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici 
nedenlere göre davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki diğer 
temyiz itirazlarının reddine,

F) Delillerin Değerlendirilmesi ve Gerekçe : 

Dosya içindeki kayıt ve belgelerden;davacının kamyon şoförü olduğu, 
kamyona büz yükleme sırasında kazanın meydana geldiği, davacının %40 
oranında davalı tarafın ise %60 oranında kusurlu olduğu, Kurum tarafın-
dan davacının maluliyet oranı %13,3 oranında belirlendiği anlaşılmıştır

Gerek mülga B.K'nun 47 ve gerekse yürürlükteki 6098 sayılı T.B.K’nun 
56. maddesinde Hakimin bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelen-
mesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene 
uygun bir miktar paranın manevi zarar adı ile ödenmesine karar vere-
bileceği öngörülmüştür. Hakimin olayın özelliklerini göz önünde tutarak 
manevi zarar adı ile zarar görene verilmesine karar vereceği para tutarı 
adalete uygun olmalıdır. Bedensel bütünlük eş deyişle vücut bütünlüğü 
kavramının fizik bütünlük yanında ruhsal bütünlüğü ve sağlığı da kap-
sadığı tartışmasızdır. Olayın özelliklerinin neler olduğu 22.6.1966, 7/7 
sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında açıklanmıştır. Bunlar her olayda de-
ğişebilir. Bu nedenle Hakiminin kararında bu özellikleri objektif ölçülere 
göre göstermesi gerekir. 

Manevi tazminatın tutarını belirleme görevi Hakimin takdirine bırakıl-
mış ise de hükmedilen tutarın uğranılan manevi zararla orantılı, duyulan 
üzüntüyü hafifletici olması gerekir. 
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Hakimin bu takdir hakkını kullanırken, ülkenin ekonomik koşulları 
tarafların sosyal ve ekonomik durumları paranın satın alma gücü, taraf-
ların kusur durumu olayın ağırlığı davacının sürekli iş göremezlik oranı, 
işçinin yaşı, olay tarihi gibi özellikleri göz önünde tutması, bunun yanında 
olayın işverenin sağlığı ve güvenliği önlemlerini yeterince alınmamasından 
kaynaklandığı da gözetilerek gelişen hukuktaki yaklaşıma da uygun ola-
rak tatmin duygusu yanında caydırıcılık uyandıran oranda manevi tazmi-
nat takdir edilmesi gerektiği açıkça ortadadır. ( HGK 23.6.2004, 13/291-
370) 

Bu ilkeler gözetildiğinde davacı yararına hüküm altına alınan 6.000,00-
TL manevi tazminatın çok az olduğu açıkça belli olmaktadır. 

O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul olun-
malı ve hüküm bozulmalıdır.

Davacının istinaf başvurusunun kabulü ile yukarıda açıklanan mad-
di ve hukuksal olgular dikkate alınarak olaya uygun manevi tazminata 
hükmedilmesi gerekirken, manevi tazminatın takdirinde yanılgıya düşü-
lerek, çok az takdiri suretiyle yazılı şekilde hüküm kurması usul ve yasa-
ya aykırı olduğundan temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının, 
yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASI 
gerekmiştir. 

G)SONUÇ :

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının, yukarıda yazılı se-
beplerden dolayı BOZULMASINA, dosyanın kararı veren Bölge Adliye 
Mahkemesine gönderilmesine, temyiz harcının istek halinde davacı ile da-
valıya iadesine 15.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.



488 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 3 • Yıl: 2018

İBRANAME• MAKBUZ HÜKMÜ

ÖZET: İbranamenin kural olarak işçiye yapılmış 
olan ödeme ile sınırlı olmak üzere bağlayıcılığı 
asıldır. Gerçek anlamda İbranameden söz ede-
bilmek için tazmin edilecek miktar ile buna kar-
şılık alınan meblağ arasında açık oransızlığın 
bulunmaması koşuldur. Başka bir anlatımla, açık 
oransızlığın bulunduğu durumlarda anılan belge 
ibraname değil ancak makbuz niteliğindedir. Bu 
yönün ise, ibranamenin verildiği tarih göz önün-
de tutularak işçinin gerçek zararının uzman bilir-
kişiler aracılığı ile saptanması suretiyle belirlene-
ceği hukuksal gerçeği ortadadır.

Y. 21. Hd E: 2015/15571 K: 2017/273 T: 19/01/2017 

Davacılar, murisinin iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve ma-
nevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar 
vermiştir.

Hükmün davacılar ile davalılardan ... mirasçıları vekillerince temyiz 
edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra 
düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve 
aşağıdaki karar tesbit edildi.

K A R A R

Dava, 13.08.1999 tarihinde meydana gelen iş kazası sonucu vefat eden 
sigortalının yakınlarının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemi-
ne ilişkindir.

Mahkemece, davalılar..., ..., ..., ... Ve Tic. Ltd. Şti. Hakındaki dava-
nın feragat nedeniyle reddine, davacıların maddi tazminat taleplerinin 
kabulüne, davacı eş için 3.000,00 TL manevi, davacı anne ve baba için 
1.000,00'er TL manevi tazminatın davalı ...'in mirasçılarından müştere-
ken ve müteselsilen alınarak davacılara verilmesine karar verilmiştir. 

1- Dosyadaki kayıt ve belgelerden davalıların ...,..., ... ve ... (yargılama 
sırasındavefat ettiği anlaşıldığından mirasçılarının) olduğu, davacılar ve-
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kilinin 15.05.2014 tarihli dilekçe ile ... Ve Tic. Ltd. Şti.nin davalı olup ol-
madığı ya da davaya dahil edilmesi gerekip gerekmediği hususunda tered-
düt oluştuğunu belirterek eğer gerekiyorsa dava dilekçesi ve diğer gerekli 
belgelerin adı geçen şirkete tebliği suretiyle gerekli işlemlerin tamamlan-
masına karar verilmesini talep ettiği ve Mahkemece adı geçen şirketin Ka-
rar başlığında dahili davalı olarak gösterilmek suretiyle hakkında açılmış 
bir dava varmış gibi adı geçen şirket yönünden davanın feragat nedeniyle 
reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Yürürlükten kalkan HUMK'nun 49 ve devamı maddeleri ile yürürlükte 
bulunan HMK’nun 61 ve devamı maddelerine göre, davada taraf olmayan 
bir kimsenin lehine veya aleyhine hüküm kurulması mümkün değildir. 
Somut olayda ... Ve Tic. Ltd. Şti. Asıl ya da birleşen dava dilekçelerinde 
davalı olarak gösterilmediğinden, davada taraf sıfatı olmadığından karar 
başlığında dahili davalı olarak gösterilmesi ve hakkında hüküm kurulma-
sı usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

2- Davacılar vekili 24.01.2001 tarihli oturumda davalı... hakkındaki 
davayı atiye bıraktığını, adı geçen davalı vekili de kendileri hakkındaki 
davanın atiye bırakılmasına bir diyecekleri olmadığını beyan etmiştir. 

Mahkemece, atiye bırakılan davalı yönünden karar verilmesine yer ol-
madığına karar verilmesi gerektiği gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde 
hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

3- Davaya konu iş kazasının 13.08.1999 tarihinde meydana geldiği, 
kaza sonucu sigortalının 17.08.1999 tarihinde vefat ettiği, davacıların 
ölüm nedenine dayalı olarak tazminat isteminde bulundukları ve zararın 
ölüm olayı ile ortaya çıktığı göz ardı edilerek, davacılar eş, anne ve baba 
yönünden hüküm altına alınan tazminatlara uygulanacak faizin ölüm tari-
hi yerine olay tarihinden başlatılmasına karar verilmesi hatalı olduğu gibi 
davacı çocuk ... olay ve vefat tarihinden sonra doğduğu dosya içerisindeki 
nüfus kayıtlarından anlaşılmakla zararın doğumla birlikte ortaya çıkacağı 
ortada olduğundan davacı çocuk bakımından hüküm altına alınan tazmi-
nata doğum tarihinden itibaren faiz işletilmek gerekirken olay tarihinden 
itibaren faiz işletilmesine karar verilmesi de hatalı olmuştur.

4- 6100 sayılı HMK'nun "Taleple Bağlılık İlkesi" başlıklı 26.maddesine 
göre "Hakim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya 
başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azı-
na karar verebilir."

Bu hukuki düzenleme doğrultusunda davacı eş için 2.000,00 TL ma-
nevi tazminat talep edilmesine rağmen talep aşılmak suretiyle davacı eş 
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için 3.000,00 TL manevi tazminata karar verilmesi usul ve yasaya aykırı 
olup bozma nedenidir.

5- Müteselsil sorumlulukta, kural olarak borçlulardan her biri borcun 
tamamından sorumludur. 

Bunun yanında, Türk Borçlar Kanunun 168/2. maddesi gereğince ala-
caklı, diğerlerinin zararına olarak borçlulardan birinin durumunu iyileş-
tirirse bunun sonuçlarına katlanır. Müteselsil sorumlulardan biri hak-
kındaki davadan feragat edilmesi diğer müteselsil sorumlu yönünden de 
teselsülden feragat niteliğini taşır ve böylece müteselsil sorumlu olan di-
ğer davalı da bu çerçeve kapsamında sorumluluktan kurtulmuş olur.

Somut olayda davacı vekili, davalı ... ve dava dışı ... Ve Tic. Ltd. Şti. 
yönünden davadan feragat etmiştir. Böylelikle davacı taraf bir kısım mü-
teselsil sorumluların durumunu iyileştirirken diğer müteselsil borçlula-
rın iç ve dış ilişkideki durumlarını ağırlaştırmıştır. Hal böyle iken feragat 
edilen sorumluların kusuru oranında davalı ... mirasçılarının sorumlulu-
ğunda indirim yapılması gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul 
ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. 

6- İş kazası nedeniyle işçinin ölümü halinde ana ve baba yararına mad-
di tazminata karar verilebilmesi için ana ve babaya ... Kurumu tarafından 
kısa vadeli sigorta kolundan ölüm geliri bağlanması gerekmektedir. Ken-
dilerine gelir bağlanan ana ve babanın destekten yararlandığı varsayıl-
maktadır. Bu nedenle mükerrer ödemeyi önlemek için tespit edilen tazmi-
nat miktarından bağlanan gelirlerin peşin sermaye değeri düşülmelidir. 

Yapılacak iş, davanın niteliği göz önünde tutularak davacı anne ve ba-
baya iş kazası sigorta kolundan ölüm geliri bağlanıp bağlanmadığının sap-
tanması, bağlanmamış ise Kurumdan gelir bağlanması için ... Kurumuna 
başvuruda bulunmaları giderek Kurum aleyhine dava açmaları için önel 
verilmesi ve verilen önelin sonucuna göre gelir bağlanır ise hesap edilen 
zarar miktarlarından davacı anne ve babaya bağlanan gelirlerin ilk peşin 
sermaye değerlerinin rücu edilebilir kısımlarının indirilmesi suretiyle ka-
rar vermekten ibarettir. 

7- Alacaklının alacak hakkından vazgeçmesini ve bu suretle borçlunun 
borçtan kurtulmasını kapsayan akde ibra denir. 

İbranamenin kural olarak işçiye yapılmış olan ödeme ile sınırlı olmak 
üzere bağlayıcılığı asıldır. Gerçek anlamda İbranameden söz edebilmek 
için tazmin edilecek miktar ile buna karşılık alınan meblağ arasında açık 
oransızlığın bulunmaması koşuldur. Başka bir anlatımla, açık oransız-
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lığın bulunduğu durumlarda anılan belge ibraname değil ancak makbuz 
niteliğindedir. Bu yönün ise, ibranamenin verildiği tarih göz önünde tutu-
larak işçinin gerçek zararının uzman bilirkişiler aracılığı ile saptanması 
suretiyle belirleneceği hukuksal gerçeği ortadadır. Oysa yukarıda açıklan-
dığı biçimde inceleme ve araştırma yapılmadığı dosya içeriğinden anlaşıl-
maktadır.

