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HUKUKUN VAZGEÇİLMEZLİĞİ 

Döviz kurlarındaki dalgalan-
ma birçok hukuki sorunu önü-
müze getirdi. 

13 Eylül 2018 günlü Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürür-
lüğe giren Türk Parası Kıymeti-
ni Koruma Hakkında 32 Sayılı 
Kararda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Karar ile Türkiye'de yerle-
şik kişilerin kendi aralarında 
yapacakları sözleşmelere yöne-
lik bazı düzenlemeler yapıldı. 
Hazine Bakanlığı tarafından bu 
konudaki istisnaların Kamuo-
yuna duyurulacağı bildirildi. 

Yargıtay Hukuk Genel Kuru-
lu’nun Yabancı para borçları ve 
Türk Lirası karşılığı konusun-
daki içtihadına bu sayı Dergi-
mizde yer veriyoruz. Bu konuda 
yayımlanan diğer kararlara da 
bu sayıdaki adı geçen kararın 
dipnot bilgisinden ulaşılabilir. 

***
Güncelliğini her zaman koru-

yan diğer önemli hukuki konu 
Aile Konutu.

Yargıtay 2. Hukuk dairesinin 
bu yönde vermiş olduğu karar-
larda da aile konutunun satış ve 
ipotek işlemlerinde eş rızasının 
şart olduğu bir kez daha teyit 
edilmiş oluyor. Bu kararlara da 
sayfalarımızdan ulaşılabilir. 

***
Bankalar ile tüketiciler ara-

sında imzalanan kredi sözleş-

melerine dayanılarak, alacak 
bulunduğu gerekçesiyle yargı 
kararı olmadan hesaplara ko-
nulan blokelerin hukuka aykırı 
olduğu da Yüksek Mahkeme ta-
rafından ortaya kondu.

Sayfalarımızda yer verdiği-
miz kararda Yargıtay; davacının 
beyanında, devlet memuru ol-
duğunu, davalı bankadan kredi 
kullandığını, borcunu ödeyeme-
diğini, davalı bankanın icra ta-
kibi başlattığını, müvekkilinin 
maaşının tamamına yasal olma-
yan bir şekilde el koyulduğunu, 
müvekkilinin bu nedenle açlık 
ve sefalete mahkum edildiğini 
ileri sürerek müvekkilinin maaş 
hesabındaki blokenin kaldırıl-
masına, hukuksuz bir şekilde 
el konulan 2.635,68 TL’nin ya-
sal faizi ile birlikte istirdadına 
karar verilmesini talep ve dava 
etmiş, Mahkemece tüm dosya 
kapsamına göre; davacının tü-
ketici olduğu, taraflar arasın-
daki sözleşmede davalı banka-
ya tanınan yetkinin haksız şart 
niteliğinde olduğu gerekçesiyle 
davanın kabulüne karar veril-
mesinin, hukuka uygun ilam ol-
duğunu hüküm altına almıştır. 

***
Hukuk, herkes için gerekli-

liktir. Yeni adli yılda huzur, ba-
şarı, esenlik ve bu bilinç ile... 

Yayın Kurulu
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GEÇMIŞTEN BUGÜNE YARGITAY 
KARARLARINDA YOKSULLUK NAFAKASI 
TALEBINDE ETKILI OLAN UNSURLARI 

DEĞERLENDIRME 

Doç. Dr. Ebru CEYLAN1

Giriş 

Yoksulluk nafakası, boşanma durumunda evlilik birliğinin getirdiği 
görevlerden olan eşler arasındakarşılıklı bakım ve geçindirme ödevinin 
devamı niteliğindedir. Yoksulluk nafakası, boşanma kararı üzerine hük-
molunacak bir nafakadır. 

Yoksulluk nafakasının amacı, boşanmadan sonra yoksulluğa düşecek 
olanı korumaktır.Bu nafaka, bir bakım nafakası niteliği taşıdığından bo-
şanmadan sonra yoksulluğa düşenin kusuru daha ağır olmadığı takdir-
de nafaka talebi kabul edilebilir. Yoksulluk nafakası ödeyecek olan eşin 
kusuru bulunması gerekmez, bu edenle akıl hastalığı veya evlilik birliği-
nin temelinden sarsılmasına dayanan nafaka davalarında da bu nafakaya 
hükmedilir. 

TMK.m.175vd .hükümlerinde düzenlenen boşanmanın eşlerle ilgili 
mali sonuçlarından biri olan yoksulluk nafakası talebinin mahkemece 
kabul edilmesinde etkili olan birçok unsur bulunmaktadır2. TMK. m.175 
hükmünde boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olan tarafın talepte 
bulunma hakkı tanınmıştır. 

Yoksulluk nafakasınıntalep edilmesinin şartları,boşanma kararının 
kesinleştiği tarihe göre belirlenir3. Bu hükümde boşanma kararının ve-
rilmiş olması, taraflardan birinin istemde bulunması, istemde buluna ta-
rafın boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek olması, yoksulluk nafakası 
isteyen tarafın kusurunun diğer taraftan daha ağır olmaması gerekir4.

1 İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
2 ÖZTAN, Bilge Aile Hukuku, 6. Bası, Ankara 2015, s.832 vd.;AKINTÜRK,Turgut /ATEŞ, 

Derya, Türk Medeni Hukuku Aile Hukuku İkinci Cilt, Yenilenmiş 20. Bası,İstanbul 
2017,s.302 vd; DURAL, Mustafa /ÖĞÜZ, Tufan/GÜMÜŞ, M. Alper, Türk Özel Hukuku 
Cilt III Aile Hukuku, İstanbul 2016, s.148 vd; CEYLAN, Ebru, Türk ve İsviçre Hukukun-
da Boşanmanın Hukuki Sonuçları, Doktora Tezi, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, 
İstanbul 2006, s.106 vd.

3  YHGK.30.11.1994 T. E. 1994/2-575 K. 1994/798 ( ÖZUĞUR, nafaka, s. 407) . 
4 AKINTÜRK /ATEŞ, s.302 vd.
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Bu çalışmamızda yoksulluk nafakasının talep edilmesinin şartları,-
yoksulluk nafakasının miktarının belirlenmesinde etkili olan unsurlar, 
yoksulluk nafakasının başlangıcı, dava edilebilme zamanı, süresi, öden-
me şekli ve değiştirilmesi geçmişten bugüne kadar önemli gördüğümüz 
Yargıtay kararlarının ışığında değerlendirilmiştir.

A.Yoksulluk Nafakasının Talep Edilmesinin Şartları 

1.Boşanma Kararı Verilmiş Olması Gerekir.

TMK.m.175 hükmünde “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek ta-
raf” ifadesi ile boşanma davasının eki niteliğinde olduğu ifade edilmiştir. 

2.Taraflardan Birinin İstemde Bulunması Gerekir. 

TMK.m.175 hükmünde “ nafaka isteyebilir “ ifadesinden yoksulluğa 
düşecek tarafın istemde bulunmesi gerektiği belirtilmiştir, re ‘sen mah-
kemece hükme bağlanamaz. Boşanma davası sırasında her aşamada 
yoksulluk nafakasının talep edilmesi mümkündür5. Yoksulluk nafakası 
miktarın açıkça belirtilmesi gerekir6.Önceki MK. M. 144 hükmünde yer 
alan erkeğin kadından yoksulluk nafakası talep etmesi için kadının duru-
munun refah içinde bulunması şartı kadın –erkek eşitliği ilkesine uygun 
olmadığı için TMK.m.175 hükmünde yer almamaktadır. Kanımızca ka-
dın –erkek eşitliğini erkek aleyhine bozan bu hükmün kaldırılması isa-
betli olmuştur, çünkü önemli olan kim olduğu değil yoksulluğa düşüp 
düşmediğidir.

3.Yoksulluk Nafakası İsteminde Bulunan Taraf Boşanma Sebebiyle 
Yoksulluğa Düşecek Olmalıdır. 

TMK.m.175 hükmünde “ yoksulluğa düşecek taraf “ ifadesiyle boşan-
ma halinde ileride yoksulluğa düşme olasılığı bulunduğu durumlarda da 
istenebileceği düzenlenmiştir. Önceki MK.m.144 hükmü değiştirilmeden 
önce eşlerin “ büyük bir yoksulluğa düşmesi “ ifadesi kullanılmışken 3444 
sayılı K. ile değiştirilince “ büyük “ sıfatı kaldırılmıştır .

TMK.m.175 hükmünde, yoksulluk kavramının tanımı yapılmamıştır. 
Yoksulluk kavramı ile eşin çalışma yeteneği veya imkânlarından yoksun 
durumda olması, malvarlığı ile geçimini ve ihtiyaçlarını karşılayamaz du-

5  Y. 2. HD. 16.11.1998 T. E. 10633, K.12250 ( UYAR, Türk Medeni Kanunu, “ Aile Huku-
ku “, Ankara 2002,s.1902) . 

6  Y.2. HD. 02.02.1997 T. E. 1997/6737 K.1997/7834 ( ÖZUĞUR, Türk Medeni Kanu-
nunun Yeni Düzenlemelerine Göre Gerekçeli- Açıklamalı -İçtihatlı Nafaka Hukuku, 3. 
Baskı Ankara 2004, s.495) .
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rumda olması belirtilmektedir7.

Mahkemenin yoksulluk nafakası talebiyle karşılaşması halindetalep 
edenin yoksulluğa düşecek olup olmadığı araştırılmalıdır8. Yoksulluk na-
fakasına mahkemenin hükmetmesi için yoksulluğun boşanma sonucunda 
meydana gelmesi ve gerçek bir yoksulluğun olması gerekir9. Yoksulluk 
nafakası talep edenin boşanma dışındaki bir nedenle yoksulluğa düşmesi 
haklı görülmez 10. Gerçek yoksulluk ile boşanmadan önceki yaşam düze-
yine göre daha düşük bir ekonomik imkan içinde yaşamını sürdürmek 
zorunda kalması değil, kişinin günlük, olağan ve zorunlu giderlerini kar-
şılayamaz durumda olması belirtilmektedir11. 

 Yargıtay kararlarında yoksulluk nafakası ile ilgili yoksulluk kavramını 
açıklayıcı ifadeler yer almaktadır. YHGK. 07.10.1998 T. E. 2-656 K.688  
sayılı kararında “ Yoksulluk, ekonomik ve sosyal koşullarla doğrudan il-
gilidir. O nedenle bunu ülkenin ekonomik ve sosyal koşulları altında be-
lirlemek gerekir. Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama, maddi 
ve manevi varlığını geliştirme hakkına sahiptir( AY.m.17/I, m.55) Bu 
temel hakkın sonucu yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım, kültür 
gibi bireyin maddi varlığını geliştirmek için zorunlu ve gerekli görülen 
harcamaları karşılayacak düzeyde geliri olmayanları yoksul kabul et-
mek yerinde olur . “

Yargıtay kararlarında yoksulluk nafakasının hükmedileceği durumlar 
görülmektedir:

Yargıtay, çalışma yeteneğine sahip olsa bile herhangibir geliri veya mal-
varlığı olmayan kişiye yoksulluk nafakası verilmesi gerektiği görüşünde-
dir12. 

7  KÖPRÜLÜ, Bülent/KANETİ, Selim,Aile Hukuku, İstanbul 1989,s.195 ; OĞUZMAN, M. 
Kemal /DURAL, Mustafa,Aile Hukuku, 3. Bası, İstanbul 2001, s.146;TEKİNAY, S. S., 
Türk Aile Hukuku, 7. Bası,İstanbul 1990, s. 262-263; FEYZİOĞLU,N. Feyzi, Aile Huku-
ku, 3. Bası,İstanbul 1986, s.397 ; ZEVKLİLER, Aydın /ACABEY, M. Beşir /GÖKYAYLA, 
K. Emre,Medeni Hukuk ( Giriş – Başlangıç Hükümleri –Kişiler Hukuku –Aile Hukuku ), 
6. Baskı, Ankara 2000, s.938.

8  Y. HD. 08.03.1999 T. E. 1999/93 K. 1999/2030 (ÖZUĞUR, Ali İhsan,Evlilik Birliği-
ni Sona Erdiren Nedenler,Boşanma ve Ayrılık ve Evlenmenin İptali Davaları, Ankara 
2004, s.888).

9 CEYLAN, s. 108.
10 FEYZİOĞLU, s.397 ; VELİDEDEOĞLU, H. Veldet, Türk Medeni Hukuku C. II, Aile Hu-

kuku, 5. Bası, İstanbul 1965, s.261. 
11 FEYZİOĞLU, s.397 ; VELİDEDEOĞLU,s.261.
12  Y. 2. HD. 18.11.1998 T. E. 1998/10273 K. 1998/12393 ( ÖZUĞUR, boşanma, s.889); Y. 

2. HD. T. 25.05.2005 E. 2005/6086 K. 2005/8208 ( UYAR, Talih, Yeni İçtihatlarda Türk 
Medeni Kanunu, 1. Cilt, 2. Bası, Ankara 2007, s.738).
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Yargıtay, asgari ücretle çalışan kadının yoksulluk sınırının altında kal-
dığını belirterek bu durumda yoksulluk nafakasının verilmesi gerektiği 
görüşündedir13. 

Yargıtay, boşanan eşin yoksulluğa düşmesi veya düşecek olması halin-
de kan hısımlarından nafaka isteme hakkının bulunması halinde yoksul-
luk nafakası verilmesi gerektiği görüşündedir14. 

YHGK.T. 12.11.2009 2010/2-614 E. 2010 /597 K. sayılı kararında15 “ 
somut olayda davacı kadının 419, 15 TL aylık geliri olduğu ve aylık 300 
TL kira ödediği dikkate alındığında boşanma sonucu yoksulluğa düşece-
ği muhakkaktır. Davalı kocanın da ekonomik olarak hali refahta oldu-
ğu söylenemez ise de davalı kocanın ekonomik durumunun zayıf olması 
nafaka miktarının değerlendirilmesinde dikkate alınacak bir olgudur… 
Ayrıca davalı kocanın kusurlu olduğu, diğer bir deyişle nafaka isteminde 
bulunan davacı kadının kusurunun daha ağır olmadığı yere mahkeme ve 
Özel Dairenin de kabulündedir. Yukarıda açıklanan nedenlerle mahke-
menin direnme kararı uygun ve yerinde bulunmuştur”. Kanımızca da ya-
şam şartları dikkate alındığında davacı kadının evlilik birliğinin sona 
ermesi nedeniyle yoksulluğa düşecek olduğu belli olduğundan ve kusu-
ru davalıya nazaran daha ağır olmadığından karar isabetlidir. 