Yapılacak iş, 24.04.2014 tarihli ibranameyi veren davacıların öncelikle 
yapıldığı belirtilen ödemelerin hangi tazminat kalemlerine dair, hangi da-
vacıya ne kadar ödeme yapıldığı konusunda davacılar vekiline açıklama 
yaptırılarak maddi tazminat bakımından ibranamenin verildiği tarihteki 
veriler esas alınarak gerçek zararlarını saptamak, böylece tazmin edilecek 
miktarlar ile buna karşılık ibraname ile alınan meblağlar arasında açık 
oransızlığın bulunup bulunmadığı denetlemek, açık oransızlığın bulun-
madığının tespiti halinde, geçerli bir ibranamenin söz konusu olduğunun 
kabulü ile maddi tazminat talebinin tümden reddine karar vermek, açık 
oransızlığın bulunması durumunda ise ibranameyi "kısmi ifayı içeren 
makbuz" niteliğinde kabul etmek ve yapılan ödemenin ödeme tarihindeki 
gerçek zararları hangi oranda karşıladığını saptamak, hesaplanan tazmi-
nat miktarlarından, yasal indirimler yapılmak suretiyle belirlenen kar-
şılanmayan zararlardan davalı tarafın ödeme yapılan tarihe göre zararı 
karşılandığı oranda indirim yapmak, daha sonra kalan miktarlara önceki 
bentlerde belirtilen bozma sebepleri ile kazanılmış haklar da gözetilmek 
suretiyle hükmetmekten ibarettir. 

O halde, davalılar ..., ... ve ... vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz 
itirazları kabul edilmelive hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ

Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle incelenmeksizin BOZUL-
MASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz eden davalılara iadesine, 
19.01.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi. 



YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

İŞÇİYE YAPILAN BASKILAR • MOBİNG • HAKLI FESİH

ÖZET: Nitelikli ve deneyimli işçi olan davacının 
uzmanlığına ihtiyaç duyularak Ankara’dan İs-
tanbul’a gönderilerek süresiz görevlendirildiği, 
ancak yeni görev yerinde uzmanlığına uygun bir 
görev verilmediği ve pasifize edildiği ve bu şe-
kilde kendi isteğiyle işten ayrılmasını sağlamak 
için mobing uygulandığı ve bu nedenle davacının 
iş akdini haklı sebeple feshettiği bu nedenle de 
haklı fesihten doğan kıdem tazminatına hak ka-
zandığı anlaşılmıştır.*1

Y. 22 HD., E. 2015/11958, K. 2016/15623, T. 31.5.2016

İşyerinde mobing, belirli kişi ya da kişilerin zarar verici söz, tutum 
ve davranışlarına maruz kalınmasıyla başlayan yıldırma, yıpratma, sin-
dirme, bıktırma ve belli şekilde davranmaya mecbur bırakma sürecini 
içermektedir. Bu sürecin başından sonuna kadar hedef alınan kişi veya 
kişilere sistemli bir şekilde psikolojik, duygusal ve sosyal saldırı gerçek-
leştirilmektedir. Hedef alınan kişinin şeref, kişilik, karakter, inanç, değer, 
yetenek, tecrübe, düşünce, tercih, yaşam biçimi ve kültür gibi yönlerine 
topluca bir saldırı söz konusudur. Bu saldırı, dedikodu ve söylenti çıkar-
ma, iftira atma, çalışanlar önünde küçük düşürme, hafife alma, karala-
ma, kötüleme ve yok sayma gibi kişiyi zihinsel, ruhsal, fiziksel ve beden-
sel olarak etkileyebilecek eylemlerle yapılmaktadır. 

Uluslararası Çalışma Örgütüne göre mobing, “bir veya bir grup işçiyi 
sabote etmek için yapılan, zalimce, kötü niyetli, intikamcı, aşağılayıcı ve 
eleştirici tavırlarla kendini gösteren davranış biçimi” şeklinde tanımlan-
maktadır. 

Mobingi; stres, tükenmişlik sendromu, işyeri kabalığı, iş tatminsizliği 
ya da doyumsuzluğu gibi olgulardan ayıran husus, belli kişinin belli bir 
amaca yönelik olarak hedef alınması, yapılan haksızlığın sürekli, sistema-
tik ve sık oluşudur. 

* Gönderen Av. Özgü PEKKİP KAYA
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Süreklilik göstermeyen, belli aralıklarla sık sık tekrarlanmayan, ara 
sıra münferit olarak meydana gelmiş birkaç haksız, kaba, nezaketsiz veya 
etik dışı davranış mobing olarak nitelendirilemez.

Mobingin varlığı için kişilik haklarının ağır şekilde ihlaline gerek yok-
tur. Kişilik haklarına yönelik bir haksızlığın varlığı yeterlidir. Ayrıca, 
mobing gibi diğer dava türlerine göre ispatı nispeten daha zor olan bir 
konuda, kesin ve mutlak bir ispat şartı aranmamalıdır. İşçinin, kendisi-
ne işyerinde mobing uygulandığına dair kuşku uyandıracak olguları ileri 
sürmesi yeterlidir. İşyerinde mobingin varlığını gösteren olguların mah-
kemeye sunulması halinde, işyerinde mobingin gerçekleşmediğini ispat 
külfetinin işverene düştüğü kabul edilmelidir. 

Somut olayda, davacı işçi, 21.03.2007-22.08.2012 tarihleri arasında, 
en son, uzman (baş proje direktörü) ünvanıyla çalışmış, iş sözleşmesi 
mobing uygulandığı iddiasıyla işçi tarafından feshedilmiştir. 

Davacı işçinin, işverenliğin 01.08.2011 olur tarihli yazısıyla, İstanbul 
ilinin turizm ve ekonomik açıdan önem arz etmesi, işverenin ekonomik 
gelişmeleri takip ve yatırım imkanlarını yakından izleme görevinin bulun-
ması ve ajans faaliyetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi gerekti-
ği hususları açıklanarak, Ankara ilinden İstanbul ilindeki irtibat ofisine, 
01.09.2011 tarihinden itibaren görevlendirildiği anlaşılmaktadır. Bahsi 
geçen görevlendirmenin geçici yapıldığına ilişkin, görevlendirme yazısın-
da herhangi bir ifade bulunmamaktadır. Fesih tarihine kadar çalışmanın, 
İstanbul ilinde devam ettiği de sabittir. 

Davacı, gerek yeni görev yerinde kendisine iş verilmemesi, gerekse de 
eşinin Ankara'da çalışması ve çocuğunun Ankarada eğitim görmesi sebep-
leriyle aile birliğinin zedelendiğini ileri sürerek, görevlendirmenin kaldı-
rılmasını talep etmiş ise de, işverenlik cevabında, davacının uzmanlığına 
ve çalışmalarına İstanbul işyerinde ihtiyaç duyulduğu gerekçesi belirtile-
rek, görevlendirmenin kaldırılması talebi reddedilmiştir. 

Davacı işçinin nitelikli ve mesleğinde tecrübeli bir çalışan olduğu sabit-
tir. Dosya kapsamındaki delillerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde, 
işçi uzmanlığına ve İstanbul işyerinin önemine vurgu yapılarak, işçinin 
Ankaradan İstanbula süresiz görevlendirildiği, ancak yeni görev yerinde, 
tecrübesine ve işyerindeki pozisyonuna uygun şekilde görev verilmeyerek 
pasifize edildiği, işyerinde işe yaramayan personel algısının oluşturuldu-
ğu ve bu suretle davacı işçiye, kendi isteğiyle işten ayrılmasını sağlamak 
amacıyla mobing uygulanmış olduğu anlaşılmaktadır. Mobinge maruz 
kalan davacı işçi, iş sözleşmesini feshetmiştir. Bu halde, işçinin kıdem 
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tazminatına hak kazandığı sabittir. İhbar tazminatı talebine gelince, her 
ne kadar fesih işçi tarafından yapılmış ise de, işverenin uyguladığı mo-
bing sonucu işçinin iradesinin feshe yönlendirildiği sabit olduğundan, ih-
bar tazminatına da hak kazanılmıştır. Mahkemenin, mobing şartlarının 
oluşmadığına yönelik gerekçesi isabetsiz ise de, kıdem ve ihbar tazminatı 
alacaklarının hüküm altına alınması, sonuç itibariyle doğru görülmüştür. 

Manevi tazminat alacağı bakımından, şartlar oluştuğundan, takdir edi-
lecek uygun bir miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, 
talebin reddi hatalıdır. Maddi tazminat alacağı talebi yönünden ise, maddi 
zararın varlığına ve miktarına ilişkin sunulan deliller değerlendirilmeli ve 
neticeye göre maddi bir zarar bulunduğunun belirlenmesi halinde hüküm 
altına alınmalıdır. 

SONUÇ

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, 
davacı-birleşen dava davalısı işçi yararına takdir edilen 1.350,00 TL du-
ruşma vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz 
harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 31.05.2016 gününde oybirliğiyle 
karar verildi.



YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ

KOOPERATİFİN TARAF OLDUĞU DAVA 
• 

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ÖZET: Kooperatif ile tacir olmayan kişi arasında-
ki davaya Asliye Hukuk Mahkemesinde bakıla-
caktır.
Y. 23 HD., E. 2017/180, K. 2017/170, T. 13.1.2017 

Davacı vekili, dava dilekçesinde müvekkilinin davalılar dahil ... ortağı 
ile birlikte ... .... mevkiinde bulunan taşınmazın malikleriyle birlikte dü-
zenleme şeklinde kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzaladığını; arsa sahip-
leri tarafından müvekkili aleyhine başka dosya üzerinden alacak davası 
açıldığını; müvekkilinin ... yapı ortağından hisseleri oranında daha önce 
ödediği paranın kendisine ödenmesini talep ettiğini, ancak davalıların 
ödemeye yanaşmadıklarını, davalılardan hisseleri oranında ....616,00 TL 
alacağının kanuni faizi ile birlikte ayrı ayrı rücûen tahsilini, mahkeme 
masraflarının ve vekalet ücretinin davalılardan tahsiline karar verilmesini 
talep ve dava etmiştir. 

Davalı vekili, usule ilişkin olarak mahkemenin görevine itiraz etmiş ve 
eldeki davanın.... .... Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2014/445 esas sayılı 
dosyası ile birleştirilerek görülmesini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; davacının ko-
operatif, davalıların ise tacir olmayan gerçek kişiler olduğu; davacının 
dayanağının arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin devri, sözleşmenin 
kısmen iptali davası olduğu; davaya konu uyuşmazlıkta TBK'nın 470 vd. 
hükümlerinin uygulanacağı; söz konusu davada taraflardan birisi tacir 
olmadığından nisbi ticari dava olmadığı, uyuşmazlığın konusunun Türk 
Ticaret Kanununda düzenlenen bir konu olmadığından cihetle de mutlak 
ticari dava olmadığı; uyuşmazlık konusuna Asliye Ticaret Mahkemele-
rinde bakılacağına dair yasal bir düzenlemenin de bulunmadığı, söz ko-
nusu uyuşmazlığın ticari dava olmadığı ve haliyle Asliye Ticaret Mahke-
melerinin görevinde olmadığı; ....06.2012 tarihli 6335 sayılı Yasa'nın .... 
maddesi ile değiştirilen TTK'nın .../.... maddesi uyarınca, Asliye Ticaret 
Mahkemesi ile Asliye Hukuk Mahkemesi ve diğer mahkemeler arasındaki 
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ilişki görev ilişkisi olup, bu durumda göreve ilişkin usul hükümlerinin 
uygulanacağı; HMK’nın 114/...-c maddesi hükmü gereğince göreve ilişkin 
dava şartı noksanlığı bulunduğundan, davanın HMK’nın 115/.... maddesi 
hükmü gereğince usulden reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere 
göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları-
nın reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşa-
ğıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, karar düzeltme 
yolu kapalı olmak üzere, ....01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KOOPERATİFİN DAVALARI • TİCARET MAHKEMESİ

ÖZET: Kooperatif ile ortaklar arasında veya or-
taklar arasında çıkan uyuşmazlıklarından doğan 
davalara Ticaret Mahkemesinde bakılacaktır.
Y. 23 HD., E. 2017/480, K. 2017/360, T. 13.2.2107

Davacı vekili, ... Öğretim Üyeleri için kurulmuş bulunan davalı koope-
ratiftarafından...'de öğretim üyesi olarak çalışan müvekkilinin, davalı ko-
operatifin ... bölümünde bulunan, bahçeli natamam evin toplam 80.000 
ABD bedelle satışı hususunda bilgi verildiğini ve müvekkilinin 1/2 peşin, 
1/2'si daha sonra ödenmek üzere 14 bağımsız numaralı taşınmazın satışı 
hususuna kooperatif yönetimi ile konut satış vaadi sözleşmesi imzaladı-
ğını, müvekkilinin sözleşmede kararlaştırılan bedelin bir kısmını peşin 
bir kısmını taksitlerle kooperatife ödediğini, sözleşme konusu yapı kaba 
inşaat halinde müvekkiline teslim edildiğini ve müvekkilinin tarafından 
yaklaşık 100.000 ABD doları masraf yapılarak oturulmaya başlandığını 
ve hala sözleşme konusu konutta aile ile yaşadığını, müvekkili tarafından 
davalıkooperatife, 29.05.2014 tarihinde ihtarname ile, müvekkilinin koo-
peratife borcu kalmadığını, kat irtifak/kat mülkiyeti tapularının müvekkili 
adına düzenlenmesini ihtar ve talep ettiğini, cevabı ihtarnamede, müvek-
kilininkooperatif üyesi olmadığı, satış vaadi sözleşmesinin feshedilmiş 
olduğu hususunun ihtar edilerek talebinin reddedildiğini ileri sürerek, 
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dava konusu taşınmazın tapu iptali ve tesciline mümkün olmadığı tak-
dirde dava tarihi itibari ile değerinin tahsiline karar verilmesini talep ve 
dava etmiştir.

Davalı vekili, bahse konu gayrımenkulün bulunduğu site ile kooperati-
fin uzaktan yakından herhangi bir alakası olmadığını, davanın görevsizlik 
nedeniyle reddine karar verilerek dosyanın ...Asliye Hukuk Mahkemesine 
gönderilmesine karar verilmesi gerektiğini savunarak, davanın reddini is-
temiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; Kooperatif 
ile ortakları veya ortaklar arasında çıkan uyuşmazlıkların hallinde koo-
peratifler kanunu ile kooperatif sözleşme hükümleri, kooperatifin niteliği 
kuruluş amacının gözönünde bulundurularak çözülmesi gerektiği, davacı 
kooperatifüyesi olduğunu ileri sürerek taşınmaz tescilini talep ettiği, id-
diadaki ileri sürülüş şekli gözönüne alındığında 6502 sayılı Kanun'nun 3 
ve 73/1. maddesi gereğince çözülmesi gereken bir tüketici işleminin söz 
konusu olmadığı, dava konusu istemin ticaret mahkemesinin görev ala-
nına girdiği gerekçesiyle, dosyanın görevli ve yetkili mahkemenin ...Asliye 
Ticaret Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmiştir. 

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere 
göre, davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları-
nın reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşa-
ğıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, karar düzeltme 
yolu kapalı olmak üzere, 13.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KOOPERATİF HUKUKU • DAVALARDA YETKİ KURALI

ÖZET: Kooperatifin ortaklarına veya ortakların 
birbirlerine ya da kooperatife karşı açacakları 
davalara kooperatifin merkezinin bulunduğu yer-
deki mahkemede bakılacaktır.
Y. 23 HD., E. 2017/1265, K. 2017/1464, T. 16.5.2017

Davacı vekili, müvekkilinin ağabeyi ve aynı zamanda davalıların murisi 
... ile 1978 yılında müştereken dava dışı kooperatife üye olduklarını, ilk 
üyelik taksidini de müştereken yatırdıklarını, ancak diğer taksitlerin sa-
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dece davacı tarafından ödendiği halde, kooperatif tarafından bu müşterek 
üyeliğe tahsis edilen üç adet bağımsız bölümün sadece davacı adına tescili 
gerekirken, hatalı olarak davacı ile davalılar murisi adına müştereken ta-
puya tescil olunduğunu ileri sürerek, davalılar murisi ...adına tescil edilen 
hisselerin tapusunun iptali ile davacı adına tescilini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili, davaya konu üç adet bağımsız bölümün üyelik taksit-
lerinin murisleri ... tarafından ödendiğini savunarak, mesnetsiz davanın 
reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, taraflar 
arasında davacının davalı kooperatif ile olan üyelik ilişkisinden kaynak-
lanmakla birlikte ortaklık ilişkisi kapsamında kalan bir uyuşmazlık bu-
lunduğu, gerek asıl dosyada, gerek birleşen dosyada uyuşmazlığın salt 
taşınmazın aynıyla ilgili olmayıp, davalıkooperatifle olan üyelik ilişkisin-
den kaynaklandığı, birleşen dosyada davalı ...Yapı Kooperatifi'nin adresi-
nin "...Cad. No:45/11... ..." olduğu, 1086 sayılı HUMK'nun 17. maddesine 
(6100 sayılı HMK'nın 14.mad.) göre kooperatifin ortaklarına ya da ortak-
ların bu sıfatla diğer ortaklar veya kooperatife açacağı davalarda koopera-
tif merkezinin bulunduğu yer mahkemesinin yetkili olacağı, anılan yetki 
kuralının kamu düzenine ilişkin ve kesin nitelikte olduğu, bu hususun 
davanın her aşamasında ileri sürülebileceği gibi mahkemece de re'sen 
dikkate alınması gerektiği gerekçesiyle, 6100 sayılı HMK'nun 114/1-ç ve 
115/2. maddeleri uyarınca asıl dava ile birleşen davanın kesin yetkiye iliş-
kin dava şartı yokluğundan dolayı usulden reddine karar verilmiştir.

Kararı, asıl ve birleşen davada davacı vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere 
göre, asıl ve birleşen davada davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde 
görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle, asıl ve birleşen davada davacı vekili-
nin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hük-
mün ONANMASINA, alınması gereken harç peşin yatırıldığından yeniden 
harç alınmasına yer olmadığına, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 
16.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.



499Yargıtay Kararları

KOOPERATİFİN NİTELİĞİ 
• 

KOOPERATİFİN TARAF OLDUĞU DAVADA GÖREV

ÖZET: Kooperatifler kar ve zarar amacından ziya-
de sosyal yönü ağır basan ortaklıklardır. Bu ne-
denle yapı kooperatiflerini tacir kabul edip tacir 
sıfatının sonuçlarıyla sorumlu tutmak mümkün 
değildir.
Bu nedenle kooperatif ile şirket arasında kat kar-
şılığı inşaat sözleşmesinden doğan davaya As-
liye Hukuk Mahkemesinde bakılması gerekir. *
Y. 23 HD., E. 2015/9522, K. 2017/1556, T. 23.5.2017

Davacı vekili; müvekkili ile davalı kooperatif arasında Arsa Payı İn-
şaat Yapımı ve Satış Vaadi Sözleşmesi akdedildiğini, azilname nedeniyle 
tamamlanamadığından tapu devirlerinin alınamadığını ileri sürerek, bir 
kısım bağımsız bölümlerin tapu kaydının iptali ile müvekkili adına tesci-
line karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; davacı şirket 
ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 99/1. maddesi gereğince tacir 
sayılan kooperatif arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden 
kaynaklanan tapu iptali ve tescil davası olduğu, bu nedenle davanın tica-
ri dava sayılacağını belirterek, mahkemenin görevsizliği nedeniyle dava 
dilekçesinin reddine, davaya bakma görev ve yetkisinin... Asliye Ticaret 
Mahkemesi’ne ait olduğuna karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava, taraflar arasındaki arsa payı inşaat yapımı ve satış vaadi sözleş-
mesinden kaynaklanan tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebep-
lere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı 
vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları 
yerinde görülmemiştir.

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 1. maddesinde kooperatifler, 

* Gönderen Av. Özgü PEKKİP KAYA
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"Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatleri-
ni ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal 
katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp ko-
rumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı 
ve değişir sermayeli ortaklıklar” olarak tanımlanmıştır. Maddede, koo-
peratifin ortaklık (şirket) olduğu belirtilmiş ise de, bu ortaklığın “ticari 
nitelikte bir ortaklık” olduğu yönünde bir açıklama ve belirleme yapılma-
mıştır.

Kooperatifler Kanunu'nun 1. maddesinde gösterilen bu tanımdan açık-
ça anlaşılacağı üzere kooperatiflerde amaç, diğer ticaret şirketlerinden 
farklı olarak kazanç elde etmek ve bunu ortakları arasında paylaşmak 
olmayıp, ortakların ekonomik menfaatlerini, özellikle meslek veya geçim-
lerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, 
dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak ve gidermektir. Koopera-
tifler, kâr - zarar amacından ziyade sosyal yönü ağır basan ortaklıklardır. 
Bu tanım ve amaç 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 171. 
maddesinde, "Devlet, milli ekonominin yararlarını dikkate alarak, önce-
likle üretimin artırılmasını ve tüketicinin korunmasını amaçlayan koope-
ratifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alır." şeklinde anlamını bul-
muştur. Bu tanım ve düzenlemelere göre, yapı kooperatiflerini tacir kabul 
edip, tacir sıfatının sonuçlarıyla sorumlu tutmak mümkün değildir. Aksi 
bir kabul, kooperatiflerin ticari kazanç elde etme amacına yönelik hareket 
etmeleri sonucunu doğurur ki, bu durumun Anayasa'da dahi kendisine 
yer verilen kooperatifçiliğin amacına uygun düşmeyeceği açıktır. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 124/1. maddesinde, "Kooperatif-
ler" ticaret şirketleri arasında sayılmış ise de, aynı maddenin 2. bendin-
de kooperatifler "Şahıs şirketleri" ve "Sermaye şirketleri" arasında gös-
terilmemiştir. TTK'nın 124. maddesinin 1 ve 2. bentleri ile 1163 sayılı 
Kooperatifler Kanunu'nun 1. maddesi birlikte değerlendirildiğinde yapı 
kooperatiflerinin "ticaret şirketi" olmadığı, sosyal niteliği ağır basan ken-
dine özgü bir ortaklık olduğu anlaşılmaktadır. Kaldı ki, bu düzenlemelere 
benzer hükümler, 6762 sayılı mülga Türk Ticaret Kanunu'nda da bulun-
masına rağmen (md 18, 136), Yargıtay'ın istikrar kazanan uygulamasında 
yapı kooperatifleri tacir olarak kabul edilmemiştir. (Yargıtay Hukuk Ge-
nel Kurulu'nun 07.02.1996 tarih ve 1995/956 E., 196/45 K. Dairemizin 
08.06.2016 tarih ve 2015/1147 E., 2016/3470 K. ve 05.04.2016 tarih ve 
2014/10937 E., 2016/2136 K. sayılı ilamları aynı yöndedir.)

Dava konusu olay, davacı şirket ile davalı kooperatif arasındaki kat 
karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklandığı, kooperatif ile üye arasında 
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bir uyuşmazlık söz konusu olmadığı gibi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanu-
nu’nun 4. maddesi uyarınca, her iki tarafın tacir olduğu ve uyuşmazlığın 
her iki tarafın ticari işlerinden kaynaklandığı bir uyuşmazlık da mevcut 
değildir. Bu durumda mahkemece, işin esasına girilerek taraf delilleri 
toplanıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde gö-
revsizlik kararı verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bozulması gerek-
miştir.