YHGK. T. 16.05.2007 2007/275 E.207/275 K. sayılı kararında16 dava-
cının yoksulluk nafakası talebi kabul edilmiştir. Bu kararda kanımızca 
yoksulluk nafakası talebinin kabul edilmesi isabetli olmamıştır . Davacı 
kadın, davalının sadakatsizce bir yaşam sürdüğünü, başka bir kadınla 
karı koca hayatı yaşadığını, hatta bundan bir çocuğu olduğunu, uzun za-
mandır davalı ile ayrı yaşadıklarını, bu nedenlerle evlilik birliğinin teme-
linden sarsıldığını ileri sürerek tarafların boşanmalarını, davalı kocanın 
fabrikası, arsası, evleri ve arabaları olduğunu, toplam servetinin 30 trilyo-
nu geçtiğini iddia ederek 5 trilyon TL maddi tazminat, 5 trilyon TL manevi 
tazminat ve aylık 5 milyar TL yoksulluk nafakası talep etmiştir. Mahke-
me, davalının başka bir kadınla yaşadığı, bir çocuğunun bulunduğu, bu 
nedenle tam kusurlu olduğu anlaşıldığından tarafların boşanmalarına, 
davacı kadının kişilik haklarının ağır şekilde ihlal edilmiş olması, yaşı 
itibariyle ikinci evlilik yapma şansının çok azalmış bulunması dikkate 
alınarak 150 milyar TL maddi tazminat, 150 milyar TL manevi tazmina-

13  YHGK. 01.05.2002 T. E. 2002/24 K. 460 ( İBD. 2003, S. 1 s.161-163) .
14  Y. 2. HD.19.02.1990 T. E.1990/10680 K. 1990/1999 ( YKD. C.16 S.7, Temmuz 1990, 

s.985-986).
15 www.karartek.com ( erişim tarihi : 06.09.2018).
16 www.karartek.com ( erişim tarihi : 06.09.2018).
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ta hükmetmiştir.Davacının SSK emeklisi olması nedeniyle aylık 469 mil-
yon TL maaş alması nedeniyle kira vermeden davalıya ait evde oturması 
nedeniyle düzenli gelire sahip olduğu, bu gelirin asgari ücretin üzerinde 
olduğundan yoksulluk nafakası talebi reddedilmiştir. Bu hüküm, davacı 
tarafından yoksulluk nafakası yönünden temyiz edilmiştir. Y. Özel Daire 
tarafından bozulmuştur. Y. 2. HD. Üyesi olan Ömer Uğur Gençcan’ın 
karşı yazısındaki gerekçeler gereği kanımızca da davacıya yoksulluk 
nafakası verilmesini gerektiren bir durum söz konusu değildir.Y. 2. HD. 
Üyesi Ömer Uğur Gençcan, karşı görüşünü kuvvetlendirmek için Doktora 
Tezimize de bu kararda atıf yapmıştır. Yoksulluk nafakası isteyenin SSK 
‘dan yaşlılık aylığı varsa kendisine yoksulluk nafakası verilemeyeceğini, 
Dairesinin de bu görüşte kararlar vermiş olduğunu, davacı kadının 150 
.000 YTL maddi tazminat olarak toplam 300 milyar lira tazminat aldığını, 
bu durumda yoksulluk nafakası almaması gerektiğini, çünkü yoksulluk 
durumunun zaten bu rakamlarla ortadan kalktığını, davacı kadının mal 
rejiminin tasfiyesi sonunda aralarında edinilmiş mallarla katıma rejimi 
geçerli olduğundan dosyadaki kayıtlara göre 30 trilyon lira katılma alaca-
ğına sahip olacağını, zaten bu durumun da yoksulluğu ortadan kaldıra-
cağını haklı olarak belirtmiştir. Kanımızca bir hukuki olayda yoksulluk 
nafakasına hükmedilirken  tazminatlara ve katılma alacağına rağmen 
yoksulluk durumunun devam edip etmediği incelenmelidir17. 

Yargıtay kararlarında yoksulluk nafakasının hükmedilmeyeceği du-
rumlar dagörülmektedir:

Yargıtay’a göre, kendisinden yoksulluk nafakası talep edilen tarafın 
yoksul olması halinde nafaka talebi kabul edilmez18.

Yargıtay’a göre talep edenin çalışıp gelir elde ettiği anlaşılmış ise nafa-
ka talebi reddedilir19.

Yargıtay, yoksulluk nafakası almakta iken kendisini yoksulluktan kur-
taracak düzeyde gelir getiren işe girdikten sonra o işten çıkması veya çı-
karılması durumlarında nafaka talebinin kabul edilmeyeceği görüşünde-
dir20.

17 CEYLAN, s.112.
18  Y. 2. HD. 01.03.1999 T. E. 1999/660 K.1999/1692 ( ÖZUĞUR, boşanma, s.888) . 
19  Y. 2. HD.26.01.2005 E.2004/15855 K.2005/768 ( UYAR, yeni, s.739).
20  YHGK.01.02.1995 T. E. 1994/2-758 1995/29 ( İKİD. Yıl 35,S.417, Eylül 1995, s.11294; 

Y. 2. HD. 21.11.1995 T. E. 1995 /11857 K. 1995/12547 ( Yasa Hukuk İçtihat ve Mevzuat 
Dergisi, C. 15, S. 174 /5 Haziran 1996, s.846-848) .
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Yargıtay’a göre, talep eden kişi eğer kendi isteğiyle işyerinden ayrılmış 
ise ve işsiz kalmış ise bu kişi lehine nafaka talebinin kabul edilmez21.

Yargıtay ‘a göre, talep eden kişinin bir başkasıyla ilişkisi var ise bu kişi 
lehine nafaka talebi kabul edilmez22.

Yargıtay ‘a göre, anlaşmalı boşanma davasında yoksulluk nafakasının 
hükme bağlanması halinde daha sonra nafaka istenemez 23.

Yargıtay, asker olan koca aleyhine askere alındığı süre ile terhis tarihi 
arasındaki süre için nakafa talebini kabul etmemektedir24. 

Yargıtay ‘a göre kocası yoksul olduğu için evlilik devam ederken de 
yoksul olan ve bu nedenle boşanma yüzünden yoksulluğa düşmemiş olan 
kadın lehine nafaka talep edilemez25.

Yargıtay, Emekli Sandığı, Bağkur gibi Sosyal Güvenlik Kuruluşların-
dan maaş bağlanan veya bağlanabilecek olan eşin yoksulluk durumu or-
tadan kalkacak ise nafakaya hükmetmez26.

4.Yoksulluk Nafakası İsteyen Tarafın Kusuru Diğer Taraftan Daha 
Ağır Olmamalıdır .

Önceki MK.m.144 hükmü değiştirilmeden önce nafaka talep eden ta-
rafın kusursuz olması şartı vardı, 3444 sayılı K. ile evlilik birliği içinde 
tamamen kusursuz olmanın güçlüğü dikkate alınarak kusuru daha ağır 
olmayan tarafa nafaka isteme hakkı tanınmıştır27 .Yoksulluk nafakası yü-
kümlüsünün kusurlu olması aranmamaktadır ( TMK.m.175/II).

Yargıtay ‘a göre evlilik devam ederken başkası ile evlilik dışı ilişkiye gi-
ren eş kusuru daha ağır olduğundan nafaka talep ederse kabul edilmez28.

Yargıtay ‘ a göre terk sebebiyle açılan boşanma davasında dava kabul 
edilerek boşanmaya karar verilmesi durumunda davalı tam kusurlu sa-
yıldığından nafaka talep ederse kabul edilmez29. 

21  Y. 2. HD. 20.03.2003  T. E. 2003/7780 K.2003/8775 ( Y. 2. HD. ‘nin Karar kartonundan 
alınmıştır ) ; Y. 2. HD.24.11.2000 T. E. 12707 K. 14710 ( UYAR, TMK., s.1870).

22  Y.2. HD.16.02.2000 T. E. 2003/371 K.2003/1724 ( Y. 2. HD. ‘nin Karar kartonundan 
alınmıştır ).

23  Y. 2. HD. 07.03.1997 T. E. 1032 K. 2584 ( UYAR, TMK., s.1928).
24  Y. 2. HD. 15.04.1998 T. E. 2873 K.4893 ( UYAR, TMK., s.1921).
25  Y. 2. HD. 15.02.1996 T. E. 858 K. 1592 ( UYAR, TMK ., s.1933 ).
26  Y. 2. HD . 09.12.1991 T. 12801/15320 sayılı K. ( ÖZUĞUR, nafaka,s. 213 ); Y. 2. HD. 

T.21.04.2005 E.2005/4125 K.2005/6578 ( UYAR, yeni, s.740).
27  ZEVKLİLER/ACABEY/GÖKYAYLA, s.939.
28  Y. 2. HD. 12.05.1998 T.E. 1998/3495 K.1998/5750 ( ÖZUĞUR, boşanma, s. 890 ) .
29  Y. 2. HD. 21.01.1993 T. E. 1992/12908 K. 1993/220 ( KİPER, Osman, Tüm Yönleriyle 

Boşanma Davaları, Ankara 1997, s. 376 ).
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Yargıtay ‘a göre tarafların eşit kusurlu olmaları halinde yoksulluk na-
fakasına hükmedilebileceği kabul edilmektedir30. 

YHGK . 2011/2-155 E. 2011 /278 K. sayılı kararında31 “ yoksulluğa dü-
şecek kavramından ne anlaşılması gerektiği konusunda yasal bir tanımla-
ma olmadığından uygulamada bu konunun kurallara bağlanmış olduğu, 
YHGK.2007/2-275; 11.03.2009 gün ve 2009/2-73 -118 sayılı kararlarında 
yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım, kültür, eğitim gibi bireyin maddi 
varlığını geliştirmek için zorunlu ve gerekli görülen harcamaları karşı-
layacak düzeyde geliri olmayanların yoksul kabul edilmesi gerektiğinin 
benimsendiği, Yargıtay ‘ın yerleşik kararlarında ( YHGK.07.10.1998 gün 
ve 1998/2-656-688; 26.12.2001 gün ve 2001/2-1158-1185 ; 01.08.2002 
gün ve 2002 /2-397-339 )“ asgari ücret seviyesinde gelire sahip olmanın 
yoksulluk nafakası bağlanmasını olanaksız kılan bir olgu olmadığı, ancak 
nafaka miktarının tespitinde esas alınacağının belirtilmiştir. Bu kararda 
yoksulluk nafakası talebinin kabulü için taraflar eşit kusurlu olduğu 
için davalı kadın için kusuru daha ağır olmama koşulunun gerçekleş-
miş olduğu, ancak kadının boşanma yüzünden yoksulluğa düşeme ko-
şulunun araştırılması gerektiği kanımızca isabetli olarak belirtilmiştir. 

B. Yoksulluk Nafakasının Miktarının Belirlenmesinde Etkili Olan 
Unsurlar 

1. Genel Olarak 

TMK.m.175 /I hükmüne göre yoksulluk nafakası miktarı, nafaka yü-
kümlüsünün mali gücü oranında olmalıdır . Bu nedenle yoksulluk nafa-
kası miktarının belirlenmesinde nafaka talep edenin yoksulluğa düşme-
sini engelleyecek ölçüde olup olmadığı ve nafaka ödeyecek olanın mali 
gücüyle orantılı olup olmadığı araştırılmalıdır 32. 

Yoksulluk nafakası miktarını taraflar anlaşmayla kararlaştırabilirler, 
eğer anlaşma yoksa miktarı hakim belirleyecektir. Hakim, boşanmaya 
esas alınan olayın ağırlık derecesine, tarafların sosyal ve ekonomik du-
rumlarına, nafakadan beklenen amaca göre ve hakkaniyete uygun şekilde 
takdir yetkisini kullanacaktır33.

30  YHGK. 13.06.2001 T. E. 2-468 K.502 ( UYAR, TMK., s. 1855 );Y.2. HD. 20.03.2000 
T. E. 1731 K.3202 ( UYAR, TMK., s.1856), Y: 2. HD. 06.04.1999 T. E. 1417 K.3133 ( 
UYAR, s.1857 ) ; Y. 2. HD.T. 19.03.2003 -2500/3532 ( UYAR, yeni, s.742 ) .

31 www.karartek.com ( erişim tarihi : 06.09.2018).
32  Y. 2. HD. 12.03.1993 T. E.1993/1469 K.1993 /2509 (YKD. C.19, S.12 Aralık 1993, 

s.1796 ).
33 TUTUMLU, Mehmet Akif,Yeni Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Evliliğin Butla-

nı, Boşanma, Ayrılık Sebepleri ve Boşanmanın Hukuki Sonuçları, Ankara 2002,s.466.
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Türk Hukukunun kaynağı olan İsviçre Hukukunda önemli rolü olan 
Federal Mahkeme ‘ye göre, eğer hakim yoksulluk nafakasını takdir eder-
ken uygun olmayan kriterlere başvurursa veya önemli unsurları dikkate 
almazsa veya hayat tecrübesine göre açıkça hakkaniyete aykırı davranırsa 
takdir yetkisini kötüye kullanmış olur34. 

Yoksulluk nafakası miktarının  talep eden için yoksulluğunu giderecek 
miktarda olması gerekir35. Eğer yoksulluk nafakası talep eden için önce-
likle maddi ve manevi tazminata hükmedilmiş ise nafakanın miktarının 
belirlenmesinde tazminata rağmen yoksulluğa düşme durumunun olup 
olmadığı araştırılmalıdır36. Türk Hukuk Doktrininde maddi tazminatla 
beraber yoksulluk nafakasının istenip istenemeyeceği konusu tartışma-
lıdır. Maddi tazminatla beraber yoksulluk nafakasının istenemeyeceği 
görüşü 37 maddi tazminatın kapsamının daha geniş olduğuna dayanmak-
tadır. Ancak diğer eş, boşanmada kusursuz olduğu için maddi tazminat 
talep edemiyorsa veya kusurun hafif olması nedeniyle tazminat miktarı 
düşükse bu takdirde yoksulluk nafakası talep edilebilir. Katıldığımız di-
ğer görüşe göre 38 yoksulluk nafakası talep eden lehine maddi tazminata 
hükmedilmişse bu tazminat hesap edilirken kaybedilen nafaka menfaati 
dikkate alınacağından artık yoksulluğa düşme şartı gerçekleşmeyecektir. 
Bu nedenle kanımızca bu durumda eğer yoksulluğa düşme durumu or-
tadan kalkıyor ise yoksulluk nafakası bağlanmamalıdır.

2.Anlaşmalı Boşanmada Yoksulluk Nafakasının Belirlenmesi 

Eşler anlaşmalı olarak boşanıyorlar ise,yoksulluk nafakası ile ilgili de 
anlaşma yapabilirler. Anlaşmalı boşanmada, boşanmanın fer ‘i sonuçla-
rından yoksulluk nafakasına ilişkin anlaşma yapılması zorunlu bir un-
surdur. Diğer boşanma sebeplerinde böyle bir şart yoktur39. 

Hakim, tarafların anlaşmasının varlığını ve eşlerin ve çocukların 
menfaatine uygun olup olmadığını re ‘sen incelemelidir. TMK.m.166 /III 
hükmüne göre anlaşmanın zorunlu içeriğine yoksulluk nafakası girmek-

34 ATF 23 Mayıs 2002, ATF 127 III 136, ATF 26 Eylül 2002, http//www.admin.ch/ ( erişim 
tarihi : 06.09.2018).

35  FEYZİOĞLU, s.398 ; TEKİNAY, 294.
36  FEYZİOĞLU, s.265; OĞUZMAN/DURAL, s.147 ; ZEVKLİLER/ ACABEY/GÖKYAYLA, 

s.939.
37  TEKİNAY, s.265.
38  OĞUZMAN/DURAL, s.147.
39  HATEMİ, H./SEROZAN, R.,Aile Hukuku, İstanbul 1993, s.238; OĞUZMAN/DURAL, 

s.149.
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tedir40. TMK.m.166/III hükmüne göre hakimin tarafları bizzat dinleyerek-
tarafların iradelerini serbestçe açıkladığı hakkında kanaatinin oluşması 
ve uygun bulması gerekir. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatleri 
bakımından gerekli değişiklikleri yapabilir, bu değişiklikleri taraflar da 
kabul ederlerse boşanma hükmü verilir.

Hakim, anlaşmada yoksulluk nafakası miktarı ile  eşlerden birinin bo-
şanmayı bir an önce sağlamak için ağır yükümlülükler altına girip girme-
diğini ve anlaşmanın yeni anlaşmazlıklar yaratacak şekilde olup olma-
dığını denetleyecektir41.Bu anlaşmanın açık, anlaşılır yerine getirilebilir 
güvenilir bir düzenleme olup olmadığını hakim inceleyecektir42.

Hakimin anlaşma üzerinde değişiklik yapma yetkisini nasıl kullanaca-
ğı Yargıtay  belirtmiştir43. Hakim, eşlerin ve çocukların durumunu gerçeğe 
uygun tesbit etmek için doğrudan araştırmak zorundadır. 

Anlaşmalı boşanmada tarafların kararlaştırdıkları yoksulluk nafakası 
miktarını hakim kara altına almalıdır44.Eğer taraflar, birbirlerinden yok-
sulluk nafakası talep etmeyeceklerine karar vermişlerse bunun dışına çıkı-
larak karar verilmesi yasaya aykırı olur 45. 

Y. 2. HD. 15.12.2011 E.2011/2011 K.2011/22275 sayılı kararında46 
“davanın anlaşmalı boşanma talebiyle açılmış olduğu, ancak tarafların 
protokol hükümleri üzerinde anlaşamamaları sonucu davaya çekişmeli 
boşanma olarak devam edildiği,bu durumda tarafların dava dilekçesin-
deki boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin beyanlarının bu taleplerinden 
feragat olarak değerlendirilemeyeceği “ belirtilmiştir. Kanımızca da bura-
da isabetli belirtildiği gibi tarafların kusur durumları belirlenerek yok-
sulluk nafakası talebinin sonuca bağlanması gereklidir.

YHGK. 21.02.2012 T.2012/836 E.2013/306 sayı kararında “ boşanma 
davasında nafaka isteği olmadığını açıklayan tarafın bu beyanının boşan-
ma yüzünden yoksulluğa düşmesi nedeniyle açacağı yoksulluk nafakası 
davasında kendisini bağlayıp bağlayamayacağı noktasında toplanmakta-

40 CEYLAN, s.127.
41 CEYLAN, s.129.
42 ÖZDEMİR, Nevzat, Türk İsviçre Hukukunda Anlaşmalı Boşanma, Doktora Tezi,İstanbul 

2003, s.219.
43  Y. 2. HD. 27.01.1992 T. E. 1992/325K. 1992/592 ( İKİD .1992 S.377, s.8724-8725).
44  Y. 2. HD.14.02.1995 T.E.525 K.17772 sayılı kararı ( ÖZUĞUR, nafaka, s.211). 
45  Y.2. HD.06.05.1993 T.E.4300/4771 sayılı kararı ( TUTUMLU, s.465). 
46 GENÇCAN, Ömer Uğur, 6100 Sayılı HMK Hükümlerine Göre Aile Mahkemesi Davaları, 

2. Baskı, Ankara 2016, s. 487.
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dır. HGK. ‘nun çoğunluğu tarafından tarafların boşanma sırasında nihai 
olarak anlaştıklarını bildirdikleri ve nafaka isteğinden feragat edildiği, da-
vacının bu beyanında açıkça yoksulluk nafakasından söz edilmemiş ise 
de kendisini bağlayacağı, anlaşmalı boşanmanın kesinleşmesi ile istene-
bilecek tek nafakanın çocuklar için iştirak nafakası olduğu, somut olayda 
davacının boşanma yüzünden yoksulluğa düştüğünden bahisle nafaka is-
temeyeceği, yerel mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olup direnme 
kararı onanmıştır”. Kanımızca davacının beyanında açıkça yoksulluk 
nafakası ibaresi bulunmasa da feragat beyanında bulunması sebebiy-
le davacıyı bağlamaktadır, bu nedenle isabetli buluyoruz. 

3. Anlaşmalı Boşanma Dışındaki Diğer Boşanma Hallerinde Yok-
sulluk Nafakasının Belirlenmesi 

Eşlerin boşanmanın fer ‘i sonuçlarından yoksulluk nafakasına ilişkin 
anlaşmaları anlaşmalı boşanma dışındaki diğer boşanma sebeplerinde 
zorunlu bir unsur değildir47. 

TMK.m.184 b.5 hükmüne göre taraflar, anlaşmalı boşanma dışındaki 
diğer boşanma sebeplerinde yoksulluk nafakasıyla ilgili taleplerini anlaş-
mayla düzenleyebilirler .Eşlerin anlaşmalı boşanma dışındaki boşanma 
sebeplerinde anlaşma yapmaları zorunlu bir unsur olmadığından anlaş-
ma yapmamış olsalar da hakim dava ispatlanmış olmak şartıyla re ‘sen 
boşanmanın sonuçlarını düzenleyecektir48. 

Eşlerin bu konudaki anlaşmaları, hakim tarafından onaylanması ha-
linde geçerli olacaktır.Türk Hukukunda baskın görüş boşanmanın fer ‘i 
sonuçlarına ilişkin anlaşma, hakimin onayı şartına bağlı bir özel hukuk 
sözleşmesidir49.Kanımızca da bu anlaşma, hakimin onayı şartına bağ-
lı olan bir özel hukuk sözleşmesidir.Hakimin onayı anlaşmanın kuru-
cu unsurudur. Hakimin anlaşmayı uygun bulmasıyla anlaşma boşanma 
hükmünün bir parçası haline gelmektedir 50. Hakim, anlaşmayı emredici 
kanun hükümlerine, hukuka, kişilik haklarına, ahlâka, kamu düzenine 
aykırı olup olmadığını ve konusunun imkânsız olup olmadığını inceleme-
lidir51.

47 CEYLAN, s.131.
48 ÖZDEMİR, s.156.
49  bkz. ayrıntılı açıklama için CEYLAN, s.131 vd.
50 CEYLAN, s.134.
51 VELİDEDEOĞLU, s.199 ; HATEMİ/SEOZAN, s.261 ; KÖPRÜLÜ/KANETİ, s.185.
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C. Yoksulluk Nafakasının Başlangıcı, Dava Edilebilme Zamanı ve 
Süresi

Boşanma davası sırasında yoksulluk nafakası istenecek ise boşanma 
hükmünde hakim yoksulluk nafakasına da karar verir, nafakaya boşan-
ma hükmünü kesinleştiği tarihten itibaren hükmedilir. Boşanma kararı 
kesinleştikten sonra yoksulluk nafakası talep edilirse yoksulluk nafakası-
nın başlangıç tarihi davanın açıldığı tarihtir52.

Türk Hukukunda yoksulluk nafakasının boşanma davasıyla birlikte 
istenmesini gerekli olup olmadığı veya boşanma davası sonuçlandıktan 
sonra ayrı bir davayla istenmesini mümkün olup olmadığı tartışmalıydı. 
Yargıtay ‘ın bu konudaki görüşü, yoksulluk nafakasının boşanma hükmü-
nün kesinleştikten sonra istenemeyeceği yönündeydi. Ancak Yargıtay,ma-
nevi tazminatın boşanma hükmünün kesinleşmesinden sonra da bağım-
sız bir davayla istenebileceğine ilişkin 22/11/1988 tarihli İBK. ‘dan sonra 
görüşünü değiştirmiştir53. 

Yoksulluk nafakası boşanma kararı kesinleştikten sonra da istenebi-
lir54. Yoksulluk nafakası talebi, boşanmadan sonra istenecek ise, boşan-
ma hükmünün kesinleşmesinden itibaren bir yıllık zamanaşımı süresine 
tabidir ( TMK.m.178 ). YHGK.T.09.10,2012 2012/1706 E. 2013/814 K. 
sayılı kararında “ boşanmaya ilişkin davada davalı kadın yoksulluk na-
fakası talebinden feragat etmiş değildir. Davalı kadın yoksulluk nafaka-
sı isteğini boşanma davası içinde isteyebileceği gibi boşanma hükmünün 
kesinleşmesinden itibaren bir yıl içinde bağımsız bir dava ile de isteyebi-
lir”. Bu kararda taraflar Karşıyaka 3. Aile Mahkemesinin 2008/1037 E. 
2008/324 K .sayılı kararıyla boşanmışlar, ancak davalı kadın yararına na-
fakaya hükmedilmemiştir.Daha sonra yoksulluk nafakası davasını açarak 
davacı kadın halen üniversitede okumasını gerekçe göstererek çalışma 
imkanı olmadığından yoksulluğa düştüğü iddiasıyla aylık 1400 TL nafaka 
talep etmiştir. Kanımızca boşanma davasında yoksulluk nafakası isteği 
bulunmadığından, boşanma hükmünün kesinleşmesinden itibaren bir 
yıl içinde açtığından karar isabetlidir. 

Nafaka alacağının nafaka borçlusunun ölümü halinde önceki MK. dö-
neminde mirasçılara geçip geçmeyeceği tartışmalı bir konuydu. Velidede-

52 ÖZUĞUR, nafaka, s.198; Y. 2. HD.03.11 1992 T. E. 1992/10487 K. 1992 /10704 ( 
ÖZUĞUR, nafaka, s.429 ). 

53  YHGK.05.02.1997 T. E. 1996/2-795 K. 52 ( İBD .1997/3, s.659 ) ; Y.2. HD.15.06.1999 
T. E. 6360 K.6848 ( YKD. 2000/1, s.20 ) ;Y. 3. HD. 17.02.2003 T. E. 2003/1435 K. 
2003/1314 ( Yargı Dünyası, Eylül 2003, S. 93, s. 90-91). 

54 AKINTÜRK, s.306.
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oğlu55, yoksulluk nafakasına irat şeklinde hükmedilmiş ise mirasçılara 
geçmeyeceğini ileri sürerken, Tekinay56, Feyzioğlu57 ise ister irad ister ser-
maye şeklinde olsun nafaka borcunun mirasçılara geçeceğini ileri sür-
müştür. Bu konuda baskın görüş nafaka borcu ister irat, isterse sermaye 
şeklinde olsun borçlunun ölmesi halinde mirasçılarına geçeceği yönün-
deydi58.Önceki MK. döneminde nafaka davası açıldıktan sonra nafaka ala-
caklısı olan davacının ölmesi halinde davacının mirasçıları davaya devam 
edebilecekleri kabul ediliyordu 59.

Yeni TMK.m.176/III hükmüyle irat şeklinde ödenmesine karar verilen 
nafakanın taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden kalkacağı be-
lirtilmiştir, böylece bu konu açıklığa kavuşmuştur. Nafaka alacaklısı öl-
düğü takdirde alacaklının mirasçılarının borçludan talep etmeleri nafaka-
nın ödenme şekline bağlıdır. Eğer nafakaya irad şeklinde hükmedilmişse 
mirasçılar iradın ödenmesini isteyemezler, eğer toptan ödeme şeklindey-
se ve henüz ödenmemişse alacaklının mirasçıları bunu nafaka borçlusun-
dan isteyebilirler60.

Yoksulluk nafakasına belirli bir süre için isteme bağlı olarak hakim 
hükmedebilir. Hakim süresiz nafaka istemi olsa da belirli bir süreyle na-
fakaya karar verebilir. Anlaşmalı boşanmada süre belirlenmemişse yok-
sulluk nafakasına hakimin süresiz hükmetmesi gerekir61. 

Türk Hukukunda 3444 sayılı K. ile önceki MK. m.144 hükmü değişti-
rilmiştir. Bu madde değişmeden önce yoksulluk nafakası bir yıl ile sınır-
lıydı. Bu sınırlamaya İMK. ‘nda yer verilmemişti. Türk Hukukunda dokt-
rinde bir yıllık sınırlamanın eşi zor durumda bırakacağı bu nedenle süre 
sınırı olmadan hükmedilmesi gerektiği ileri sürülmüştü62 .Bu tepkiler 
üzerine daha sonra süre kaldırılarak “ süresiz” ifadesine yer verilmiştir. 
Yeni TMK.m.175 hükmü de bu değişikliği aynen benimsemiştir63. 

Kanımızca yoksulluk nafakasının süresiz olması her hukuki olayda 
hakkaniyeti sağlamayabilir. Önemli olan nafaka alacaklısının ihtiyaçları 

55 VELİDEDEOĞLU, s.264.
56 TEKİNAY, s.271.
57 FEYZİOĞLU, s.402.
58  AKINTÜRK/ATEŞ, s.308.
59  Y.2. HD. 06.05.1974 T. E. 1974/2936 K.1974/2795 ( BOZOVALI, Haluk, Türk Medeni 

Hukukunda Bakım Nafakaları, İstanbul 1990,s.156).
60  AKINTÜRK/ATEŞ, s.309.
61  Y. 2. HD. 03.07.1991 T. 2-30/347 sayılı kararı ( ÖZUĞUR, nafaka, s.211 ). 
62 VELİDEDEOĞLU, s.262; FEYZİOĞLU, s.399 ; TEKİNAY, s.264 . 
63  AKINTÜRK, s.305.
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ve ekonomik durumu ile nafaka borçlusunun mali gücü arasında doğru 
bir değerlendirme yapılarak karar verilmesidir. Bu nedenle yoksulluk 
nakafasının süresinin belirlenmesinde yabancı hukuk sistemlerinde 
belirtilen kriterlerin hukukumuzda da dikkate alınarak karar verilme-
sinde yarar vardır. Bugün pek çok Avrupa ülkesinde yoksulluk nafaka-
sının belirli bir süre kabul edilmesi yönünde değişiklikler yapılmıştır. 
Eşlerin evliliğinin süresi, ortak çocuğun var olup olmadığı, nafaka talep 
eden eşin yaşı, gelir durumu, boşanmada kusur durumu gibi kriterler 
nafaka süresinin belirlenmesinde önemli rol oynamalıdır . Böylece TMK. 
‘nda maddi ve manevi tazminatta yer alan  “az kusur “, “ kusursuz “ kriter-
leriyle de uyum sağlanmış olacaktır .  Hukukumuzda kanımızca Avrupa 
ülkelerinin bir çoğunda olduğu gibi kusura dayalı olmayan boşanma 
sebeplerinde yoksulluk nafakası belirli süreli olmalıdır ve süre evlilik 
süresi kadar olmalıdır. Kusura dayanan sebeplerle boşanmada ise ku-
surun ağırlığı dikkate alınarak yoksulluk nafakası süresi belirlenmeli-
dir, kanımca çok ağır kusur halinde burada süresiz de olabilir .