SONUÇ

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin 
diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenler-
le, davacı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 
peşin alınan harcın istek halinde iadesine, karar düzeltme yolu kapalı 
olmak üzere, 23.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KOOPERATİFİN TARAF OLDUĞU DAVA • DAVADA GÖREV

ÖZET: Kooperatif ile üye arasında olmayan dava-
ya Asliye Hukuk Mahkemesinde bakılmalıdır.
Y. 23 HD., E. 2017/1308, K. 2017/1631, T. 31.5.2017

Davacı vekili, müvekkilinin kooperatifte ödemesiz daire sahibi olduğu-
nu, bu bağımsız bölümün kullanılmasına rağmen kooperatif ortak gider-
lerine katılmadığını, giderlerin ödenmesi için davalı aleyhine icra takibi 
başlatıldığını; ancak davalı tarafın haksız itirazı sonucu takibin durdu-
ğunu ileri sürerek, davalı tarafın haksız itirazının iptali ile %20 oranında 
icra inkâr tazminatının ödenmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece iddia ve dosya kapsamına göre; dava, kooperatif ile üyesi 
arasındaki ortak giderlere katılım payının ödenmesine ilişkin dava olmak-
la, Kooperatifler Kanunundan kaynaklanmaktadır. 6100 sayılı HMK'nın 
114/1,c hükmüne göre görev konusu dava şartı olup HMK'nın 115. madde 
hükmüne göre dava şartlarının mevcut olup olmadığını davanın her aşa-
masında mahkemenin kendiliğinden araştırması gerekir. 1163 sayılı Ko-
operatifler Kanunu'nun 99. maddesine göre "Tarafların tacir olup olma-
dıklarına bakılmaksızın bu kanundan doğan hukuk davaları ticari dava 
sayılır." hükmü karşısında davanın ticari dava niteliğini taşıdığı, 6102 sa-
yılı TTK'nın 5/1. maddesine göre ticari davaların Ticaret Mahkemeleri'nde 
görülmesi gerektiğinin hüküm altına alındığı anlaşılmakla, davanın dava 
şartı yokluğu nedeniyle reddine karar verilmiştir.
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Karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

Taraflar arasındaki dava, üye ile kooperatif arasında değildir. Dava-
cının talebikooperatiften bedelini peşin ödeyerek satın alınan iki konut 
nedeniyle davalının sorumlu olduğu genel giderlerden payına düşen tu-
tara ilişkin olup bu durumdakooperatif ile davalı arasında üyelik ilişkisi 
bulunmadığından, davaya bakma görevinin mahkemece düşünüldüğünün 
aksine Ticaret Mahkemesi olmayıp Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu anla-
şıldığından, görevsizlik kararı yerine işin esasına girilerek sonucuna göre 
bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı düşünce ile yazılı şekilde karar 
verilmesi doğru olmamış bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının ka-
bulü ile hükmün, davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın is-
tek halinde iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 31.05.2017 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KOOPERATİF HUKUKU • AİDİYET TESPİTİ DAVASI

ÖZET: Kooperatif inşaatları tamamlanmadan açı-
lan aidiyet tespiti ve tescil davasının reddi gerekir.
Y. 23 HD., E. 2017/1655, K. 2017/1789, T. 13.6.2017

Davacı vekili, müvekkilinin davalı kooperatiften 01.12.2003 tarih ve 
115 no'lu karar ile 27.000,00 TL karşılığında B-2 blok 2. kat ... caddesi 
cepheli doğu-batı giriş sağ yan daireyi satın aldığını, dairenin müvekkiline 
dava tarihine kadar teslim edilmediğini ileri sürerek, B-2 blok 2. kat ... 
caddesi cepheli doğu-batı giriş istikameti esas alındığında sağ yan daire-
nin müvekkiline ait olduğunun tespitini ve tapuya tescilini talep ve dava 
etmiştir.

Davalı vekilleri, müvekkiline yapılmış bir ödeme bulunmadığını, daire 
satışına ilişkin yönetim kurulu imzalarının bir kısmının sahte olduğunu 
savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsa-
mından; davacının genel kurullara çağrıldığı ve 20.06.2010 tarihli genel 
kurulda kooperatife 65.760,00 TL borçlu olduğunun belirlendiği, böyle-
likle davacının kooperatifin ortağı olduğu, ancak davacıya tahsisine karar 
verilen ... cepheli doğu-batı giriş sağ yan dairenin 26.05.2012 tarihli genel 
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kurulda ... 'a tahsisine karar verildiği ve bu kişiye teslim edildiği, ... 'ın 
daire tahsisinin davacıya tahsis kararının düzeltilmesinden önce olduğu, 
dava konusu taşınmazda üstün hak sahibinin ... olduğu, 2. kat dairelerin 
ise arsa sahiplerine tahsis edildiği, davacının davalı kooperatif ortağı ol-
masına rağmen davacıya tahsis edilmiş bir dairenin bulunmadığı, bu ne-
denle dairenin aidiyetinin tespiti ve tapu iptal tescil davasının bu aşamada 
dinlenemeyeceği, kooperatif inşaatı devam ettiğinden ve davacıya bir daire 
tahsisinin mümkün olduğundan bu aşamada tazminat talep hakkı da bu-
lunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir. 

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, 
delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle davacıya 
tahsisli yerin belirlenemeyip, peşin ödemeli ortak olarak konut verileme-
mesi halinde kooperatifinşaatlarının tamamlanması sonrasında, bu üye-
liğe bağlı olarak tazminat talep edebileceğine göre, davacı vekilinin tüm 
temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz itirazla-
rının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 
aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebli-
ğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 
13.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KOOPERATİF HUKUKU • ÜYELİKTEN İHRAÇ

ÖZET: Üç yıl süreyle art arda üç kez genel kurul 
toplantılarına mazeretde bildirmeden katılmayan 
üye hakkında verilen ihraç kararı doğrudur.
Y. 23 HD., E. 2017/1775, K. 2017/1887, T. 20.6.2017

Davacı vekili, müvekkilinin davalı kooperatifin üyesi olduğunu, dava-
lı kooperatifyönetim kurulunun 30.12.2013 tarih ve 324 nolu kararı ile 
06.04.2014 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda gündemin 14. mad-
desi gereğince genel kurul kararı ile üyeliğine son verildiğini, bu hususun 
noter ihtarnamesi ile bildirildiğini, davacının çiftçi olduğunu, ortaklıktan 
çıkarıldığına ilişkin noter ihtarının ortaklıktan çıkarılması ile ilgili net ve 
anlaşılabilir bilgileri ve gerekçeyi ihtiva etmediğini, ortaklıktan çıkarma 
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kararının yasaya uygun olmadığını, zira kooperatif yönetim kurulu yöneti-
mi elinde tutabilmek amacıyla çifçilik yapan birden fazla üyenin üyelikten 
ihracına karar verirken, çifçilikle ilgisi olmayan tarlası olmayan kişileri 
kooperatife üye yaptığını ileri sürerek, müvekkilinin kooperatif üyeliğin-
den ihraç kararının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamındanı; davacının 2011, 
2012 ve 2013 yıllarına ait genel kurul toplantılarına katılmaması konu-
sunda herhangi bir delil veya mazeret gösteremediği, kendisinin üyelikten 
ihracı konusunda yalnızcakooperatif yönetiminin kötüniyetli olduğu id-
diasında bulunduğu, ancak bu konuda herhangi bir delil ibraz etmediği, 
celp edilen kooperatif genel kurul toplantı evraklarından, davacının o yıl-
lardaki toplantılara (arka arkaya üç defa) katılmadığı, bu durumda, koo-
peratif anasözleşmesinin 13. maddesinin (f) bendindeki şartın oluştuğu, 
üyelikten çıkarma kararının usul ve yasaya uygun olduğunun anlaşıldığı 
gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, 
delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekili-
nin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz itirazla-
rının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 
aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebli-
ğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 
20.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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KOOPERATİF HUKUKU • EŞİTLİK İLKESİ

ÖZET: Kooperatifin borcu olan ya da daha az 
ödeme yapan ortaklarına daire tapularını verdiği 
dikkate alındığında, eşitlik ilkesi bakımından ko-
operatife borcuda bulunsa ferdi daire tapusunu 
davacıya vermesi gerektiği sonucuna varılmalıdır.
Y. 23 HD., E. 2017/1334, K. 2017/2132, T. 13.9.2017

Davacı vekili, müvekkilinin 15.04.1993 tarihinde davalı kooperatife 
üye olduğunu, üyelikten kaynaklanan tüm edimlerini yerine getirdiğini, 
kooperatifkonutlarının inşaatlarının tamamlandığını, binaların tamamen 
iskana açıldığını, ferdileşme ile diğer üyelere tapularının verildiğini, mü-
vekkiline 13.03.1995 tarihli kur’a ile tahsis edilen bağımsız bölümün ta-
pusunun ise halen devredilmediğini ileri sürerek, 3.......... no’lu bağımsız 
bölümün tapu kaydının iptali ile müvekkili adına tescilini talep ve dava 
etmiştir. 

Davalı vekili, davacının aidat borcu bulunduğunu savunarak, davanın 
reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya 
kapsamına göre; davalı kooperatifin kurulduğu tarihten beri muhasebe 
kayıtlarının düzenli tutulmadığı, ortaklar tarafından yapılan tüm ödeme-
lerin kayıtlara işlenmediği, bazı ödemelerin yöneticiler tarafından zimme-
te geçirildiği, davacının da aralarında bulunduğu dört kooperatif ortağı-
nın şikayeti üzerine, zimmet suçunu işledikleri sabit görülen kooperatif 
yöneticilerinin cezalandırılmalarına karar verildiği, ceza yargılamasında, 
ödemeleri çok az olmasına rağmen kooperatifyöneticilerine ferdi tapula-
rının verildiğinin tespit edildiği, bunlardan fazla ödemesi olduğu tespit 
edilen davacıya ise ferdi tapusunun verilmediği, kooperatiftarafından ai-
dat borçlarının tahsili amacıyla 2005 yılında başlatılan icra takibine karşı 
davacının itirazı üzerine takibin durduğu, kooperatifçe bu tarihten sonra 
ilgili icra dosyasında herhangi bir işlem yapılmadığı, kooperatif üyesinin 
parasal yükümlülükleri ile ilgili davaların 5 yıllık zamanaşımı süresine 
tabi olduğu, icra takibine konu alacak ile ilgili son işlem tarihinden itiba-
ren zamanaşımı süresinin geçtiği, söz konusu borç nedeniyle zamanaşı-
mının işlemediği kabul edilse dahi,kooperatifin borcu bulunan ya da daha 
az ödemesi olan ortaklarına daire tapularını verdiği göz önünde bulundu-
rulduğunda, eşitlik ilkesi gereğince,kooperatife borcu bulunsa dahi dava-
cıya da ferdi tapusunu devretmesi gerektiği sonucuna varılarak, davanın 
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kabulü ile dava konusu bağımsız bölümün tapu kaydının iptali ile davacı 
adına tesciline dair verilen karar Dairemizin 26.01.2017 tarihli ilamı ile 
onanmıştır.

Davalı vekili, karar düzeltme talep etmiştir.

Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında 
benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayı-
lan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerek-
miştir. 

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin karar düzeltme istemi-
nin REDDİNE, alınması gereken harç peşin yatırıldığından yeniden harç 
alınmasına yer olmadığına ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar 
düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 13.09.2017 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KOOPERATİF AİDATI • BORÇLUNUN TEMÜRRÜDÜ

ÖZET: Kooperatif genel kurulunda belirlenen ai-
dat aylık ödenmesi gereken kesin vadeye bağ-
lanmış bir borç olup, temerrüt için ayrıca ihtara 
gerek yoktur.
Y. 23 HD., E. 2017/2379, K. 2017/3248, T. 15.11.2017

Davacı vekili, davalı aleyhine icra takibi yapıldığını, genel kurul ka-
rarları gereğince aidat borçlarının tahsilinin istendiğini, borçlunun icra 
takibine haksız itiraz ettiğini ve takibin durduğunu ileri sürerek itirazın 
iptali ile takibin devamına ve inkar tazminatına karar verilmesini talep ve 
dava etmiştir. 

Davalı asil davanın reddini istemiştir. 

Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına 
göre; davalı ortak genel kurulunca alınan kararlara uymak ve kooperati-
fin aidatlarını ödemek mecburiyetinde bulunduğu, icra dosyası incelendi-
ğinde davalının yapmış olduğu itirazda aslen aidat borçlarını ödemediği 
gerekçesiyle davacının davasının kısmen kabulü ile 10.030,00 TL alacağa 
takip tarihinden itibaren aylık %1,5 oranında değişen oranlar göz önünde 
tutularak ticari faiz uygulanmasına, davacının işlemiş faiz talebinin dava-
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lının usulüne uygun temerrüde düşürülmediği gerekçesiyle reddine karar 
verilmiştir. 

Kararı davacı vekili ve davalı asil temyiz etmiştir. 

1-Davacının temyizi yönünden; kooperatif genel kurullarında belirle-
nen aidat, aylık ödenmesi gereken ve kesin vadeye bağlıdır. Bu nedenle 
ortağın temerrüdü için ayrıca ihtara gerek yoktur. Kooperatifin aidatın 
ödenmesi gereken tarihten itibaren faiz talep etme hakkı vardır. Bu hu-
sus göz önünde bulundurularak mahkemece bilirkişiden takip tarihinden 
itibaren takip tarihinden işlemiş faiz hesaplatılarak sonucuna göre karar 
verilmesi gerekir. 

2-Davalının temyizi yönünden de davalının dosyaya ibraz ettiği ödeme 
makbuzlarının bilirkişi raporunda göz önüne alınmadığı anlaşılmaktadır. 
Bu nedenle davalının dosyaya ibraz ettiği makbuzlar göz önünde bulun-
durularak bilirkişiden ek rapor alınıp sonucuna göre hüküm kurulması 
gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir. 