D. Yoksulluk Nafakasının Ödenme Şekli ve Değiştirilmesi 

Yoksulluk nafakasının toptan veya irat şeklinde ödenmesine mahkeme 
karar verebilir ( TMK.m.176/I).Taraflar anlaşma yaparak ödeme şeklini 
belirleyebilirler, bu anlaşma hakimin onayı ile geçerli olur ( TMK.m.184 
b. 5 ) .

Yoksulluk nafakasının mahkemece irat şeklinde ödenmesine karar ve-
rilmişse, nafaka alacaklısının durumundaki bazı değişiklikler olursa na-
faka kendiliğinden ortadan kalkar . Bu değişiklikler nafaka alacaklısının 
yeniden evlenmesi veya taraflardan birinin ölmesidir. Yoksulluk nafakası, 
bazı durumlarda mahkeme kararıyla kaldırılır. Bu durumlar, nafaka ala-
caklısının evlenme olmadan fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksul durumu-
nun ortadan kalkması veya haysiyetsiz hayat sürmesidir ( TMK.m.176/
III). Eğer yoksulluk nafakası toptan ödenmişse nafakanın bu sebeplerle 
sona ermesi mümkün olmayacaktır.Fiilen evli gibi yaşama sebebi, özel-
likle kocaları öldüğü için ondan kalan dul maaşından yoksun kalmamak 
için evlenmek yerine başka bir erkekle evliymiş gibi uygulamada yaşama-
ları nedeniyle bu durum da hükme girmiştir64. Kanımızca bu durumun 
kadının hakkını kötüye kullanmasını engellediği için hükme girmesi 
isabetli olmuştur.

Yoksulluk nafakasının kaldırılması davası uygulamada çok karşılaşı-
lan bir dava türüdür. Bu davada nafaka miktarının kaldırılıp kaldırıl-

64  DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 153.
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maması kararında özellikle boşanma kararından sonra tarafların eko-
nomik ve sosyal durumlarındaki değişiklikler önemli rol oynamaktadır. 
YHGK.T.29.11.2017 E.2017/3-1532 K.2017/1465 sayılı kararında65 da 
böyle açıklanmıştır : “somut olayda anlaşmalı boşanma davasında veri-
len aylık 2000 TL nafakanın kaldırılması istenmiş, mahkemece mevcut 
şartlar dikkate alınarak inceleme yapılmış, ancak boşanma kararının ve-
rildiği tarihteki ekonomik ve sosyal durumlar belirlenmemiş ve tarafların 
boşanma tarihi ile eldeki davanın açıldığı tarihteki malvarlıkları konu-
sunda bir karşılaştırma yapılmamıştır. O halde mahkeme yapılacak iş, 
anlaşmalı boşanma kararının verildiği 23.10.2009 tarihi itibariyle taraf-
ların ekonomik ve sosyal durumlarını belirlemek ve belirlenen durumun 
nafakanın kaldırılması amacıyla açılan eldeki davada aldırılan ekonomik 
ve sosyal durumlar ile kıyaslamak, boşanma kararından sonra tarafların 
malvarlığında ve gelirinde bir değişiklik olup olmadığını detaylı şekilde 
araştırmak, değişiklik var ise bunun kararlaştırılan nafaka miktarına ne 
ölçüde etkisi bulunduğunu tartışmak  ve Özel Daire Bozma kararında da 
değinildiği gerekçelerle bozulmasına karar vermiştir”. 

YHGK. 2017/997 E. 2017/1089 K. sayılı kararında 66 yoksulluk na-
fakasının kaldırılması istemi değerlendirilmiştir. Tarafların 27.06.2011 
tarihinde kesinleşen karar ile anlaşmalı olarak boşandıkları, 03.06.2011 
tarihli protokol gereği davalı lehine aylık 500 TL yoksulluk nafakasına 
hükmedildiği, ancak evlenme tarihinden önce davalı adına kayıtlı bulu-
nan 427 parsel sayılı taşınmazın 08.08.2012 tarihinde resmi kayıtlara 
göre 900.000 TL bedelle satıldığı, bu şekilde davalının çok yüklü miktar-
da nakit para elde ettiği, yoksulluğunun nakdi olarak artık kabul edileme-
yeceği bahisle mahkeme davayı kabul etmiştir. Hükmün davalı vekilince 
temyizi üzerine karar Özel Daire tarafından bozulmuştur. Yerel mahkeme 
ise anlaşmalı boşanma protokolünde nafaka ödenmesi konusunda uzlaş-
mış olsalar da davalıya gerek babasından kalan emekli maaşı ve gerekse 
arsanın satışından kalan para ile davalının ekonomik durumunun davacı-
ya nazaran çok daha fazla artmış olduğu gerekçesiyle direnilmiştir. Diren-
me kararı davalı vekilince temyiz edilmiştir. HGK. ‘ndaki görüşmelerde 
işin esasının incelenmesinden önce temyize konu olan kararın yeni bir 
hüküm olup olmadığı ön sorunu değerlendirilerek yeni hükmün temyizen 
incelenmesi görevi Özel Daireye gönderilmesine karar verilmiştir67. Kanı-
mızca bu olayda anlaşma ile yoksulluk nafakası verilmesi taraflarca 
kararlaştırılmış olsa da daha sonraki ekonomik güçteki değişiklikler 

65 Leges Hukuk Dergisi,Yıl : 9 ; S.104, Ağustos 2018, s. 157-163. 
66 www.karartek.com ( erişim tarihi : 06.09.2018).
67 www.karartek.com ( erişim tarihi : 06.09.2018).
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nafakanın kaldırılması için gereken şartları taşımaktadır. 

YHGK.2014/49 E.2015/1527 K. sayılı kararında 68“ Davacı vekili, bo-
şanma kararı ile davalı lehine 250 TL yoksulluk nafakasına hükmedildiği-
ni, davalının Hukuk bürosunda sekreter olarak çalıştığını, 1.000 TL ‘nin 
üzerinde maaş aldığını, davalının bekâr ve çocuksuz olduğunu, ailesiyle 
birlikte yaşadığını, davacının ise itfaiyeci olarak 1.8000 TL maaş aldığını, 
yoksulluk nafakasının kaldırılmasını talep etmiştir. Davalı vekili ise da-
valının 03.12.2009 tarihinden itibaren asgari ücretle Hukuk bürosunda 
çalışmaya başladığını, asgari ücretle çalışmanın yoksulluk nafakası bağ-
lanmasını engelleyen bir olgu olmadığını, davalının aldığı maaşı ile kendi 
ihtiyaçlarını dahi zorla karşıladığını belirterek davanın reddini istemiş-
tir. Mahkeme, davalının çalışarak gelir elde ettiğini, davacının maaşından 
başka bir geliri olmadığını, davacının maaşı ile davalının maaşı arasında 
önemli bir farklılık bulunmadığını, yoksulluk nafakası şartlarının davacı 
yararına oluşmadığı gerekçesiyle nafakanın kaldırılmasına karar vermiş-
tir, kararın davalı tarafından temyizi üzerine Özel Daire ‘ce hüküm bo-
zulmuş, mahkeme ise direnme kararı vermiştir. Direnme yoluyla HGK. 
‘nun önüne gelen somut olayda her ne kadar davalı kadının 739 TL ay-
lıkla ücretle bir işyerinde çalıştığı ve aldığı bu ücretin onu yoksulluktan 
kurtaracağı iddia edilmişse de davalının çalıştığı işin sabit ve güvenceli 
bir iş olmaması, ama davacının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
İtfaiye Daire Başkanlığında çalışıyor olması nedeniyle maddi durumu ba-
kımından davalıya nazaran daha iyi durumda olduğundan nafakanın kal-
dırılması koşullarının oluşmadığı yönünde karara varmıştır”. Kanımızca 
TMK.m.176/III hükmü gereği yoksulluk nafakasını gerektiren sebep or-
tadan kalkarsa veya önemli ölçüde azalırsa ve hakkaniyet gerektiriyor 
ise indirilmesine veya kaldırılmasına karar verilebilir .Ancak somut olay-
da davalı kadın çalışsa da aldığı gelir yoksulluğunu ortadan kaldırmadığı 
için nafakanın kaldırılmaması kararı isabetlidir.

Nafaka alacaklısının veya nafaka borçlusunun mali durumlarının 
değişmesi halinde veya hakkaniyetin gerektirdiği durumlarda irat mik-
tarının artırılması veya azaltılması için mahkemeden talepte bulunmak 
mümkündür ( TMK.m.176/IV). Eğer yoksulluk nafakası toptan ödenmiş 
ise daha sonra artırılması veya azaltılması mümkün değildir. Yoksulluk 
nafakasının artırılmasına veya azaltılması için buna neden olan olaylar 
ortaya konmalıdır. Örneğin, nafaka alacaklısının çalışma gücünü yeniden 
kazanması veya bir mirasa sahip olması hallerinde nafaka alacağı azaltı-
labilir veya nafaka alacaklısının haklı ihtiyaçlarının artması halinde veya 

68 www.karartek.com ( erişim tarihi : 06.09.2018).
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çalışma gücünün azalması halinde nafaka alacağı artırılabilir69. 

Yoksulluk nafakası alacaklısı mahkemeden nafakanın gelecek yıllarda 
tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğine 
karar verebilir ( TMK.m.176/son ). Önceki MK. ‘da bulunmayan bu imkân 
sayesinde alacaklı tarafın her yıl dava açarak artırım yoluna gitmesi 
zorunluluğu azaldığı için kanımızca isabetli olmuştur. 

Yoksulluk nafakasının günün koşullarına uyarlanması ile ilgili Yargıtay 
kararları  özellikle ekonomik krizler yaşanan ülkemizde büyük önem ta-
şımaktadır. Özellikle anlaşmaya dayanan boşanma davalarında tarafların 
boşanma protokolünde dolar üzerinden anlaşma yapmaları halinde eko-
nomik kriz nedeniyle protokolün önemli ölçüde ağırlaşması halinde ve 
edimin ifasının çekilmez hal alması durumunda önceden öngörülmeyen 
ekonomik gelişmeler gözetilerek protokol hükümleri yeniden uyarlanmak 
istenmektedir. Taraflar, Kanunun emredici nitelikteki kamu düzeni ve 
genel ahlaka aykırı saymadığı hususlarda serbest iradeleriyle protoko-
lü kabul edebilirler. Tarafların döviz üzerinden nafaka kararlaştırmaları 
nafaka alacaklısını enflasyon karşısında korumak ve yeniden nafakanın 
artırılması yönünde dava açmasını önlemeyi amaçlar. Ancak  TBK. hü-
kümleri gereği sözleşmede edimler arasındaki denge umulmadık gelişme-
ler nedeniyle alt-üst oluyor ise veya edimin ifası aşırı güçleşmiş ise söz-
leşme koşullarının değişen koşullara uyarlanması ihtiyacı doğar. Döviz 
kurlarında ekonomik kriz nedeniyle ortaya çıkan dalgalanma nedeniyle 
döviz kurlarında önemli bir yükseliş var ise edimin aynen ifasının nafaka 
borçlusu bakımından aynen ifasının katlanılmaz hal almışsa işlem temeli-
nin çöktüğü kabul edilmelidir. İşte bu durumda boşanma protokolündeki 
döviz yerine TL şeklinde ödenmesine ve indirilerek uyarlanmasına karar 
verilebilir70. Kanımızca anlaşmalı boşanmada tarafların döviz üzerin-
den yoksulluk nafakasının kararlaştırması halinde, ülkede ortaya çı-
kan ekonomik kriz nedeniyle Türk parası değerini kaybetmişse ve bu 
nedenle edimin ifasının yerine getirilmesi önemli ölçüde zorlaşmışsa 
bu takdirde protokolün hükümlerinin değişen koşullara yeniden uyar-
lanması gereklidir. 

Bazı durumlarda sırf boşanmayı sağlamak için bilerek ve isteyerek 
mali gücü üstünde bir yükümlülüğü nafaka borçlusu kabul etmektedir. 
Bu durumdaki nafaka borçlusu  nafaka borcunun kaldırılması veya azal-
tılmasını talep ederse TMK.m.2 hükmündeki dürüstlük kuralına  ters dü-

69  DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 151.
70  Y. 3. HD. 04.03.2003 -1941/2097 ( UYAR, yeni, s.772 ) .
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şer, çünkü kendi kusuru ile mali imkanlarını zorlayan kişinin TMK.m.2 
‘den yararlanması söz konusu olmaz71. 

Sonuç 

Yoksulluk nafakası, boşanmış olan yoksul tarafa verilecek bir nafaka 
olup bir ceza veya tazminat niteliği taşımaz.Evlilik birliğinde karşılıklı ba-
kım ve geçindirme ödevinin devamı niteliğindedir. 

Yoksulluk nafakasının talep edilmesinin şartları, boşanma kararının 
kesinleştiği tarihe göre belirlenir .Bu hükümde boşanma kararının veril-
miş olması, taraflardan birinin istemde bulunması, istemde buluna ta-
rafın boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek olması, yoksulluk nafakası 
isteyen tarafın kusurunun diğer taraftan daha ağır olmaması gerekir.Yok-
sulluk nafakasına mahkemenin hükmetmesi için yoksulluğun boşanma 
sonucunda meydana gelmesi ve gerçek bir yoksulluğun olması gerekir. 
Bu nedenle yoksulluk nafakası verilmesi için en önemli şart nafaka talep 
edenin gerçek bir yoksulluğa düştüğünün teşhis edilmesidir. 

Hakimin yoksulluk nafakası talebini değerlendirirken takdir yetkisini 
kötüye kullanmaması gerekir. Nafaka talep edenin ve diğer tarafın sos-
yal ve ekonomik durumunu, yaşam şartlarını, tarafların kusur durumu-
nu dikkate alarak taraflar arasında bir denge sağlayacak şekilde hüküm 
kurmalıdır. Yoksulluk nafakası miktarının talep eden için yoksulluğunu 
giderecek miktarda olması gerekir. 

Kanımızca yoksulluk nafakasının süresiz olması her hukuki olayda 
hakkaniyeti sağlamayabilir. Önemli olan nafaka alacaklısının ihtiyaçları 
ve ekonomik durumu ile nafaka borçlusunun mali gücü arasında doğ-
ru bir değerlendirme yapılarak karar verilmesidir. Bu nedenle yoksulluk 
nakafasının süresinin belirlenmesinde yabancı hukuk sistemlerinde be-
lirtilen kriterlerin hukukumuzda da dikkate alınarak karar verilmesinde 
yarar vardır. 

Yoksulluk nafakası boşanma davasıyla birlikte de ayrı bir davayla da 
istenebilir. Boşanmanın fer ‘i niteliğinde olduğundan bir yıllık zamanaşı-
mı süresine tabidir. 

Yoksulluk nafakasının toptan veya irat şeklinde ödenmesine mahkeme 
karar verebilir.Yoksulluk nafakasının, artırılması veya azaltılması müm-
kündür.Bazı durumlarda kendiliğinden yoksulluk nafakası sona ermek-
tedir. Yoksulluk nafakasının günün koşullarına uyarlanabilir. Özellikle 

71  Y. 3. HD. 04.03.2003 -1941/2097 ( UYAR, yeni, s.772 ) .
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ekonomik krizler yaşanan ülkemizde dolarla yapılan yoksulluk nafakası 
hükümleri için uyarlama ihtiyacı doğmaktadır. 
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IHBAR TAZMINATI
(4857 Sayılı Iş Kanunu’na Tabi Iş Ilişkileri 

Yönünden)

Av. Muhittin DOĞRUCU

I- TANIMI ve UNSURLARI:

a) Tanım:

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işçi ile işveren arasında kurulmuş 
olan bir iş ilişkisinde, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir sebebi ol-
maksızın ve usulüne uygun bildirim süresi tanımadan fesheden tarafın, 
karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır.

 İşçinin, 4857 sayılı İş Kanunun 24 üncü maddesinde sayılan, işvere-
nin ise aynı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan ve haklı nedenle fesih 
hakkı olarak kabul edilen nedenlerle herhangi bir önele ihtiyaç olmadan 
iş sözleşmesini feshedebilir. Bu şartların mevcut olmaması halinde ise, 
sözleşmeyi fesheden tarafın diğer tarafa Kanunu 17 inci maddesinde be-
lirtilen ihbar öneli vermesi gerekmektedir. Kanunun 17 inci maddesinde 
belirtilen şekilde usulüne uygun olarak ihbar süresi tanınmamış olma-
sı halinde, sözleşmeyi fesheden tarafın diğer tarafa talebi halinde ihbar 
tazminatı ödeme sorumluluğu doğar. Belirtmek gerekir ki, haklı fesih 
sebebine rağmen işçi ya da işverenin İş Kanunun 26 ncı maddesinde ön-
görülen hak düşürücü süre içinde (fesih sebebini öğrenmeden itibaren 
6 gün ve her halde bir yıl) fesih yoluna gitmemeleri halinde karşı tarafa 
ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü altına girer. Bu tazminat, genel ola-
rak ihbar öneli olarak belirlenmiş olan gün sayısına tekabül eden ücret 
tutarındadır. 

b) Temel unsurları:

Yukarıda 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yapılan tanıma hakim 
olan; (ı) sözleşmenin süresiz olması, (ıı) haklı bir nedene dayanmadan 
sözleşmenin feshi, (ııı) fesheden tarafın diğer tarafa belli bir süre önceden 
bildirimde bulunması veya bildirim süresine tekabül eden ücret kadar 
para ödemesi ilkeleri, çalışma hayatının diğer temel iş kanunları olan 854 
sayılı Deniz İş Kanunu (m.16) ve kısaca Basın İş Kanunu denilen 5953 sa-
yılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin 
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Tanzimi Hakkında Kanun (m. 6 ve 7) da yer almaktadır. Yukarıda yapılan 
tanım ve İşK. 17 nci madde çerçevesinde temel unsurları itibariyle ihbar 
tazminatı talep edebilmek için şu şartların bulunması gerekmektedir:

- Taraflar arasındaki iş sözleşmesi belirsiz süreli bir sözleşme olmalıdır.

- Sözleşmeyi fesheden taraf, haklı bir nedene dayanarak feshetmiş ol-
mamalıdır.

- Haklı bir nedene dayanarak sözleşmeyi fesheden tarafın, haklı fesih 
sebebini öğrenme tarihinden itibaren 6 gün ve her halde bir yıl içinde bu 
hakkını kullanmış olmalıdır. 

- Haklı veya haksız ne sebeple olursa olsun, iş sözleşmesini fesheden 
taraf değil, diğer taraf ihbar tazminatı talep edebilir1.

Bunlardan başka İşK. 17 inci maddede yer alan şu hususların da dik-
kate alınması gerekmektedir:

- İşveren, bildirim öneline ait ücreti peşin olarak ödemek suretiyle iş 
sözleşmesini feshedebilir.

- İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti 
peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, geçersiz fesih ve işe iade ile ilgili İŞ 
Kanunun 18,19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanmasına engel olmaz. 

- İş Kanunun 18 inci maddesinde yer alan düzenlemeye göre, otuz veya 
daha fazla işçi çalıştıran ve en az altı aylık kıdemi bulunan işçinin belirsiz 
süreli iş sözleşmesinin iş veren tarafından feshi halinde geçerli bir sebe-
be dayanma mecburiyeti uygulaması dışında kalan, başka bir ifade ile iş 
güvencesi (işe iade davası) hakkından yararlanamayan işçilerin iş sözleş-
mesinin işveren tarafından fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdi-
rilmesi halinde işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat (kötü 
niyet tazminatı) ve ayrıca ihbar tazminatı ödemek zorunda kalacaktır. 

II- MAHİYETİ 

1) Genel Olarak:

İşçi ile işveren arasındaki çalışma ve ücret ödeme ilişkisi temelin-
de kurulan iş sözleşmesi, iki tarafa (işçi ve işveren) sürekli olarak borç 

1  Belirtmek gerekir ki uygulamada sıklıkla rastlandığı üzere işveren, istifa dilekçesi ve 
ibraname imzalaması halinde tazminat ve alacaklarını ödeyeceği yolunda baskı yap-
makta ve işçiden istifa dilekçesi ve ibraname almaktadır. TBK da yapılan düzenleme 
ile bu durumlara engel olunmaya çalışılmış, Yargıtay’ın bir çok kararında bu istifa ve 
ibranameler geçersiz kabul edilmiştir. Herhangi bir sebeple herhangi bir şekilde işçinin 
iradesine etki edilerek istifa dilekçesi alınması halinde bunun geçerli olmayacağı ve 
ihbar tazminatına hak kazanacağı belirtilmektedir. 
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yükleyen bir özel hukuk sözleşmesidir. Bu yapısı itibariyle tarafların iş 
sözleşmesini ömür boyu sürdürmeleri beklenemez. “Gerçekten, tarafla-
rın süresi belirsiz bir sözleşmeyle sınırsız bir süre için bağlanmayı kabul 
etmeleri kişi özgürlüğü ile bağdaşmaz.”2  Belirsiz Taraflardan birinin tek 
taraflı bir irade açıklamasıyla iş sözleşmesini feshetmesi mümkündür3. 
Fesih, tek taraflı bir irade açıklamasıdır ve karşı tarafa ulaşması ile hü-
küm ifade eder. İhbar tazminatını ilgilendiren fesih işlemi İş Kanunu’nun 
17 inci maddesinde “Süreli fesih” başlığı altında düzenlenmiş olup, karşı 
tarafa iletilen fesih iradesine “fesih bildirimi” denilmektedir. Anılan mad-
deye göre fesih iradesinin karşı tarafa belli bir süre sonra hüküm ifade 
etmek üzere önceden bildirilmesi gerekmektedir. Kanunda bu süreye bil-
dirim süresi denilmiştir. Uygulamada “ihbar süresi” “ihbar öneli” şeklin-
de kullanılmaktadır. Bu sürelere uymadan sözleşmeyi fesheden tarafın, 
talebi halinde diğer tarafa bu sürelerin ücreti kadar tazminat ödemesi 
öngörülmüştür. 

Kanunda tazminat miktarı, bildirim süresine ait ücret tutarında be-
lirlenmiş olup, Yargıtay kararlarında “yasadan doğan götürü tazminat” 
şeklinde nitelendirilmiştir. Bu nedenle karşı tarafın zararı, kusur, kusur 
oranı, müterafık kusur gibi hususlar dikkate alınmaz.

2) İş sözleşmesini feshetmek isteyen tarafın (işçi veya işveren fark 
etmez) fesihten önce durumu diğer tarafa bildirme süresi, İşK. 17 inci 
maddesinde iş ilişkisinin süresine göre değişen sayıda ve hafta olarak 
belirlenmiştir. Bu süreler bildirimin diğer tarafa ulaşmasından itibaren 
başlamaktadır. Madde hükmüne göre; işi altı aydan az sürmüş işçi için 2 
hafta, işi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş işçi için 4 hafta, işi bir-
buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş işçi için 6 hafta ve işi üç yıldan fazla 
sürmüş işçi için 8 haftadır. Bu süreler en az süredir. İşçi aleyhine bunun 
altında ihbar süresi kararlaştırılamaz. Ancak sözleşme ile veya Toplu İş 
Sözleşmesi ile bu süreler işçi lehine olarak arttırılabilir. İhbar süresinin 
arttırılmasının ancak işçi lehine olabileceği,  toplu iş sözleşmesinde aksi-
ne hüküm de bulunsa işçinin işverene tanıyacağı önelin sosyal kamu dü-
zeni düşüncesi karşısında, Kanundaki asgari süreyi geçemeyeceğinin ka-
bulünün İş Hukukunun işçiyi koruma işlevine bağlanmıştır4. Aksi görüşte 
olan yazarlar da bardır. “ Kanımıza göre bu koşula uyulduğu taktirde, 
bildirim sürelerine uymadan iş akdini usulsüz fesheden işçi de artırılmış 
bildirim sürelerine göre hesaplanacak ihbar tazminatı ödemelidir.”5  

2  Süzek, Sarper İş Hukuku 15. Baskı İstanbul 2018 s.533
3  YHGK 14.01.2015 T. 2013/2019 E. 2015/17 K. 
4  Günay, Cevdet İlhan, İş Kanunu Şerhi C.I Ankara 2005 s.405-406 
5  Süzek, Sarper İş Hukuku 15. Baskı İstanbul 2018 s.552



36 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 5 • Yıl: 2018

III- UYGULANMASI 

1) İhbar tazminatına esas alınan ücret:

Kıdem tazminatında olduğu gibi ihbar tazminatı da işçinin son brüt 
(giydirilmiş brüt) ücreti yani, iş sözleşmesinin feshedildiği anda geçerli 
olan ücreti üzerinden hesaplanır. Alınan son ücretin ödendiği tarih ile 
sözleşmenin feshedildiği tarih arasında işçinin ücretinde artma veya azal-
ma olduğunda, artan veya azalan ücretin ödenip ödenmediğine bakılmak-
sızın son ücret olarak artan veya azalan ücret esas alınır. Dolayısıyla son 
ücret her zaman en yüksek ücret olmayabilir. İhbar öneli tanınmak su-
retiyle yapılan fesihte önelin bittiği tarihte fesih gerçekleştiğinden, önelin 
bittiği tarihteki ücret esas alınmalıdır. Bildirim öneli tanınmaksızın ve 
ihbar tazminatı da ödenmeden  işverence yapılan fesih durumunda ise, 
bildirim öneli sonuna kadar işyerinde uygulamaya konulan ücret artışın-
dan, iş sözleşmesi feshedilen işçinin de yararlanması ve tazminatının bu 
artan ücret esas alınarak hesaplanması gerekir6.

Son ücretin hesabında, kıdem tazminatı için geçerli ücretin hesabında 
olduğu gibi, İşK. 32 inci maddede sözü edilen işçinin asıl (çıplak) ücretine 
ilaveten kendisine sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün söz-
leşme ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde bulundurulur (4857/
Md.17’nin son fıkrası). Buna göre ikramiye, devamlılık arz eden prim, ya-
kacak yardımı, giyecek yardımı, kira ödemesi, aydınlatma yardımı, servis 
yardımı, yemek yardımı ve benzeri ödemeler ihbar tazminatı hesabında 
dikkate alınır. İşçiye sağlanan özel sağlık sigortası yardımı ya da hayat si-
gortası prim ödemeleri de para ile ölçülebilen menfaatler kavramına dahil 
olup, tazminata esas ücrete eklenmelidir. İşçiye sağlanan koruyucu elbi-
se, işyerinde kullanılmak üzere verilen havlu, sabun yardımı, arızi fazla 
çalışma, ayrıca ödenen ulusal bayram, genel tatil, hafta tatili alacakları da 
dikkate alınmaz. Vasıta sürücülerine düşük tutulan asıl ücrete ilaveten, 
gidilen mesafeye göre yol primi adı altında sürekli olarak yapılan ödem-
lerin de tazminata esas ücretin tespitinde dikkate alınması Yüksek Yargı-
tay’ca öngörülmektedir.7

2) İhbar tazminatının hesaplanması:

Yukarıda da değinildiği üzere ihbar tazminatı hesaplamasına iki önem-
li temele dayanılmaktadır. Bunlar işçinin çalışma süresi ve aldığı son üc-
rettir. Önce işçinin kıdemine göre İşK. 17 inci maddede hafta olarak be-
lirlenmiş ihbar süreleri, bir hafta 7 gün hesabıyla gün olarak belirlenir. 

6  YG 9. HD 01.03.2012 T. 2009/45471 E. 2012/6566 K.
7  YG 9. HD 01.03.2012 T. 2009/45471 E. 2012/6566 K.



37İhbar Tazminatı • Av. M. DOĞRUCU

İşçinin çıplak brüt ücretine yol yardımı, yemek yardımı, yakacak yardımı 
vb. devamlılık arzeden para veya para ile ölçülebilen menfaatler eklenerek 
giydirilmiş ücreti ve bunun bir günlük tutarı hesaplanır. Bir günlük ücre-
tin ihbar öneli gün sayısıyla çarpılmasından brüt ihbar tazminatı ortaya 
çıkar.

Bulunan brüt ihbar tazminatından, girdiği dilime göre Gelir Vergisi 
ile Damga Vergisi kesilir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu 80/a-3-b hükmüne göre SGK primi ve işsizlik sigortası 
primi kesilmez. 

3) Zamanaşımı:

6098 Sayılı TBK. nun yürürlük tarihi olan 01.07.2012 tarihinden son-
ra doğan kıdem ve ihbar tazminatları ile ücret benzeri dönemsel edim 
niteliğinde olmayan yıllık ücretli izin alacakları 10 yıllık zaman aşımına 
tabi iken, 25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 15 inci maddesi ile 4857 sayılı İş 
Kanununa Ek Madde 3 olarak yeni bir madde eklenmiş olup, bu maddede 
yer alan alacaklar arasında sayılan ihbar tazminatı alacağının da 5 yıllık 
zamanaşımına tabi olduğu belirtilmiştir.8 

Bu maddenin Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi-
ğinden, bu  maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sona eren iş sözleş-
melerinden kaynaklanan bu tazminatlar hakkında TBK’nın 146. Maddesi 
uyarınca 10 yıllık zaman aşımı uygulanır. Ancak 10 yıllık zaman aşımı 
süresi henüz dolmamış ve dolmayan kısım yukarıda belirtilen 5 yıllık sü-
reden fazla ise, 5 yılın geçmesi ile zamanaşımı süresi dolmuş olacaktır. 