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin ve davalı asilin sair 
temyiz itirazlarının reddi ile mahkeme kararının BOZULMASINA, peşin 
alınan harçların istek halinde temyiz edenlere iadelerine, karar düzeltme 
yolu kapalı olmak üzere, 15.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

KOOPERATİFİN ALACAĞI • TEMERRÜT FAİZİ

ÖZET: Kooperatifin ortağından alabileceği temer-
rüt faizi en fazla %18 yıllık faiz olabilecektir.
Y. 23 HD., E. 2017/2158, K. 2017/3247, T. 15.11.2017

Davacı kooperatif vekili davalının kooperatif üyesi olduğunu aidat 
borçlarını ve erken oturma payını ödememesi nedeniyle hakkında yapılan 
icra takibi yapıldığı, yapılan kısmi haksız itirazın 2.400,00 TL’lik takibe 
kadar tahakkuk eden faiz yönünden iptaline, takibin devamına, davalının 
asıl alacağın %40’ı olan 520 TL kötü niyet tazminatına hükmedilmesini 
talep ve dava etmiştir.

Davalı duruşmadaki beyanında ödeme güçlüğü nedeniyle bir miktar 
aidatı ödeyemediğini, kendisine süre verilseydi ödeyeceğini, takip ve dava 
sebebiyle mağdur edildiğini beyan etmiştir. 
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Mahkeme iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına 
göre; davalının aidat ve erken oturma tazminatı ödeme yükümlülüğü al-
tında olduğu fakatkooperatif tarafından davalı kooperatif ortağından aylık 
%5 oranında temerrüt faizi talebinin kanuna aykırılığı sebebiyle azami 
olarak yıllık %18 oranında temerrüt faizi talep edilebileceği kabul edile-
rek davacının davasının kısmen kabulüne, asıl alacağa takip tarihinden 
itibaren yıllık %18 oranında temerrüt faizi uygulanarak tahsili yönüyle 
takibin aynen devamına,icra inkar tazminatı talebinin reddine karar ve-
rilmiştir. 

Karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere 
ve özellikle icra takibinden sonra yapılan ödemlerin icra müdürlüğünce 
mahsup edileceğinin tabi bulunmasına göre, davalının tüm temyiz itiraz-
ları yerinde görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalının tüm temyiz itirazlarının red-
diyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda 
yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, karar düzeltme yolu 
kapalı olmak üzere, 15.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KOOPERATİF HUKUKU • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

ÖZET: Genel kurulların yapılmaması, yönetim 
kurulu üyeleri hakkında kamu davaları açılması 
ve şaibeli olmaları sebepleriyle davacıların ola-
ğanüstü genel kurul toplantısına çağrı istekleri 
kabul edilmelidir.
Y. 23 HD., E. 2017/1572, K. 2017/3365, T. 22.11.2017

Davacılar vekili, kooperatif üyesi olan müvekkillerince 1163 sayılı Ko-
operatifler Kanunu'nun 44. maddesi uyarınca davalı kooperatifin yöne-
tim kurulu ve denetleme kuruluna keşide edilen ihtarname ile kooperatif 
genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağırmalarının talep edildiğini, 
çıkarılan ihtarnamelerinkooperatifin ticaret sicil memurluğuna bildirdi-
ği adreslerde tebliğ edilmediğini ileri sürerek, müvekkillerine gündem 
dahilinde olağanüstü genel kurul toplantısına çağırmaya izin verilmesine 
karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
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Davalı vekili, davacıların Kooperatifler Kanunu'nun 44. maddesinde 
öngörülen usuli işlemleri yapmadan bu davayı açtıklarını, ileri sürülen 
hususların doğru olmadığını, müvekkil kooperatifin genel kurul hazırlık-
larının yapılmakta olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma, uyulan Yargıtay bozma ilamları ve tüm 
dosya kapsamına göre, davalı kooperatifin dava edilen gündeme iliş-
kin yaptığı genel kurul kararlarının ... 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 
2010/468 E. sayılı dosyasında iptal edilmesi, davacıların 1163 sayılı Koo-
peratifler Kanunu ve anasözleşme hükümlerine uygun olarak genel kurul 
toplantısına çağrı prosedürüne uygun olarak hareket etmiş olup çağırma 
yeter çoğunluğuna sahip oldukları, dava konusu genel kurul toplantısına 
çağırma talebinin olduğu dönemde ve dava tarihi itibariyle Kooperatifler 
Kanunu ve anasözleşme hükümleri gereğince her yıl yapılması zorunlu 
olan 2008-2009 yılları hesaplarının ve faaliyetlerinin değerlendirileceği 
olağan genel kurul toplantılarının davalıkooperatif tarafından zamanın-
da ve halen yapılmaması, davalı kooperatifin yönetim ve denetim kuru-
lu üyelerinin görev sürelerinin 27.04.2010 tarihinde sona ermesi, davalı 
kooperatif yönetim kurulu üyeleri hakkında "zimmet, denetim görevini 
ihmal ile tefecilik" suçlamaları ile açılan kamu davaları neticesinde ceza-
landırıldıkları, bu nedenle de davalı kooperatif yöneticileri ve yönetimleri 
hakkında şaibelerin olması karşısında davacıların olağanüstü genel ku-
rul toplantısına çağrı isteklerinin haklı nedenlere dayandığı gerekçesiy-
le, davanın kabulüne dair verilen karar davalı vekilinin temyizi üzerine 
Dairemizin 2016/4746 esas, 2017/787 karar sayılı ilamı ile 13.03.2017 
tarihinde onanmıştır.

Davalı vekili, karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında 
benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayı-
lan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerek-
miştir. 

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin karar düzeltme iste-
minin REDDİNE, alınması gereken harç peşin yatırıldığından yeniden 
harç alınmasına yer olmadığına, takdiren 275,00 TL para cezasının karar 
düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 22.11.2017 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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KOOPERATİF HUKUKU • ÜYELİĞE KABUL

ÖZET: Davacının zimnen kooperatif üyeliğine 
kabul edildiği sabit olmamış ise de, kooperatife 
gönderdiği ihtarnamenin yeni bir üyelik başvuru-
su olduğu kabul edilmelidir.
Y. 23 HD., E. 2017/1632, K. 2017/3794, T. 19.12.2017

Davacı vekili, müvekkilinin daha önce davalı kooperatif yönetim kuru-
lu kararı ile üyelikten ihraç edildiğini, bu ihraç kararı aleyhinde açtıkları 
davanın hak düşürücü süre içerisinde açılmadığı gerekçesiyle reddedildi-
ğini, ancak davalıkooperatifin müvekkili ile aynı durumda olan iki kişiyi 
sonradan üyeliğe kabul ettiğini, ortaklık koşullarını devam ettiren mü-
vekkilinin, gönderdiği ihtara rağmen üyelik kaydının yapılmadığını ileri 
sürerek, müvekkilinin baştan beri kooperatifüyesi olduğunun tespitine, 
bunun mümkün olmaması halinde ihraç edilerek tekrar üye yapılan kişi-
lerin üyelik tarihleri itibariyle müvekkilinin de üye olduğunun tespitine, 
bunun da mümkün görülmemesi halinde üyelik kaydı konusunda gönde-
rilen 21.06.2004 tarihli ihtarname tarihi itibariyle üye olduğunun tespiti-
ne karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 

Davalı vekili, davanın zamanaşımına uğradığını, davacının üyelikten 
ihracına ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı bulunduğunu savunarak, 
davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davanın kesin hüküm nedeniyle reddine dair verilen ka-
rar, davacı vekilinin temyiz istemi üzerine, Dairemizin 15.11.2013 tarih 
ve 2013/6290 E., 7136 K. sayılı ilamıyla, bozulması üzerine, uyma kara-
rı verilen mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve 
tüm dosya kapsamına göre, davacının zımmen kooperatif üyeliğine kabul 
edildiğine ilişkin iddiasının sabit olmadığı, ancak, davacının 21.06.2004 
tarihli ihtarname ile yaptığı başvurusunun ise yeni bir üyelik başvurusu 
olduğu, zira davacının K.K'nın 8. maddesi ile anasözleşmenin 10. mad-
desindeki üyelik koşullarını taşıdığı, davalı kooperatifin, davacının bu 
talebini hukuka aykırı olarak kabul etmediği, benzer konumda olanları 
yeniden üye kabul ettiği, buna göre davacının da üyelik talebinin de kabul 
edilmesi gerektiği belirtilerek, davanın kabulü ile davacının 21.06.2004 
tarihi itibariyle davalı kooperatife üyeliğinin tespitine karar verilmiştir. 

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir. 

Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda 
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inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isa-
betsizlik bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan 
yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, davalı vekilinin 
temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin tüm temyiz itirazla-
rının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 
alınması gereken harç peşin yatırıldığından yeniden harç alınmasına yer 
olmadığına, Yargıtay duruşmasında hazır bulunan davacı yararına takdir 
olunan 1.480,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak, da-
vacıya verilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar 
düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar 
verildi.



YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ

SOSYAL MEDYA • FOTOĞRAF YAYINLANMASI 
• 

KİŞİLİK HAKLARI

ÖZET: Herkese açık ve kolaylıkla ulaşılabilen bir 
fotoğrafın sosyal medya hesabından alınarak 
başka bir profilde yayımlanması özel hayata iliş-
kin olarak kabul edilemeyeceğinden suç teşkil 
etmeyecektir.*
Y. 12 CD. E. 2015/4349, K. 2016/5349, T. 30.03.2016

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçundan sanığın beraatine ilişkin hü-
küm, mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya in-
celenerek gereği düşünüldü:

Sanığın, BG isimli sahte facebook profili oluşturarak ilgi duyduğu ka-
tılana arkadaşlık isteği göndererek bir süre yazıştıkları, katılanın, sanık 
tarafından kullanılan profilin sahte hesap olduğunu anladıktan sonra, sa-
nığın kullandığı sahte profili arkadaşlık listesinden çıkardığı, sonrasında 
sanığın kullandığı sahte profile, katılanın facebook hesabından elde ettiği 
resimleri koyarak, kişisel verilerin kaydedilmesi suçunu işlediği iddiasına 
konu olayda,

TCK'nın 135 ve 136. maddelerinde düzenlenen “Kişisel Verilerin Kay-
dedilmesi” ve “Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme” 
suçlarının konusunu oluşturan kişisel veri kavramından, kişinin, yetkisiz 
üçüncü kişilerin bilgisine sunmadığı, istediğinde başka kişilere açıklaya-
rak ancak sınırlı bir çevre ile paylaştığı, herkes tarafından bilinmeyen ve/
veya kolaylıkla ulaşılması ve bilinmesi mümkün olmayan, kişinin kimliği-
ni belirleyen veya belirlenebilir kılan, kişiyi toplumda yer alan diğer birey-
lerden ayıran ve onun niteliklerini ortaya koymaya elverişli, gerçek kişiye 
ait her türlü bilginin anlaşılması gerektiği, belirli veya belirlenebilir bir 
kişiye ait her türlü bilginin, hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, TCK'nın 
135. maddesinde “Kişisel verilerin kaydedilmesi” başlığı altında, belirli 
veya belirlenebilir bir kişiye ait her türlü bilginin, başkasına verilmesi, 

* Gönderen Av. Özgü PEKKİP KAYA
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yayılması ya da ele geçirilmesi, aynı Kanunun 136/1. maddesinde “Verileri 
hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” başlığı altında birbirinden 
bağımsız iki ayrı suç olarak tanımlanmıştır.

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunun maddi 
konusunu oluşturan “kişisel veri” kavramından, kişinin, yetkisiz üçüncü 
kişilerin bilgisine sunmadığı, istediğinde başka kişilere açıklayarak an-
cak sınırlı bir çevre ile paylaştığı nüfus bilgileri (T.C. kimlik numarası, 
adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı gibi), adli sicil kay-
dı, yerleşim yeri, eğitim durumu, mesleği, banka hesap bilgileri, telefon 
numarası, elektronik posta adresi, kan grubu, medeni hali, parmak izi, 
DNA'sı, saç, tükürük, tırnak gibi biyolojik örnekleri, cinsel ve ahlaki eği-
limi, sağlık bilgileri, etnik kökeni, siyasi, felsefi ve dini görüşü, sendikal 
bağlantıları gibi kişinin kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan, kişiyi 
toplumda yer alan diğer bireylerden ayıran ve onun niteliklerini ortaya 
koymaya elverişli, gerçek kişiye ait her türlü bilginin anlaşılması gere-
kir. Herkes tarafından bilinen ve/veya kolaylıkla ulaşılması ve bilinmesi 
mümkün olan kişisel bilgiler de, yasal anlamda “kişisel veri” olarak kabul 
edilmekte ise de, anılan maddenin uygulama alanının amaçlanandan fazla 
genişletilerek, uygulamada belirsizlik ve hemen her eylemin suç oluştur-
ması gibi olumsuz sonuçların doğmaması için, maddenin uygulamasında, 
somut olayın özellikleri dikkate alınarak titizlikle değerlendirme yapılma-
sı, olayda herhangi bir hukuk dalı tarafından kabul edilebilecek bir huku-
ka uygunluk nedeni veya bu kapsamda nazara alınabilecek bir hususun 
bulunup bulunmadığının saptanması ve sanığın eylemiyle hukuka aykırı 
hareket ettiğini bildiği ya da bilebilecek durumda olduğunun da ayrıca 
tespit edilmesi gerekir.