4) Ödeme zamanı ve faiz:

İhbar tazminatının ne zaman muaccel olacağı ve faizin hangi tarihten 
başlayacağı kanunla düzenlenmemiştir. Kural olarak ihbar tazminatının 
ödenme zamanı (muaccel olduğu tarih) fesih tarihidir. Fakat bu faiz baş-
langıç tarihi değildir. Faiz başlangıcı için borçlunun temerrüde düşürül-

8  Zamanaşımı süresi

 Ek Madde 3- (Ek: 12/10/2017-7036/15 md.)

 İş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla hangi kanuna tabi olursa olsun, yıllık izin 
ücreti ve aşağıda belirtilen tazminatların zamanaşımı süresi beş yıldır.

 a) Kıdem tazminatı.

 b) İş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat. 

 c) Kötüniyet tazminatı.

 d) İş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazmi-
nat.
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mesi gerekir. Buna göre ihbar tazminatı alacaklısı diğer tarafı ödeme ihta-
rı ile temerrüde düşürmüş ise temerrüt tarihinden, temerrüt yoksa dava 
(ve ıslah) tarihinden itibaren faiz hesaplanacaktır. Faiz oranı yasal faizdir. 
Eğer davacı en yüksek banka mevduat faizi talep etmiş ise, taleple bağlılık 
ilkesi gereği olarak yasal faizi geçmemek kaydıyla en yüksek banka mev-
duat faizine hükmedilecektir.9 

5) İhbar tazminatı alacaklarında belirsiz alacak davası sorunu:

Bilindiği üzere, 6100 sayılı HMK nun 107 inci maddesine göre dava-
nın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak 
belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkânsız 
olduğu hâllerde alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri 
belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir. Karşı tarafın verdiği 
bilgi veya tahkikat sonucu alacağın miktarı veya değerinin tam ve kesin 
olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda davacı, iddianın geniş-
letilmesi yasağına tabi olmaksızın davanın başında belirtmiş olduğu tale-
bini artırabilir.

Bu konuda ihbar tazminatı açısından diğer işçilik alacaklarından fark-
lı bir yö bulunmamaktadır. İhbar tazminatı özelinde değil, genel olarak 
işçilik alacakları yönünden belirsiz alacak davası açılıp açılamayacağı 
Yüksek Yargı kararlarında geniş olarak tartışılmıştır. Gelinen son nokta, 
işçilik alacaklarının belirsiz alacak olup olmadığı ve buna bağlı olarak 
belirsiz alacak davası açılıp açılamayacağının her somut olayın özelliğine 
göre kendi özelinde değerlendirilmesi gerektiği şeklindedir.10 

Gerçekten, kategorik olarak, belirli bir tür davanın veya belirli kişile-
rin açtığı davaların baştan belirli veya belirsiz alacak davası olduğu söyle-
nemez. Her bir davada davacının talep ettiği alacaklar bakımından, belir-
siz alacak davasına ilişkin ölçütlerin somut olaya uygulanarak, belirleme 
yapılması gerekmektedir. Davacı işçinin şahsında, hizmet süresini, ücre-
tini ve bunlara dayalı alacağını bildiğine, objektif olarak alacak miktarını 
tam olarak bile bilir durumda olduğuna kanaat getirilirse belirsiz alacak 
olmadığı sonucuna varılacaktır. 

Nihai alacağın miktarının tespitinde hakime takdir yetkisinin tanındı-
ğı durumlarda (TBK m.50, 51, 56 gibi) davacının bunu önceden tam ve 
kesin olarak belirleyemeyeceği açıktır. Keza, Yargıtay’ca, fazla çalışma, 
hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının yazılı belgelere 
ve işyeri kayıtlarına dayanmayıp, tanık anlatımlarına dayanarak bilirkişi 

9  YG 9. HD 19.09.2017 T. 2015/24440 E. 2017/13668 K.
10  YHGK 28.03.2018 T: 2015/127 E. 2018/559 K.
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tarafından hesaplanmış olması halinde uygun oranda hakkaniyet indiri-
mi yapılması öngörülmektedir. Bu halde, tanık anlatımlarına dayanılarak 
hesaplanan alacak miktarından hakimin takdir yetkisine bağlı olarak ya-
pılacak indirim oranı baştan belirli olmadığından, alacak belirsiz kabul 
edilmelidir. Yüksek Yargıtay Dairelerinden çıkan kararlar arasında fark-
lılık bulunduğundan konu, Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel 
Kurulunda da tartışılmıştır. Bu tartışma bir YHGK da şöyle özetlenmiştir:

“…Öte yandan işçilik alacaklarının belirsiz alacak davasına konu olup 
olamayacağı konusunda Yargıtay’ın iş davalarına bakan Daireleri olan 7, 
9 ve 22. Hukuk Daireleri ile Hukuk Genel Kurulu içtihatları arasında or-
taya çıkan farklılığın giderilmesi için Yargıtay İçtihatları Birleştirme Bü-
yük Genel Kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda 15.12.2017 gün 
ve 2016/6 E.-2017/5 K. sayılı kararı ile işçilik alacaklarının çok çeşitli 
tür, nitelik ve kapsamda olması, somut olayın özelliklerine göre oldukça 
değişkenlik göstermesi, hatta aynı tür işçilik alacaklarında dahi somut 
olayın özellikleri itibariyle işçilik alacaklarının belirsiz alacak davasına 
konu olup olamayacağı konusunda soyut ve genel nitelikte, her bir olayda 
geçerli olacak ölçüde bir karar alınamayacağı belirtilmek sureti ile içtiha-
dı birleştirmeye gerek olup olmadığı ön sorun olarak tartışılmış ve sonuç 
olarak içtihadı birleştirmeye gerek olmadığı yönünde karar verilmiştir. 
Bu itibarla işçilik alacaklarının belirsiz alacak olup olmadığı ve buna bağ-
lı olarak belirsiz alacak davası açılıp açılamayacağının her somut olayın 
özelliğine göre kendi özelinde değerlendirilmesi gerekecektir.11

11 YHGK 28.03.2018 T: 2015/127 E. 2018/559 K.



IŞÇININ HIZMET SÜRESININ TESPITI

Av. Yörük KABALAK

“Herkesin yaptığı yanlış kural olur - Jüstinyanus “

İş davalarındaki uygulamalarda işçinin hizmet süresi genelde “1 gün 
“eksik olarak hesaplanmaktadır.

Burada birilerinin yanlış hesap yaptığını kendimin böyle bir yanlışı 
yapmadığınıiddia etmiyorum.

Aşağıda ayrıntılarıyla açıklayacağım yanlışı uzun süre ben de yaptım.
Gene aşağıda belirteceğim Yargıtay kararlarını öğrendikten sonra yanlışı-
mı gördüm ve doğru hesaplama yapmaya başladım.

Burada hemen söyleyeyim ki, internet ortamında bulunan Excel tab-
losuyla oluşturulmuş olan hizmet süresi hesabı tablolarında da işçinin 
hizmet süresi “1 gün" gün eksik hesaplanmaktadır.

Örneğin bu tablolarda 1.Ocak - 30. Haziran arasının hizmet süresi “5 
ay, 29 gün" olarak hesaplanmaktadır.

Halbuki çok açık şekilde görüleceği gibi bu süre “6 aydır". Bu konuyu 
biraz daha açarsak:

Örneğin:
30.4.2002 - 6.11.2002 tarihleri arasındaki süre “6 ay, 7 gün" olup,

Genelde bu süre “6 ay, 6 gün olarak" 1 gün" eksik tespit edilmektedir.

Oysa bu dönemde işçinin 30.4.2002 gününde çalıştığı, bu duruma 
göre 2002/Nisan ayında 1 gün çalışması gerçekleştiği, bu duruma göre 
de 2002/Ekim ayının sonuncu gününden 1 gün önce (bu tarih ayın duru-
muna göre ayın 29 veya 30’u olabilir; ayın 30 olsa dahi ayın 29. günü 6 
aylık süre tamamlanır) 6 aylık sürenin tamamlandığı, bu şekilde 6 aylık 
sürenin tamamlanmasından sonra ayın sonuncu gününde 1 gün çalıştığı, 
hizmet akdi 6. Kasım günü sona erdiğine göre bu süreye 6 gün ilave edil-
diğinde davacının çalışma süresi nin “6 ay,7 gün" çalıştığı sonucu ortaya 
çıkar.

Bu konuyu biraz daha da açarsak işçi yukarda belirtilen dönemde:

30. Nisan günü 1 gün çalışmıştır:

Bundan sonra 1 Mayıs ile Ekim ayının sonunda 1 gün öncesine kadar 
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olan sürede “5 ay, 29 gün“ çalışmıştır (bu tarih ayın durumuna göre ayın 
29 veya 30’u olabilir) 

Bundan sonra Ekim ayının sonuncu günü de 1 gün çalışmıştır.

Hizmet akdi 6 Kasım günü sona erdiğine göre Kasım ayında 6 gün 
çalışmıştır.

Bu şekilde toplam olarak: 

1 gün + 5 ay, 29 gün + 1 gün + 6 gün = 6 ay, 7 gün çalışmıştır.

Bu duruma göre yukarda örnek olarak belirlenen sürenin “6 ay, 6 gün“ 
olarak tespitinin doğru olmadığı, gerçek sürenin “6 ay, 7 güné olduğu açık 
şekilde görülmektedir.

Bu konuyu şu örnekle daha da açabiliriz:

Örneğin bir işçi bir işyerinde 1. Nisan - 1. Mayıs arasında çalışmış ol-
sun, buradaki hizmet süresi" 1 ay, 1 gündür".

Zira bu örnekte işçi 1. Nisan - 30. Nisan arasında 1 ay çalışmış, Ma-
yıs ayında da 1 gün çalışmış ve bu şekilde “ 1 ay + 1 gün = “1 ay, 1 gün" 
çalışmıştır.

Ancak, yukarda sözünü ettiğim olan hatalı hesaplama mantığını kabul 
edersek bu olayda işçi “1 ay" çalışmış olacaktır.

Ayrıca belirteyim ki, internet ortamında bulunan Excel tablolarında bu 
süre  hep “1 ay" olarak hesaplanmaktadır.

Bu noktada işçinin hizmet süresinin “1 gün" eksik hesaplanmasının 
işçilik alacaklarının hesaplanmasında çok cüzi bir fark oluşturacağı, bu 
farkın işçilik alacaklarının tahsili bakımından önemli olmadığı düşünü-
lebilecektir.

Ancak, yukarda sözünü ettiğim yanlışlık işe iade davalarında önem 
kazanmakta olup, işe iade davasının dava şartı olan “6 aylık" kıdem koşu-
lunun gerçekleşmesinde sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Öte yandan, mahkemelerin de bu konuda hatalı değerlendirmeler yap-
tığı ve bu hatalı değerlendirmelerin Yargıtay tarafından düzeltildiği görül-
mektedir.

Bu konuya ilişkin iki örnek şöyledir:

Bir olayda yerel mahkeme 15. Aralık - 14. Haziran arasında “6 ay" olan 
süreyi “5 ay, 29 gün" olarak tespit etmişti.
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Yargıtay bu hatayı düzeltti ve hizmet süresinin “ 6 ay “ olduğunu be-
lirledi. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2007/14029 - 28533 Sayılı Kararı. 
Çalışma ve Toplum Dergisi Sayı 16 Sh. 201 vd)

Bir başka olayda da yerel mahkeme 17 Aralık - 16.Haziran arasında “6 
ay" olan süreyi “5 ay, 29 gün" olarak tespit etmişti.

Yargıtay bu hatayı da düzeltti ve hizmet süresinin “6 ay" olduğunu be-
lirledi. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2007/16156 - 30231 Sayılı Kararı. 
Çalışma ve Toplum Dergisi Sayı 17 Sh. 285 vd )

Bu örneklerden de görülüyor ki, işçinin hizmet süresinin tespitinde 
dikkatli davranılarak “1 günlük" sürenin göz ardı edilmemesi gerektiği 
sonucu ortaya çıkmaktadır.



IŞ GÜVENCESI TAZMINATININ HESAPLAMA 
YÖNTEMLERI 

Av. Alev ÖZCAN 

İş akdi işveren tarafından feshedilen işçi, fesih nedenine göre, işe geri 
dönmek istediğinde işe iade davası açabilmektedir. 4857 sayılı İş Kanu-
nu›nun 18. Maddesi›nde “Feshin geçerli sebebe dayandırılması” başlığı 
altında, işçinin işe iade davası açabilmesinin şartları belirlenmiştir. Buna 
göre, “Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık 
kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, iş-
çinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin 
veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zo-
rundadır.” 

İşe iade davasının şartları kanun maddesinde belirtilmiş olup; 30 ve 
daha fazla işçinin çalıştığı işyerinde çalışan ve en az 6 aylık kıdeme sa-
hip olan bir işçinin iş akdinin, işveren tarafından feshi ancak geçerli bir 
nedene dayanması halinde söz konusu olabilir. Bu geçerli neden, işçinin 
davranışlarından, işletmenin, işyerinin ve işin gereklerinden ya da işçinin 
yeterliliğinden kaynaklanan sebepler olmakla birlikte; haklı neden kadar 
ağır olmayan ve fakat iş akdinin devamını işveren tarafından imkansız 
kılan nedenlerdir.

Kanun maddesinde belirtilen şartların sağlanması halinde işçi fesih 
bildiriminin kendisine tebliğinden itibaren bir ay içerisinde, işe iade tale-
bi ile arabulucuya başvurmalı ve arabuluculuk görüşmelerinde anlaşma-
ya varılamaması halinde ise, son oturum tutanağının düzenlendiği tarih-
ten itibaren iki hafta içinde iş mahkemesinde işe iade davası açmalıdır. 

İşçinin işe iade davası açması ve işveren tarafından feshin geçersizliği-
ne yani işçinin işe iadesine karar verilmesi ihtimalinde, 4857 sayılı İş Ka-
nunu›nun 21. Maddesi›ne göre işçi, kesinleşen kararın kendisine tebliğin-
den itibaren on iş günü içerisinde, işe başlamak için işverene başvurmak 
zorunda; işveren ise bir ay içerisinde işçiyi işe başlatmak zorundadır. Bu 
süre zarfında işveren tarafından işçinin işe başlatılmaması halinde, en az 
dört aylık en çok sekiz aylık ücreti tutarında hesaplanacak olan tazminatı 
işçiye ödemek zorundadır. Bu tazminata “İş Güvencesi Tazminatı” ya da 
«İşe Başlatmama Tazminatı» denilmektedir. Bu tazminatın dışında bir de 
anılan maddenin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere, işçiye kararın ke-
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sinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için en çok dört aya kadar doğ-
muş ücret ve diğer hakları ödenmektedir. 