Bu bilgiler ışığında somut olayımız açısından, sanık tarafından oluştu-
rulan sahte facebook profilinde, katılanın facebook profilinden elde edi-
len resimlerin yayınlanması eyleminin suç olarak kabul edilmesi halinde, 
eylemin kişisel verilerin kaydedilmesi suçunu değil, verileri hukuka aykırı 
olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturabileceği, bahse konu re-
simlerin dosya kapsamında bulunmadığı, ancak;

Sanığın kovuşturma aşamasında verdiği ifadesinde “Davaya konu fo-
toğrafları ben facebook isimli sosyal paylaşım sitesinden aldım. Ben bu 
sitede kendisi ile arkadaştım. Zaten bu fotoğrafları herkese açıktı, müşte-
kinin benim elimde herhangi bir fotoğrafı yoktur.” şeklindeki savunması, 
katılanın kovuşturma aşamasında verdiği ifadesinde “benim fotoğraflarım 
arkadaşım olmayanlara engelliydi. Sadece bir tane profil fotoğrafım her-
kese açıktı. Sanık büyük ihtimalle o fotoğrafımı almış olabilir.” şeklindeki 
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beyanı dikkate alındığında, bahse konu fotoğrafın, katılanın herkese açık 
profilinden elde edildiği, bu fotoğraflara kolaylıkla ulaşılabildiği, fotoğra-
fın özel hayata ilişkin olduğuna dair bir iddiada da bulunulmadığı dikkate 
alındığında, özel hayata ilişkin olmayan, herkese açık facebook profilin-
den kolaylıkla elde edilen fotoğrafların, ilgilinin isim ve soyismi kullanıl-
madan, sadece başka bir facebook profilinde yayınlanması eyleminin suç 
olarak kabul edilemeyeceği, bu eylemlerin yalnızca özel hukuk yaptırımla-
rına konu olabileceği göz önüne alındığında mahkemece sanık hakkında 
beraat kararı verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiş olup,

Yapılan yargılama sonunda yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanım-
lanmamış olması, gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir 
kılınmış olduğundan, mahalli Cumhuriyet savcısının, atılı suçun unsur-
larının oluştuğuna ve mahkumiyet istemine ilişkin temyiz itirazlarının 
reddiyle, beraate ilişkin hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA, 
30.03.2016 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

ÇEK SUÇU • KARŞILIKSIZ İŞLEMİ

ÖZET: Çeke karşılıksızdır işlemi yapmayan banka 
görevlisi hakkında cezai yaptırım uygulanmalıdır.
Y. 19 CD., E. 2015/8582, K. 2017/2348, T. 16.03.2017

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süre-
si, 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, belge-
ler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

5941 sayılı Kanun'un 7/4. maddesindeki; ''Kısmen veya tamamen kar-
şılığı bulunmayan çekle ilgili olarak, talebe rağmen, karşılıksızdır işlemi 
yapmayan banka görevlisi, şikâyet üzerine bir yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.'' hükmüne rağmen sanığın; imzanın çek keşidecisine ait 
olup olmadığı hususunda gerekli ve yeterli araştırmayı yapmayarak yerin-
de görülmeyen soyut sebeplerle dava konusu çeke ''karşılıksızdır'' işlemi 
yapmaması şeklinde gerçekleşen fiilinin suç oluşturduğu cihetle, atılı suç-
tan mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeksizin yazılı gerek-
çe ile beraatına hükmolunması,
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Kanuna aykırı ve katılan vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerin-
de görüldüğünden tebliğnameye aykırı olarak, HÜKMÜN 5320 sayılı Ka-
nun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 
321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşa-
madan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahke-
mesine gönderilmesine, 16/03/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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DAVADA HAKLILIK DURUMU 
•

 VEKALET ÜCRETİ MASRAFLAR

ÖZET: Davacının davasını Yargıtay içtihatları ve 
mahkeme kararlarına göre açtığı o zamanki du-
ruma göre haklı olduğu, dava açıldıktan sonra 
yapılan yasal değişik ile haklılık durumunun de-
ğiştiği ve davanın reddi cihetine gidildiği dikkate 
alınarak tarafların leh ve aleyhine vekalet ücreti-
ne hükmedilmemesi hakkaniyet gereğidir.*
GAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
13. HD. E. 2017/2602, K. 2017/2712, T. 23.11.2017

Davalı vekilinin istinaf başvurusu üzerine dairemize gelen dosya ince-
lendi; 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, da valı tarafın, müvekkilinden 
tahsil ettiği dağıtım, iletim, PSH, okuma ve kayıp kaçak bedelinin fazlaya 
ilişkin haklı saklı kalmak kaydıyla şimdilik 5.000.00 TL’nin fazi ile bir-
likte tahsilini talep etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davanın reddine karar verilme-
sini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

Yapılan yargılama sonunda mahkemece; 6719 sayılı yasayla 6446 sa-
yılı yasada yapılan değişiklik uyarınca davanın redine ve davasını avukat 
ile takip eden davacı lehine vekalet ücreti takdiri ile yargılama giderlerinin 
davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

İLERİ SÜKÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ:

Davalı vekileri karara karşı istinaf kanun yoluna başvurmuştur.

İstinaf dilekçesinde özetle; mahkemece davacı lehine yargılama gideri 
ve vekalet ücreti tesisinin hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz oldu-

* Gönderen Av. Berrak ÜNLÜ



520 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 2 • Yıl: 2015

ğunu, bu nedenle yerel mahkemenin yargılama gideri ile vekalet ücreti 
ödemesi yönündeki hükümlerin kaldırılmasını, lehlerine ????????

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

HMK’nun 353. maddesi uyarınca inceleme yapılıdğından duruşma 
açılmamıştır.

Dava dağitim, iletim, PSH, okuma ve kayıp kaçak bedelinin tahsili iste-
mine ilişkin olup, 6446 sayılı yasada, dava tarihinden sonra yapılan yeni 
yasal düzenleme nedeniyle, mahkemece davanın reddine karar verilerek 
davalı yargılama giderleri ve vekalet ücretinden sorumlu tutulmuştur.

6719 sayılı Yasa’nın 21. maddesi ile 6446 sayılı Kanun’un 17. madde-
sinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 6. fıkrasının a, ç, d, f bend-
leri değiştirilmiş ve aynı maddede eklenen 10. bend ile “Kurum tarafın-
dan gelir ve tarife düzenlemeleri kapasamında belirlenen bedellere ilişkin 
olarak yapılan başvurular ve açılan davalarda; tüketici hakem heyetleri 
ile mahkemelerin yetkisi bu bedellerin kurumun düzenleyici işlemlerine 
uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. “6719 sayılı Kanun’un 26. Maddesi 
ile 6646 sayılı Kanun’a eklenen geçici 19. Maddesinin “bu maddeyi ih-
das eden kanunla öngörülen düzenlemeler yürürlüğe konuluncaya kadar, 
kurul tarafından yürürlüğe konulan mevcut yönetmelik, tebliğ ve kurul 
kararlarının bu kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına de-
vam olunur.” hükmü ile geçici 20. Maddesinde ki “Kurul karlarına uygun 
şekilde tahakkuk ettirilmiş, dağıtım, sayaç okuna, perakende satış hiz-
meti, iletim ve kayıp-kaçak bedelleri ile ilgili olarak açılmış olan her türlü 
ilamsız icra takibi, dava ve başvurular hakkında 17. madde hükümleri 
uygulanır.” hükümleri dikkate alınarak, bu yasa değişikliğinin yürürlük 
tarihi öncesi dönemde geçerli olan EPDK kararlarına dayanılarak alınmış 
olan ve dava konusu kayıp kaçak bedelleri ile ilgili olarak açılan ve halen 
devam eden davalarda da geçmişe etkili olacak şekilde (bu yasa değişikli-
ği öncesinde açılan ve halen görülmekte olan davalarda da) uygulanması 
gereken hükümler içermekle, eldeki davaların tarifelere uygunluk yönün-
den açılmadığı, hukuka aykırı şekilde tahsilat yapıldığı iddiası ile açılmış 
oduğu gözetiltiğinde, dava tarihinden sonra yapılan yasal düzenleme kar-
şısında iddia, savunma ve taraf delillerinin değerlendirilmesi ile sonuca 
gidilmesi bir zorunluluktur. Bunun yanında yapılan yeni yasal düzenleme 
ile davacının davaya konu ettiği hiç bir talebi karşılanmış bulunmadığın-
dan davanın konusuz hale geldiğinden sözedilemez. Zira yasal düzenleme 
ile davanın konusuz kalması ancak davacının davaya konu ettiği taleple-
rinin yapılan yeni düzenleme ile cevap bulmuş olmasına bağlıdır. Eğer 
yapılan yasal düzenleme davaya konu edilen hususta dava açılmasını geç-
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mişe etkili olacak şekilde ortadan kaldırıyor veya yasaklıyorsa böyle bir 
düzenleme ancak davanın reddi sonucunu doğurur.

Ayrıca yeni yasal düzenlemeden sonra aynı taleplerle açılan dava na-
sıl ki, mevcut yasal düzenleme nedeniyle bu konuda dava açılamayacağı 
gerekçesiyle redde malkum ise mevcut davalarda da red kararı vermek 
yargılama hukukunun bir gereğidir. Yasa açıkça geçmişe de etkili bir bi-
çimdde mevzuata uygun olarak tahakkuk ettirilen dağıtım, iletim, PSH, 
okuma ve kayıp kaçak bedeli konusunda talepte bulunulamayacağını dü-
zernlemektedir. Bu nedenle davanın reddi kararı doğrudur.

Yargılama giderleri yönünden ise, davacının davasını Yargıtay içtihat-
ları ve mahkeme kararlarına göre açtığı ve o zaman ki uygulamara göre 
dava açılırken davacının haklılık durumu dikkate alınarak dava tarihin-
den sonra yapılan yasal değişiklik nedeniyle haklılık durumunun değiştiği 
ve davanın reddi cihetine gidilmiş olduğu gözetilerek tarafların leh ya da 
aleyhine vakelet ücretine hükmedilmemesi hakkaniyetin bir gereğidir. Ay-
rıca yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerine bırakılması da davanın 
reddi kararının tabi bir sonucudur. Bu nedenlerle davalı vekilinin istinaf 
istemi konusunda aşağıdaki hüküm kurulmuşutur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere; 

1- Davalı vekilinin istinaf başvurusunun kısmen kabulü ile; taleple 
bağlı kalınarak mahkemece verilen kakarın hüküm fıkrasının 3. ve 4. 
bentlerinin KALDIRILMASINA-

Hataların düzeltilmesi yeniden yargılama yapılamsını gerektirmediğin-
den HMK'nın 353/1.b.2. maddesi gereğince; 

Mahkeme kararının hüküm fıkrasının 3. nolu bendi yerine “Davacı-
nın yapmış olduğu yargılama giderlerinin üzerinde bırakılması” 4. nolu 
bendi yerine “Davacı ile davalının leh veya aleyhlerine vekalet ücreti hük-
medilmesine yer olmadığına”, bentlerinin EKLENMESİ suretiyle kararın 
bu şekilde DÜZELTİLMESİNE, Davalı vekilinin sair istinaf sebeb.lerinin 
reddine, 

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, HMK'nın 361/1. maddesi 
gereğince kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Yargıtay’a tem-
yiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 23/11/2017
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525İdari Yargı Kararları

İDARİ YARGI KARARLARI

ÖZET: Kurumlar avukatlara yardımcı olmak zo-
rundadırlar.
BURSA 2. İDARE MAHKEMESİ E.2017/1010 K.2017/1822 
T.23.11.2017

DAVANIN ÖZETİ

Avukat olan davacı tarafından, Bursa Ssoyal Güvenlik İl Müdürlüğü 
Osmangazi Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü’ne 22/05/2017 tarihinde 
verdiği dilekçe ile M.Ş. hakkında yapılan icra takip dosyasını inceleme 
talebinin reddine ilişkin 23/05/2017 tarih ve 26556680 sayılı işlemin; 
kurumların avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sun-
makla yükümlü olduğu, vekaletname ibrazının örnek alındığında istene-
bileceği, işlemin Avukatlık Kanunu’na aykırı olduğu ileri sürülerek iptali 
istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ

Davanın süresinde açılmadığı, advacının talebinin vekaletnamesi ol-
maması nedeniyle reddedildiği, M.Ş.’in borçları nedeniyle Çalı Mahallesi 
5898 ada 1 parsel sayılı taşınmaza haciz konulması üzerine taşınmazın 
diğer hissedarlarının vekili olduğu ileri süren davacı tarafından inceleme 
talebinde bulunuludğu M.Ş.’in tüm borçlarını 05/07/2017 tarihi itibariyle 
ödediği, hacizlerin kaldırıldığı, davacının dosyayı incelemkte herhangi bir 
yararı olmadığı savunularak davanın reddi gerektiği ileri sürülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Bursa 2. İdare Mahkemesi’nce, davalı idarenin usulü iliş-
kin itirazları yerinde görülmeyerek dava dosyası ve ekleri incelenerek ge-
reği görüşüldü:

Dava, avukat olan davacı tarafından, Bursa Sosyal Güvenlik İl Mü-
dürlüğü Osmangazi Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü’ne 22/05/2017 
tarihinde verdiği dilekçe ile M.Ş. hakkında yapılan icra takip dosyasını 
inceleme talebinin reddine ilişkin 23/05/2017 tarih ve 26556680 sayılı 
işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

1136 sayılı Avukatlık Kanununu’nun 2. maddesinde, “Avukatlığın 
amacı; hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele 
ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini 
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ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı or-
ganları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağla-
maktır. Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine 
ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder. Yargı organları, emniyet makam-
ları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel 
ve kanuya ait bankalar, noterler, sigorta şikketleri ve vakıflar avukatlara 
görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunla-
rındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın ge-
rek duyudğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür.  Bu 
belgelerden örnek alınması vekaletname ibrazına bağlıdır. Derdesi davla-
arda müzekkereler duruşma günü beklenmeksiin mahkemeden alınabi-
lir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Yukarıda anılan yasa hükümlerinin değerlendirilmesinden; belirtilen 
kurum ve kuruluşların avukatlara görevleri ile ilgili konularda yardımcı 
olmak, belge bilgileri incelemesine sunmak ve vekalet ibrazı ile de foto-
kopi vermek zorunda olduğu, bu durumun istisnasının ise özel yasalarda 
engel bir halin bulunması olduğu görülmektedir.

Dava dosyasının incelenmesinden; Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdür-
lüğü Osmangazi Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü nezdinde icra ta-
kibi yapılan dava dışı M.Ş.’in borçları nedeniyle 6183 sayılı Kanun kap-
samında icra takibi başlatılarak, Çalı Mahallesi 5898 ada 1 parsel sayılı 
taşınmazına haciz konulması üzerine taşınmazın diğer hissedarlarının 
vekili olan davacı tarafından yapılan icra takip dosyasını incelemek üzere 
22/05/2017 tarihli dilekçesi ile davalı idareye başvurduğu, davalı idare-
nin istenilen bilgilerin M.Ş.’in vekili olmaması gerekçesiyle söz konusu 
başvuruyu reddetmesi üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşıl-
maktadır.

Avukatlık Kanunu’nun verdiği yetki uyarınca yapılan bir mesleki hak-
kın kullanılması, meslek icrasının asgari gereği olarak talep edilen ince-
lemenin, somut olayda dava dışı M.Ş.’nin icra takibine konu olması ile 
birlikte davacının müvekllerinin de hissesi olan taşınmaz üzerine haciz 
konulması sonucunu doğuran hukuki ihtilafı incelemeye yetkili en yetkin 
kişinin avukatlığı mesleğini icra edenlerdir.

Bu durumda, davalı idarece vekaletname bulunmaması gerekçe göste-
rilerek davacının aşvurusu reddedilmişse de; yukarıda hükümlerine yer 
verilen Avukatlık Kanununu’nun 2. maddesinde belirtilen kurum ve ku-
ruluşların avukatlara görevlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak zo-
runda oldukları hususunun açıkça vurgulandığı, davacının avukat oldu-
ğu; davacının bu yoldaki talebinin vekaletnamesinin bulunmadığ gerekçe 
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gösterilerek reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık 
bulunmadığın sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü 
yapılan 126.80 TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya 
verilmesine, artan posta ücretinin karar kesinleştikten sonra davacıya ia-
desine, kararın teliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İstanbul 
Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere 23/11/2017 tari-
hinde oybirliğiyle karar verildi.





YARARLI BİLGİLER
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YARGITAY'A GÖRE KiRA ARTIŞLARINDA UYGULANACAK ORANLAR

AYLAR 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ocak 5.33 5.22 9.59 5.50 4.96 15,66

Şubat 4.72 6.11 8.79 5.61 5.87 15,50

Mart 4.23 6.95 8.03 5.64 6.89

Nisan 3.74 7.89 7.36 5.47 8.01

Mayıs 3.27 8.66 6.98 5.19 9.02

Haziran 3.18 9.03 6.74 4.91 9.98

Temmuz 3.23 9.26 6.43 4.77 10.94

Ağustos 3.39 9.55 6.14 4,51 12.05

Eylül 3.58 9.84 5.92 4.07 13.26

Ekim 3.93 10.11 5.58 3.83 14.47

Kasım 4.10 10.32 5.33 3.93 15,38

Aralık 4.48 10.25 5.28 4.30 15,82
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Yıllara Göre Üfe / Tüfe Endekslerinde 
 Bir Önceki Aya Göre Artış Oranı

AYLAR
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

Ocak 3.32 0.33 0.55 3,98 0,99 1.98 1.10 1.82 2,46 1,02

Şubat 1.38 1.20 -0.20 1,26 2,68 0.43 0.71  - 0.02 0,81 0,73

Mart 0.74 1.05 0.40 1,04 1.13 1.19  - 0.04 1,02

Nisan 0.09 1.43  0.52 0,76 1.34 1.63 0.78 1,31

Mayıs -0.52 1.11 1.48 0,52 0.40 0.56 0.58 0,45

Haziran 0.06 0.25 0.41 0,07 0.31 -0.51 0.47 -0,27

Temmuz 0.73 -0.32 0.21 0,72 0.45 0.09 1.16 0,15

Ağustos 0.42 0.98 0.08 0,85 0.09 0.40 -0,29 0,52

Eylül 0.85 1.53 0.29 0,24 0.14 0.89 0.18 0,65

Ekim 0.92 -0.20 0.84 1,71 1.90 1.55 1.44 2,08

Kasım -0.97 -1.42 2.00 2,02 0.18 0.67 0.52 1,49

Aralık -0.76 -0.33 2.98 1,37 -0.44 0.21 1.64 0,69
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Yıllara Göre Üfe / Tüfe Endekslerinde  
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre Artış Oranı

AYLAR
ÜFE TÜFE

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

Ocak 3.32 0.33 0.55 3,98 0,99 1.98 1.10 1.82 2,46 1,02

Şubat 4.75 1.53 0.34 5,29 3,69 2.41 1.82 1.80 3,29 1,76

Mart 5.52 2.60 0.75 6,38 3.57 3.03 1.75 4,34

Nisan 5.61 4.06 1.27 7,19 4.96 4.71 2.55 5,71

Mayıs 5.06 5.22 2.77 7,74 5.38 5.30 3.15 6,18

Haziran 5.12 5.49 3.19 7,82 5.70 4.76 3.63 5,89

Temmuz 5.89 5.15 3.41 8,60 6.18 4.85 4.84 6,05

Ağustos 6.33 6.19 3.49 9,52 6.28 5.27 4,53 6,60

Eylül 7.24 7.81 3.79 9,78 6.43 6.21 4.72 7,29

Ekim 8.22 7.59 4.66 11,66 8.45 7.86 6.23 9,52

Kasım 7.18 6.06 6.76 13,91 8.65 8.58 6.78 11,16

Aralık 6.36 5.71 9.94 15,47 8.17 8.81 8.53 11,92
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Yıllara Göre Üfe/Tüfe Endekslerinde Bir Önceki Yılın  
Aynı Ayına Göre Artış Hızı

AYLAR
ÜFE TÜFE

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

Ocak 10.72 3.28 5.94 13,69 12,14 17.75 7.24 9.58 9,22 10,35

Şubat 12.40 3.10 4.47 15,36 13,71 7.89 7.55 8.78 10,13 10,26

Mart 12.31 3.41 3.80 16,09 8.39 7.61 7.46 11,29

Nisan 12.98 4.80 2.87 16,37 9.38 7.91 6.57 11,87

Mayıs 11.28 6.52 3.25 15,26 9.66 8.09 6.58 11,72

Haziran 9.75 6.73 3.41 14,87 9.16 7.20 7.64 10,90

Temmuz 9.46 5.62 3.96 15,45 9.32 6.81 8.79 9,79

Ağustos 9.88 6.21 3,03 16,34 9.54 7.14 8,05 10,68

Eylül 9.84 6.92 1.78 16,28 8.86 7.95 7.28 11,20

Ekim 10.10 5.74 2.84 17,28 8.96 7.58 7.16 11,90

Kasım 8.36 5.25 6.41 17,30 9.15 8.10 7.00 12,98

Aralık 6.36 5.71 9.94 15,47 8.17 8.81 8.53 11,92
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Yıllara Göre Üfe/Tüfe Endekslerinde  
12 Aylık Ortalamalara Göre Artış Hızı

AYLAR
2014 2105 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

Ocak 5.22 9.59 5.50 4,96 15,66 7.53 8.80 7.87 7,76 11,23

Şubat 6.11 8.79 5.61 5,87 15,50 7.60 8.77 7.97 7,88 11,23

Mart 6.95 8.03 5.64 6,89 7.70 8.70 7.96 8,21

Nisan 7.89 7.36 5.47 8,01 7.97 8.57 7.84 8,66

Mayıs 8.66 6.98 5.19 9,02 8.23 8.45 7.71 9,09

Haziran 9.03 6.74 4.91 9,98 8.31 8.28 7.74 9,36

Temmuz 9.26 6.43 4.77 10,94 8.35 8.07 7.91 9,44

Ağustos 9.55 6.14 4,51 12,05 8.46 7.88 7,98 9,66

Eylül 9.84 5.92 4.07 13,26 8.54 7.80 7.92 9,98

Ekim 10.11 5.58 3.83 14,47 8.65 7.69 7.89 10,37

Kasım 10.32 5.33 3.93 15,38 8.80 7.61 7.79 10,87

Aralık 10.25 5.28 4.30 15,82 8.85 7.67 7.78 11,14





YİTİRDİKLERİMİZ
NAKİLLER / AYRILMALAR
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Baromuzun 13575 sicil sayısında kayıtlı
Av. YUSUF HAKKI ERGÜVEN

05/03/2018 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1959 yılında Konya'da doğmuş, 1983 yılında

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuz'da yaparak,

1984 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 

meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 8550 sicil sayısında kayıtlı
Av. MUSTAFA ERSİN SOYDANER

17/02/2018 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1946 yılında İstanbul'da doğmuş, 19720 yılında

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuz'da yaparak,

1973 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 

meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 4886 sicil sayısında kayıtlı
Av. OSMAN ERGÜN İNCE

14/02/2018 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1937 yılında İstanbul'da 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.