İşçinin yukarıda belirtilen sürede işe başlamak üzere işverene başvuru 
yapmaması halinde, işveren tarafından yapılan fesih geçerli hale gelmekle 
birlikte, işçi, işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süreye ilişkin ücre-
tini alamaz. Ancak işçinin başvuru yapması ve işverenin işe iade istemini 
kabul edip, işçiyi işe başlatması halinde ise, işçi sadece boşta geçen süre-
ye ilişkin ücretine hak kazanırken, işe başlatmama tazminatına ise hak 
kazanamayacaktır. İşçinin işe başlama talebi ile işverene başvurması ve 
fakat işverenin kabul etmemesi ya da bir aylık süre zarfında cevap ver-
memesi halinde işçi hem işe başlatmama tazminatına hem de boşta geçen 
süreye ilişkin ücretine hak kazanabilecektir.

Bu makalede, işe iade davasının sonuçlarından, işçiye ödenmesi gere-
ken dört aylık en çok ise sekiz aylık ücret tutarındaki tazminat ve hesap-
lama yöntemi anlatılacaktır.

İşçinin başvurusu üzerine, işçiyi işe başlatmayan işveren, yukarıda da 
açıklandığı üzere, en az dört aylık en çok sekiz aylık ücret tutarında taz-
minat ödemekle yükümlü olacaktır. Kanun maddesinde, en az dört, en 
çok sekiz aylık denilmişse de kaç ay üzerinden işe başlatmama tazmina-
tının hesaplanacağı konusunda bir belirleme yapılmamıştır. İş Mahkeme-
lerinde görülen işe iade davalarında, işçinin, hizmet süresine göre en az 
dört en çok ise sekiz aylık ücret tutarında tazminat belirlenmektedir. Ör-
nek olsun, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi›nin 2016/17702 Esas ve 2017/5327 
Karar sayılı 30.03.2017 tarihli kararında, «Dairemiz yıllık ücretli izin-
le ilgili 53. maddedeki kıdem sürelerini dikkate alarak 6 ay ile 5 yıl 
arasında kıdemi olan işçi için 4, 5 yıl ile 15 yıl arasında kıdemi olan 
işçi için 5, 15 yıldan fazla kıdemi olan işçi için 6 aylık ücreti tutarında 
işe başlatmama tazminatın belirlenmesini öngörmekte, fesih sebebine 
göre bu miktarlarda azami sınır 8 aya kadar da çıkmaktadır.” şeklinde 
denilmekte olup; işe iade davalarında buna göre hüküm kurulmaktadır. 
İşe iade davası açılmadan önce, başvurulacak olan arabuluculuk sürecin-
de ise bahsi geçen Yargıtay içtihadı nazara alınarak işçinin kıdemine ve 
fesih sebebine göre, İşe Başlatmama Tazminatının kaç aylık ücrete ilişkin 
olacağı tespit edilmelidir.

İşe Başlatmama Tazminatının, hesaplanması sırasında esas alınması 
gereken ücret ise, fesih tarihindeki ücrettir. İşçinin, işe başlatmak üzere 
işverene başvuru yapması ve işverenin işe başlatmaması yönündeki ira-
desi açıklaması halinde bu tarih, bir aylık sürede cevap vermemesi halin-
de ise bir aylık sürenin sona erdiği tarih, işçinin iş akdinin feshedildiği 
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tarih olarak kabul edilmektedir. Bu hususta verilen Yargıtay 9. Hukuk 
Dairesi›nin 2017/23895 Esas ve 2018/549 Karar sayılı 18.01.2018 tarihli 
kararında, “...davacının, işe başlatılması için 30/03/2012 tarihli Noter 
İhtarnamesini gönderdiği, ihtarnamenin davalıya 11/04/2012 tarihinde 
tebliğ edildiği ancak davacının işe başlatılmadığı ve ihtarnameye her-
hangi bir cevap verilmediği, süresinde işe başlatılması için başvuran 
davacının işe başlatılmaması halinde kıdem ve ihbar tazminatı dışında 
Mahkeme tarafından hüküm altına alınan boşta geçen süre ücretinin 
ve işe başlatmama tazminatının farazi fesih tarihindeki ücret üzerin-
den yapılacak hesaba göre ödenmesi gerektiği, farazi fesih tarihi dava-
cının işe başlatılmayacağının açıkça bildirildiği veya haklarının fiilen 
ödendiği tarih olduğu, bunların olmaması halinde işe başlatmak için 
tanınan 1 aylık sürenin dolduğu tarih olduğu, bu açıklamalar ışığında 
davacının, farazi fesih tarihi olarak yasal 1 aylık sürenin dolduğu tari-
hi olan 11/05/2012 tarihini kabul etmek gerektiği, bu tarihteki hesaba 
esas ücretin belirlenmesinde işyerinde davacı ile aynı işi yapan emsal 
kişilerin ücretlerinin dikkate alınmasının mümkün olduğu… “ şeklinde 
denilmek suretiyle işçinin farazi fesih tarihi belirlenmiş ve bu tarih esas 
alınarak işçinin ücreti belirlenmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. Maddesi’nde, işe başlatmama tazmi-
natının işçinin ücreti üzerinden hesaplanması gerektiği belirtilmişse de 
bunun çıplak ücret, giydirilmiş ücret ya da brüt ücret üzerinden mi yapı-
lacağı konusunda bir belirleme yapılmamıştır. İşe Başlatmama Tazmina-
tının, işçinin çıplak brüt ücreti üzerinden hesaplanması gerekmektedir. 
Bu konuda verilen Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 2016/15432 Esas ve 
2016/17631 Karar sayılı 14.06.2016 tarihli kararında, “Mahkemece hük-
me esas alınan bilirkişi raporunda işe başlatmama tazminatı davacı-
nın giydirilmiş ücretinden hesaplanmıştır. Kıdem ve ihbar tazminatı 
gibi işe başlatmama tazminatının giydirilmiş ücret üzerinden hesap-
lanacağına dair açık kural bulunmadığından, bu tazminatın davacının 
işe başlatılmadığı tarihteki çıplak brüt ücretinden hesaplanması ve hü-
küm altına alınması gerekir. İşe başlatmama tazminatının giydirilmiş 
ücret üzerinden hesaplanıp hüküm altına alınması hatalıdır.” denile-
rek, işe başlatmama tazminatının fesih tarihinde emsal alınacak işçinin 
çıplak brüt ücreti üzerinden hesaplama yapılması gerektiği belirtilmiş-
tir.  Yine aynı şekilde Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2014/35014 Esas ve 
2016/7562 Karar sayılı 28.03.2016 tarihli kararında, “Somut uyuşmaz-
lıkta, işe başlatmama tazminatının sadece çıplak brüt ücret üzerinden 
hesaplanması gerekirken, işbu ücrete, ikramiye ve yol yardımının da 
eklenerek giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanması hatalı olup 
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bozmayı gerektirmiştir.” şeklinde karar verilerek, işe başlatmama taz-
minatının giydirilmiş ücret üzerinden hesaplandığı yerel mahkeme kararı 
bozulmuştur.

İşe Başlatmama Tazminatına, işçinin işe başlatılmaması ile tespit edi-
len fesih tarihinden itibaren yasal faiz işletilmelidir. Yargıtay 9. Hukuk 
Dairesi›nin 2007/38730 Esas ve 2009/7345 Karar sayılı 18.03.2009 ta-
rihli kararında, “Faiz türü yönünden de yukarıda açıklandığı üzere boş-
ta geçen süreye ilişkin ücret alacağına 4857 sayılı İş Kanunu’nun 34. 
maddesinde sözü edilen özel faiz türü, işe başlatmama tazminatına 
ise, yasal faiz uygulanmalıdır.” şeklinde karar verilerek, işe başlatmama 
tazminatına yasal faiz uygulanması gerektiği belirtilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 25. Maddesi’nde, Gelir Vergisi’n-
den muaf olunan tazminat ve yardım türleri sayılmış olup; birinci mad-
desinde, “Ölüm, engellilik, hastalık ve işsizlik sebepleriyle (işe başlat-
mama tazminatı dahil) verilen tazminat ve yapılan yardımlar...» olarak 
işe başlatmama tazminatı da gelir vergisinden muaf tutulan tazminatlar 
arasında yer almıştır. Yine aynı kanunun geçici 77. Maddesi’nde de “Bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlerle ilgili olarak 
22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesi uyarınca 
işverenlerce işçiye ödenen işe başlatmama tazminatları, damga vergisi 
hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.” denilerek işe başlatmama taz-
minatının sadece damga vergisine tabi olacağı düzenlenmiştir.  Bu konu-
da verilen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2008/22949 Esas ve 2010/7943 
Karar sayılı 22.03.2010 tarihli kararında da “Boşta geçen süreye ait üc-
ret ve diğer haklar ile işe başlatmama tazminatı brüt olarak hüküm 
altına alınmalı ve kesintiler infaz sırasında gözetilmelidir. 16.6.2009 
tarihinde yürürlüğe giren 5904 sayılı yasa ile 193 sayılı gelir vergisi ka-
nununda değişiklik yapılmış ve işe başlatmama tazminatı gelir vergisi 
istisnaları arasında gösterilmiştir. Buna göre işe başlatmama tazmi-
natından gelir vergisi kesilmemeli, sadece damga vergisi kesilmesiyle 
yetinilmelidir.” şeklinde karar verilmiştir. Hal böyle olup; özellikle arabu-
luculuk görüşmelerinde veya yapılacak olan icra takiplerinde işe başlat-
mama tazminatından sadece damga vergisi düşülmelidir.

Örnek Hesaplama

İşçi 20.07.2010 tarihinde iş girmiş ve 20.07.2015 tarihinde iş akdi 
işveren tarafından feshedilmiştir. İşçi feshin geçerli nedene dayanmadı-
ğı iddiası ile öncelikle arabulucuya başvurmuş, anlaşma sağlanamaması 
üzerine işe iade davası açmış ve işe iadesine ilişkin verilen karar kesinle-
şerek, 01.07.2017 tarihinde kendisine tebliğ olmuştur. Bu karara karşı 
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02.07.2017 tarihinde işverene işe başlamak üzere başvurmuştur. İşveren 
ise 20.07.2017 tarihinde verdiği cevap ile işçiyi işe başlatmayacağını bil-
dirmiştir. Bu durumda, işçinin iş akdi 20.07.2017 tarihinde sona ermiş 
kabul edilmektedir. 

Bu işçinin hizmet süresi 7 yıl olarak belirlenmelidir. Yukarıda anılan 
Yargıtay kararında, “5 yıl ile 15 yıl arasında kıdemi olan işçi için 5” şek-
linde tespit yapıldığından, işe iade davası sonucunda 5 aylık ücret tutarın-
da İşe Başlatmama Tazminatına hükmedilmiş olabilecektir.

Emsal işçinin çıplak brüt ücreti ise 4.000,00-TL olarak belirlenmiştir.

Bu durumda işçinin işe başlatmama tazminatı 4.000,00-TLx5 üzerin-
den 20.000,00-TL olarak hesaplanacaktır. 

Net olarak ödenmesi gereken miktar, damga vergisi düşülmüş hali ola-
cağından:

Damga Vergisi : 20.000,00-TLx0,00759 =151,80-TL

Net İşe Başlatmama Tazminatı : 20.000,00-TL – 151,80-TL =19.848,20-
TL olacaktır.



TEBLIGAT HUKUKUNA ILIŞKIN  
PRATIK BILGILER

Av. Celil ÇELIK

Tebligat, bir işlemin ilgili kimsenin bilgisine sunulması için yapılan 
belgeleme işlemidir. Hak arama süreci tebligat ile başlar ve tebligat ile 
sona erer. İşlemler, tebligatlar sayesinde hukuki sonuç doğururlar. Bir 
kişiyi haberi olmadığı işleme tabi tutmak anayasaya aykırılık teşkil eder.

İşlemlerin tebligata bağlı kılınması ve tebligatın herkese eşit şartlarda 
uygulanması, bir devletin adalet anlayışını yansıtan en birincil gösterge-
dir. Ayrıca tebligatın ulaştırılması devletin egemenlik gücünü de gösterir. 
Bir devletin topraklarında tebligatın yapılamaması egemenliğine ilişkin 
şüphelerin oluşmasına yol açar. 

Mevzuat 

Tebligata ilişkin temel düzenleme, 19.02.1959 tarihli 10139 sayılı Res-
mi Gazetede yayınlanan 11.02.1959 tarihli 7201 sayılı “Tebligat Kanunu”-
dur. Bu kanunda daha sonra 06.06.1985 tarihli 3220 sayılı, 19.03.2003 
tarihli 4829 sayılı, 11.01.2011 tarihli 6099 sayılı, 02.12.2016 tarihli 6764 
sayılı ve 28.02.2018 tarihli 7101 sayılı kanunlarla değişiklikler yapılmış-
tır.

 20.08.1959 tarihli ve 4/12059 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürür-
lüğe konulan “Tebligat Nizamnamesi”, 05.12.1985 tarihinde yeniden dü-
zenlenerek “Tebligat Tüzüğü” adını almış, daha sonra 25.01.2012 tarihli 
28184 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Tebligat Kanununun Uygulan-
masına Dair Yönetmelik” bu tüzüğün yerini almıştır. 19.01.2013 tarihli 
28533 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Elektronik Tebligat Yönetmeli-
ği” ile de elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esaslar 
düzenlenmiştir. 

Posta ve Telgraf Teşkilatı genel müdürlüğü de, kendi görevlilerinin 
tebligat işlemlerinde uymaları gereken usul ve esasları “Tebligat İşletme 
Esasları” ile düzenlemiştir. PTT genel müdürlüğü, ayrıca muhtelif tarih-
lerde tebligat usul ve esaslarıyla ilgili genelgeler de yayınlanmaktadır.

Tebligat Çıkarmaya Yetkili Merciler

Tebligat yapabilmek için (1) tebligatı çıkaranın Tebligat kanununun 
1.  maddesinde sayılan mercilerden olması ve  (2) kanunlarda tebligatın 
Tebligat kanununa göre yapılacağına ilişkin hüküm bulunması gerekir.
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Yargı mercileri, devlet tüzel kişiliği içerisinde genel bütçe kapsamında 
yer alan kamu idareleri, tüzel kişiliğe sahip katma (özel) bütçeli idareler, 
düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, vakıf yük-
seköğretim kurumları, il özel idareleri, belediyeler, köyler, barolar ve no-
terler, tebligat çıkarmaya yetkili mercilerdir. (7201 m.1, Yönetmelik m.2)

Sayılanların dışında kalan gerçek kişiler, özel kurumlar, özel ve kamu 
bankaları, (ticari yönü ağır bastığından) İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
kamu ortaklığı bulunan şirketler, tebligat çıkarmaya yetkili değillerdir. 