Baromuzun 41620 sicil sayısında kayıtlı
Av. EMRAH KUNDURLU

19/02/2018 tarihinde vefat etmiştir. 
Merhum 1985 yılında Bursa'da doğmuş, 2010 yılında
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden

mezun olmuş, stajını Baromuz'da yaparak,
2011 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 

meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 5140 sicil sayısında kayıtlı
Av. MEHMET TURAN BOLAYIR

28/02/2018 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1928 yılında İnegöl'de doğmuş, 

1962 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
mezun olmuş, stajını Baromuz'da yaparak,

1963 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 

meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 13466 sicil sayısında kayıtlı
Av. NAKİ TOLUNAY

27/02/2018 tarihinde vefat etmiştir. 
Merhum 1953 yılında Adana'da doğmuş, 

1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
mezun olmuş, stajını Baromuzda yaparak,

1984 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 

meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Sıra No Sicil No Adı Soyadı Hareket Tarihi Nakil Baro

NAKİLLER

1 59537 ELİF KARAKAYA 2/1/2018 BURSA BAROSU

2 31440 HACER EDA K. ORHONLU 2/1/2018 ANKARA BAROSU

3 38185 TÜLAY ÇOKAN 2/1/2018 ANKARA BAROSU

4 38693 MEHMET Ş. BOYRAZOĞLU 2/1/2018 ANKARA BAROSU

5 38991 ZEYNEP K. DEMİR 2/1/2018 ANKARA BAROSU

6 33982 TUNCA ARDA ALPARSLAN 2/1/2018 KOCAELİ BAROSU

7 54953 BURCU KONARILI 2/1/2018 ANTALYA BAROSU

8 56749 GİZEM MELEK UZUN 2/1/2018 BURSA BAROSU

9 44865 MÜNİRE M. KAYA 2/1/2018 KARABÜK BAROSU

10 58794 HACER VURAL 2/1/2018 KARABÜK BAROSU

11 58552 ELMAS ÜNAL 2/1/2018 ANTALYA BAROSU

12 43557 FATİMA HÜDA BARDAKCI 2/1/2018 MERSİN BAROSU

13 27273 MELİKE HIZAL 2/1/2018 ADANA BAROSU

14 32975 UMUT ALKAÇ 2/1/2018 SAMSUN BAROSU

15 55569 CANDAN AVCI 2/1/2018 ANKARA BAROSU

16 40254 EZGİ BÖLGEN 2/1/2018 BURSA BAROSU

17 47308 BADEGÜL TATLI 2/1/2018 ADANA BAROSU

18 58445 BURCU YILMAZ 2/1/2018 TRABZON BAROSU

19 59055 BÜŞRA GÜÇLÜ 2/8/2018 MUĞLA BAROSU

20 49480 SAVAŞ GİYER 2/8/2018 SAKARYA BAROSU

21 48988 ELİF EZGİ AKSOY 2/8/2018 HATAY BAROSU

22 26825 CENGİZHAN HATİPOĞLU 2/8/2018 SAMSUN BAROSU

23 37994 ÖZDEN NACAKCI 2/8/2018 ANTALYA BAROSU

24 45740 YONCA YİGİT 2/8/2018 VAN BAROSU

25 55197 GİZEM BAŞTÜRK 2/8/2018 KIRKLARELİ BAROSU

26 37121 ELİF GÜRIŞIK GEZİCİ 2/8/2018 İZMİR BAROSU

27 53177 GÜL ÖZÇELİK 2/8/2018 KOCAELİ BAROSU

28 39844 SEVİNÇ KORKMAZ 2/8/2018 ANTALYA BAROSU

29 41456 ESRA MERDANOĞLU 2/8/2018 ESKİŞEHİR BAROSU

30 59576 OLCAY ERÇORUMLU 2/8/2018 ANKARA BAROSU

31 57118 HAZAL MİNA KANGAL 2/8/2018 ANKARA BAROSU

32 58553 GİZEM YILMAZ 2/8/2018 SAKARYA BAROSU

33 39864 NEŞE ASLANBAY A. 2/8/2018 TEKİRDAĞ BAROSU

34 59928 EGEMEN ÖZGEN 2/8/2018 ESKİŞEHİR BAROSU

35 51253 ADEM ÖGET 2/8/2018 İZMİR BAROSU
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36 20771 MASUM AKBAŞ 2/8/2018 BURSA BAROSU

37 55037 DİLAN HARMANCİ 2/8/2018 ANTALYA BAROSU

38 58327 ILGAZ LALE KOCAKUNDAKÇI 2/15/2018 KIRKLARELİ BAROSU

39 49332 TUĞBA REFİK 2/15/2018 BURSA BAROSU

40 58133 HALİL NAİL GELEN 2/15/2018 NİĞDE BAROSU

41 57495 CEREN KORKMAZ 2/15/2018 TOKAT BAROSU

42 55965 DENİZ DUMAN 2/15/2018 MALATYA BAROSU

43 55692 İREM ARSAL 2/15/2018 DÜZCE BAROSU

44 55644 LEYLA KARATEKİN 2/15/2018 ADIYAMAN BAROSU

45 36796 MURAT AYHAN GÖNCÜ 2/15/2018 ORDU BAROSU

46 42791 CAN ÇELİK 2/15/2018 KONYA BAROSU

47 55230 KAAN USLU 2/15/2018 TEKİRDAĞ BAROSU

48 54760 NAZ ERKAN 2/15/2018 MERSİN BAROSU

49 36184 AYŞEGÜL KIRIŞ 2/15/2018 TEKİRDAĞ BAROSU

50 54612 ALİ ERSİN MİKYAS 2/15/2018 AYDIN BAROSU

51 54568 AYÇA ÖZBEK 2/15/2018 ANKARA BAROSU

52 59966 MUSTAFA UYAR 2/15/2018 DİYARBAKIR BAROSU

53 59751 NUMAN KOCA 2/15/2018 AMASYA BAROSU

54 49585 MÜNİR ÇALIŞKAN 2/22/2018 SAMSUN BAROSU

55 57731 MERVE IŞIK 2/22/2018 K.BAROSU

56 57262 LÜTFIYE ÖZKELEBEK 2/22/2018 MUĞLA BAROSU

57 46856 MİRAY DEMİRKAN 2/22/2018 AĞRI BAROSU

58 55881 MELİSA ATA 2/22/2018 ANKARA BAROSU

59 55427 BURÇAK ÜNAL 2/22/2018 İZMİR BAROSU

60 27405 KERİM KALKAN 2/22/2018 BALIKESİR BAROSU

61 49836 DORUK AVCI 3/1/2018 ANKARA BAROSU

62 56643 SİNAN TOKDEMİR 3/1/2018 ŞANLIURFA BAROSU

63 56044 HAZAL ÇİFTCİOĞLU 3/1/2018 KAYSERİ BAROSU

64 45041 GAMZE GÜL DİLEKÇİ 3/1/2018 ANKARA BAROSU

65 55533 MUSTAFA E. ASLAN 3/1/2018 KAYSERİ BAROSU

66 59636 SUSA AYYILDIZ 3/1/2018 MARDİN BAROSU

67 26807 MEHMET B. ÖRKMEZ 3/1/2018 ŞANLIURFA BAROSU

NAKİLLER

Sıra No Sicil No Adı Soyadı Hareket Tarihi Nakil Baro
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AYRILMALAR

1 32678 MURAT GÖNÜL 2/1/2018 

2 6003 GÜNEY PEHLİVANOĞLU 2/1/2018 

3 53569 PINAR ÖZDEMİR 2/1/2018 

4 35442 FİRDEVS ERDOĞAN 2/1/2018 

5 42229 ŞEVİN ZEYNO ŞEREFHANOĞLU ÇAKMAK 2/1/2018 

6 56911 ZEYNEP CÜNÜK 2/1/2018 

7 6705 SİNAN ALİOĞLU 2/1/2018 

8 59214 GÖKÇE YURDAKUL 2/1/2018 

9 59993 ÖZGE CANBEK 2/8/2018 

10 45524 GÜLBERK BAŞIBÜYÜK 2/15/2018 

11 51926 ÇAĞRI OKAN 2/15/2018 

12 15533 HÜSEYİN İSKENDER ER 2/22/2018 

13 45605 ELVAN GÖKTEN TOSUN 2/22/2018 

14 24503 TAYLAN DEMİR 2/22/2018 

15 53571 MEVLÜT UZUNÖNER 2/22/2018 

16 34054 MUSTAFA TURGAY KULELİ 3/1/2018 

17 31808 SERDAR GÜNDÜZ 3/1/2018 

Sıra No Sicil No Adı Soyadı Hareket Tarihi

AYRILMALAR
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İDAM MAHKUMLARININ SON SÖZ  
ve MEKTUPLARI
İLKER HASAN DUMAN 

İnfazlar 1965 yılına kadar gündüzleri ve halkın izleyebilmesi için alenen ve belirli 
noktalarda İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda, Ankara'da Samanpazarı'nda 
gerçekleştiriliyordu. 1965 yılında İnfaz Kanunu'nda yapılan düzenlemeden sonraki 
infazlar cezaevi avlularında, güneş doğmadan önce, gizli olarak yapılmıştır. 
Askeriyeye bağlı bir kişinin askeri suçtan dolayı aldığı idam cezası kurşuna dizilerek 
infaz edilirdi. Ekim 1984'ten itibaren mahkemeler tarafından verilen idam cezaları 
Meclis'te onaylanmadığı için infaz edilmemiş, 1991 yılında çıkarılan bir afla 500 
civarında idam cezası dosyası, 10 yıl ağır hapse dönüştürülmüş ve 2002'deki yasayla 
da fiilen uygulanmamış olan tüm idam kararları, ömür boyu hapse dönüştürülmüştür. 
Türkiye'de idam cezası, ilk önce 2001'de savaş tehdidi ve terör suçları halleri dışındaki 
suçlar için kaldırıldı. 3 Ağustos 2002 de "Savaş ve çok yakın savaş tehdidi hallerinde 
işlenmiş suçlar hariç'' şartı ile kaldırıldı.. 2004'te ise tüm suçlar için kaldırılmıştır. 5218 
sayılı kanunla tamamen kaldırılmıştır.

Konu Başlıkları

İdam Cezası İdam Edilenlerin Sayısı

Son Mektuplar – Son Sözler

Seçkin Yayıncılık: 0 216 303 11 23 



ARSA PAYI 
KARŞILIĞI İNŞAAT 
SÖZLEŞMELERİ 
NASIL 
DÜZENLENMELİDİR?
İLKER HASAN DUMAN 

İnşaat sürecinde ve sonucunda bir sorun 
çıkmasın diye sözleşme yapılır. Arsa payı karşılığı 
inşaat sözleşmesi tarafların Anayasasıdır; bu 
nedenle özenle hazırlanmalıdır. Nasıl ki kötü 

bir Anayasa ancak iyi uygulayıcıların elinde ayakta kalabilirse, sözleşmeler de öyle. 
Kötü bir sözleşme ancak vicdanlı, ahlaklı, erdemli sözleşmeciler olursa sorunlara 
neden olmaz, meydana gelen sorunları çözebilir; aksi halde sorunlar kangren haline 
dönüşür. Kötü sözleşme yapmaktansa hiç sözleşme yapmamak daha iyidir. Zira 
kötü sözleşmenin kötü sonuçları taraflara zarar verirken, hiç sözleşme yapılmaması 
durumunda tedbir bizzat kanun tarafından alınmaktadır. Kötüniyetli ve vicdansız bir 
sözleşmecinin aşındıramayacağı, aşamayacağı, ihlal edemeyeceği bir sözleşmeyi 
tasavvur edemiyorum. Böyle de olsa, mutlaka bir sözleşme yapılmalıdır, bir hukukçu 
hazırlamalıdır. Sözleşmenin açık ve anlaşılır olmasına özen gösterilmelidir. Yaşanan 
sorunların bir bölümü, kapalı, anlaşılmaz veya çelişkili cümlelerden meydana 
gelmektedir. Sözleşmenin yorumuna ışık tutacak anahtar kelimeler, inşaata başlama 
zamanı, inşaatın süreci, tamamlanmanın ve teslimin tanımı, paylaşım, edimlerin yerine 
getirilmesi, ihlal durumunda yaptırım öngörülmesi gibi konular sözleşmede yer alacaktır. 
Kamu düzenine aykırı olmayan her konu sözleşmede düzenlenebilir. Sözleşmenin 
önemine vurgu yapmaktayız; unutulmamalıdır ki, iş sahibi davada, yüklenici inşaatta 
kazanır.

Konu Başlıkları

İnşaat Sözleşmesi Düzenlenirken Nelere Dikkat Edilmelidir?

İnternetten İndirilmiş Sözleşmeler Değil, Arsaya, İmar Durumuna, Tarafların Arzu ve 
Gereksinimlerine Uygun Sözleşme Hazırlanmalıdır

Sözleşmeler, Açık ve Anlaşılır Olmalıdır

Örnek İnşaat Sözleşmeleri

Seçkin Yayıncılık: 0 216 303 11 23 
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