Tebligat kanununun 1.  maddesinde sayılan merciler dışında özel ka-
nunlarda da tebligat yapmaya yetkili kişi ve kuruluşlara yer verilmiştir. 
Tebligat kanununun 1. maddesinde sayılanlar dışında kalan bu yetkililer, 
özel kanunlarda belirtilen usullere göre tebligat yaparlar. Bu durumda 
noter arcılığıyla veya Tebligat kanununa göre tebligat yapma zorunluluğu 
yoktur. Örneğin apartman yöneticileri, bağımsız bölüm maliklerine belge 
göstermek ve imza almak veya taahhütlü mektup göndermek veya Tebli-
gat kanununun ek 1. maddesinden yararlanmak suretiyle tebligat yapa-
bilirler. (5941 m.5/5, 634 m.29/2, 6102 m.414, Dernekler yönetmeliği 
m.14/1, Yargıtay HGK E:2002/18-474 K:2002/514 T:12.06.2002)

Tebligat Araçları

Elektronik ortam da dâhil tüm tebliğler, Posta ve Telgraf Teşkilatı 
(PTT) aracılığıyla veya mercinin kendi memuru aracılığıyla yapılır. PTT 
dışında diğer kargo şirketleri aracılığıyla tebligat yapılamaz. (7201 m.1, 
Yönetmelik m.4)

Tebligatın memur eliyle yapılacağı haller ise kanunda sınırlı olarak 
düzenlenmiştir. (1) Kanunlarda özel hüküm bulunan hallerde, (2) gecik-
mesi halinde zarar doğabilecek işlerde, (3) aynı yerde (şehirde) bulunan 
merciler arasında ve (4) aynı yerde bulunan mercilerde bulunan kişilere 
yapılması durumunda, tebliğler, mercinin kendi memurları veya mahalli 
mülki idare amirinin emriyle kolluk vasıtasıyla yaptırılabilir. Bu hallerde 
memur vasıtasıyla tebligat yaptırılmasını gerektiren sebep tebligat evra-
kında gösterilir. Kanunda sayılan sebepler dışında memur eliyle tebligatın 
yapılması veya sebebin evrak üzerinde gösterilmemesi tebligatı usulsüz 
kılar. (7201 m.2/1, Yönetmelik m.5/1-2, Yargıtay 12.HD E:2013/20628 
K:2013/29485 T:23.09.2013) 

Adli, idari ve askerî yargı yerleriyle diğer adalet daireleri, resen veya 
talep halinde, işin mahiyetine göre, memurları vasıtasıyla (muhatap ad-
resinde) tebligat yapılmasına karar verebilirler. Maliye Bakanlığı da, teb-
liğleri posta yerine memur vasıtasıyla da yaptırmaya yetkilidir. Adli ve 
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mali merciler, özel hükümlerin verdiği yetkiyle PTT ile kendi memurun-
dan yararlanma konusunda seçim serbestîsine sahiptirler. (7201 m.41, 
213 m.99, Yönetmelik m.64, Yargıtay 18.HD E:2003/6563 K:2003/6530 
T:17.09.2003)

Kolluk vasıtasıyla tebligat yaptırılabilmesi için, tebliği çıkaran merci-
nin, sebebini de belirtmek suretiyle mahalli mülki idare amirine müra-
caat etmesi gerekir. Mahalli mülki idare amirinin emri olmadan kollu-
ğa gönderilen tebliğ evrakı merciye iade edilir. Ancak zor kullanılmasını 
gerektiren veya soruşturma evresine ilişkin görevlerin kolluk tarafından 
yapılacağına dair olan hükümler ile adli tebligata ilişkin özel hükümler 
saklıdır. (7201 m.2/2, Yönetmelik m.5/3-4)

Tebligat çıkarmaya yetkili merciler, PTT aracılığıyla tebligat yapmak 
istediklerinde tebligat zarflarını ve davetiyeleri Tebligat Kanununun Uy-
gulanmasına Dair Yönetmelik ekinde bulunan 8 numaralı örneğe göre ha-
zırlanmış “Tevdi Listesi” ile birlikte PTT işyerlerine sunarlar. (Yönetmelik 
m.75 ve m.79)

PTT aracılığıyla yapılacak tebliğler, uçakla veya postada kullanılan di-
ğer seri ve özel vasıtalarla veya muhtelif işaretli telgraflarla da yaptırı-
labilir. Telgrafla tebligat, normal veya acele işaretli olmak üzere iki tür 
olarak kabul edilir. Ancak mali tebliğler telgrafla yapılmaz. Tebliğin bu 
vasıtalardan hangisiyle yapılacağı ilgilinin talebi üzerine veya resen merci 
tarafından kararlaştırılır. Talepte bulunan müracaatını yazılı olarak yap-
mamışsa ilgili evrak üzerine talebi yazılarak kendisine imzalatılır. İlgilinin 
talebi veya resen görülen lüzum üzerine söz konusu vasıtalardan biriyle 
PTT tarafından tebligat yapılabilmesi için tebligatı çıkaran merci tarafın-
dan sebebinin evrak üzerinde gösterilmesi gerekir. (7201 m.7, Yönetme-
lik m.10 ve m.74, Tebligat İşletme Esasları m.22-32)

Kanunun kabul edildiği tarihten çok sonra kullanılmaya başlanan 
Acele Posta Servisi (APS) yasadaki esneklik sayesinde tebligat araçları 
arasına girmiştir. Yargıtay, kanunda açıkça düzenlenmediği gerekçesiy-
le faks aracılığıyla yapılan tebligatı usulsüz saymaktadır. (Yargıtay HGK 
E:2001/21-359 K:2001/361 T:11.04.2001)

Tebliğ vaktinde yapılmaz veya tebliğ mazbatası belirlenen zamanda 
gelmez ise, tebligatı çıkaran merci, durumu mahalli PTT merkezine bil-
dirir. PTT merkezlerinden bilgi sorma yetkisi sadece tebliği çıkaran mer-
cilere aittir. PTT merkezi ve gerektiğinde PTT genel müdürlüğü, yapılan 
araştırma sonucunu mümkün olduğu kadar kısa süre içerisinde tebligatı 
çıkaran merciye bildirilir. Merci, yapılamayan ya da geç yapılan tebliğde 
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görevin ihmal edildiği ya da kötüye kullanıldığı sonucuna varırsa Cumhu-
riyet Başsavcılığına suç duyurusu da yapabilir. (7201 m.58, Yönetmelik 
m.78)

Tebligat Masrafları

PTT, normal tebligat ücretlerini, ayrıca uçak, telgraf ve diğer seri veya 
özel vasıtalara ilişkin ücretleri tarifeyle tespit eder. (7201 m.3 ve m.7/2, 
Yönetmelik m.6 ve m.11)  

6245 sayılı Harcırah kanununun 49. maddesine göre tazminat alan 
memur ve hizmetliler dışındaki memurlar eliyle yaptırılacak tebliğlerde, 
tebliğ yapana verilecek zorunlu masrafların miktarı, tebliğ yapılacak şah-
sın bulunduğu yerin uzaklığına göre, her mali yılbaşında, il idare kurulla-
rınca, merkez ilçe ve bağlı ilçeler için ayrı ayrı belirlenir. Merciler, memur 
eliyle yapılacak tebligatta alınacak ücretleri il idare kurullarından temin 
ederler. Seyyar görevinden dolayı 6245 sayılı Harcırah kanununun 49. 
maddesine göre aylık sabit harcırah alan memurlara yaptıkları tebliğler 
için ayrıca ödeme yapılmaz. (7201 m.4, Yönetmelik m.7)

Yabancı ülkelerde yapılacak tebligat ücretleri, (aşağıda açıklayacağımız 
üzere) Adalet bakanlığınca her takvim yılı başında yayınlanan “Yurt Dışı 
Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair 
Tebliğ” ile belirlenir. (Yönetmelik m.8/5 ve m.39/3-4)

Tebligatın yapılmasını isteyen masrafları peşin olarak merciye öder. 
Tebligat masrafları kesin olarak belirlenemez ise avans olarak alınır ve 
daha sonra mahsubu yapılarak bakiyesi iade edilir. Merci tarafından be-
lirlenen süre içinde masraf verilmemesi halinde talepten vazgeçilmiş sayı-
lır. Haklı sebeplerden dolayı bu süreye uyulmaması halinde yeni bir süre 
verilir. İkinci kez verilen süre kesin sayılır. Adli yardımdan faydalananla-
rın vermeleri gereken masraflar, ileride haksız çıkacak taraftan alınmak 
üzere ilgili merci tarafından ödenir. Ceza tebligatına ilişkin masraflar 
Adalet bakanlığınca karşılanır, daha sonra mahkûm olan kişilerden tahsil 
edilir. (7201 m.5-6, Yönetmelik m.8/1-3)

PTT’ye tevdi edilen evrakın mücbir haller dışında kaybedilmesi halin-
de 5584 sayılı Posta kanununa göre masrafın PTT tarafından karşılana-
cağı yönetmelikte düzenlenmiştir. Ancak bu kanunu yürürlükten kaldıran 
6475 sayılı Posta Hizmetleri kanununda buna ilişkin özel bir sorumluluk 
düzenlenmemiştir. Bu durumda genel hükümlerin uygulanması gerek-
mektedir. PTT tarafından düzenlenen Tebligat İşletme Esaslarında, tebliğ 
evrakının mücbir haller dışında kaybedilmesi halinde taahhütlü gönderi-
lerin kaybında ödenecek tazminat hükümleri gereğince işlem yapılacağı 
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belirtilmektedir. (Yönetmelik m.9, 6475 m.29, Tebligat İşletme Esasları 
m.8)

Tebligat Evrakları

Tebliğ olunacak her türlü evrak, biri dosyasına konulmak ve diğeri 
tebliğ edilecek kişilere verilmek üzere yeterli sayıda nüshadan oluşur. Bu 
nüshalarda iş sahibinin veya vekilinin imzası bulunur. Resen yapılan teb-
ligata ait evrak, tebliği çıkaran mercinin yetkili memuru tarafından imza-
lanır. Tebliğ olunmak üzere yetkili mercilere verilen evrakın her nüshası-
na bu mercilerce verildiği tarih yazılır ve istenirse makbuz verilir. (7201 
m.8, Yönetmelik m.13) 

Tebliğ evrakı, Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 
ekinde bulunan 7 numaralı örneğe göre hazırlanmış tebliğ mazbatalı zarf 
içinde (iadeli taahhütlü olarak) gönderilir. Ancak davetiyeler bu zarfın içi-
ne konmadan da gönderilebilir. İadeli taahhütlü olsa bile mektup zarfı 
içinde yapılan bildirim tebligat sayılmaz. Tebliğ zarfı, (1) Tebliği çıkaran 
merciin adını, (2) Dosya numarasını (3) Tebliğ olunacak şahsın adını, 
soyadını ve adresini, (4) Tebliğ daveti de kapsıyorsa, hazır bulunulması 
gereken yer, tarih, gün ve saati (5) Tebliğ olunan evrakın adını, (6) Tebliği 
çıkaran merciin mührünü ve yetkili memurun imzasını içerir. Tebliğ evra-
kının tebliğ mazbatası haricindeki kısımları tebliği çıkaran merci tarafın-
dan doldurulur. Tebliğ zarfında ve tebliğ mazbatasında muhatabın birden 
fazla adresine yer verilmez. (7201 m.59, Yönetmelik m.35/5 ve m.73)

Davetiye, muhatabı belirli gün ve saatte hazır bulunmasını bildiren 
evraktır. Davetiye, Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 
ekinde bulunan 1 numaralı örneğe göre hazırlanır. Davetiye, (1) Tarafla-
rın ve varsa kanuni temsilci ve vekillerinin ad ve soyadları ile ikametgâh 
veya mesken yahut iş adreslerini, (2) Anlaşılacak şekilde kısaca tebliğin 
mevzuunu, (3) Davet edilen şahsın hangi mercide ve hangi gün ve saatte 
hazır bulunması lazım geldiğini ve bu merciin yerini, (4) Kanunlarına göre 
davetiye ve celpnamelere derci icap eden sair hususları, (5) Davetiyeyi 
çıkaran mercinin mührünü ve mahkeme başkâtibinin ve diğer mercilerde 
yetkili memurun imzasını içerir. (7201 m.9, Yönetmelik m.14)

Davetiyeler, genelde mahkemeler tarafından duruşma, yemin, istic-
vap, önincelme, basit yargılama usulü, şahitlik vs. çağrıları için kullanı-
lır. Mahkemeler tarafından düzenlenen davetiyelerde “muhatabın isticvap 
çağrısına uyup mahkemeye gelmemesi halinde kendisine yöneltilen iddi-
aları kabul etmiş sayılacağı, teklif edilen yeminden kaçınmış ve iddiaları 
kabul etmiş sayılacağı, önincelemeye gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan 
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işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvafakati olmadan 
iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, duruşmaya 
yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, be-
lirlenen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde yokluk-
larında hüküm verileceği, istinaf mahkemesinde duruşmada hazır bulun-
madıkları takdirde tahkikatın yokluklarında yapılarak karar verileceği, 
yargılamanın yokluğunda sona erdirileceği” gibi ilgili kanunda belirtilen 
hususlar uyarı mahiyetinde yazılır. (6100 m.139, m.147, m.171, m.186, 
m.228 ve m.358)

Tebliğ mazbatası, düzenleyen merciye geri gönderilen, tebliğ zarfının 
veya davetiyenin muhataba tebliğ edilip edilmediğini ve tebliğ edilmiş ise 
tebliğ şeklini gösteren evraktır. Tebliğ mazbatası, Tebligat Kanununun 
Uygulanmasına Dair Yönetmelik ekinde bulunan 3 numaralı örneğe göre 
hazırlanır. Tebliğ mazbatası, (1) Tebliği çıkaran mercinin adını, (2) Teb-
liği isteyen tarafın adını, soyadını ve adresini, (3) Tebliğ olunacak şahsın 
adını, soyadını ve adresini, (4) Tebliğin konusunu, (5) Tebliğin kime ya-
pıldığını ve tebliğ muhatabından başkasına yapılmış ise o kimsenin adını, 
soyadını, adresini ve tebellüğe ehil olduğunu, (6) Tebliğin nerede ve ne 
zaman yapıldığını, (7) Adreste bulunmama ve imzadan imtina halinde bu 
hususlara ilişkin işlemin yapıldığını, adreste bulunmama ve imtina için 
gösterilen sebebi, (8) Tebligatın adres kayıt sistemindeki adrese yapılması 
durumunda buna ilişkin kaydı, (9) Tebliğ evrakı kime verilmiş ise onun 
imzası ile (10) Tebliğ memurunun adı, soyadı ve imzasını içerir. (7201 
m.23, Yönetmelik m.35/1 ve 3)

Tebliğ mazbatası, merci ve tebliğ memuru tarafından düzenlenir. Teb-
liğ memuru, tebliğ mazbatasının ilgili bölümlerini tebliğ yerinde düzenler. 
Tebliğ mazbatasında yukarıda belirtilen hususları kaydetmek için yeterli 
alan bulunmaması halinde tebliğ memuru usulüne uygun şekilde mazba-
taya eklenti yapabilir. Merciye geri gönderilen tebliğ mazbatası merci ta-
rafından işleme konu dosya içine konur. (7201 m.8/3, Yönetmelik m.13/3 
ve m.35/2-4)

PTT’nin internet sayfasında gönderiye ait barkod numarası üzerinden 
tebligatın aşaması sorgulanabilmektedir. Uygulamada bazı merciler, ivedi 
hallerde mazbatanın gelişini beklemeksizin sorgu çıktısını dosyasına ko-
yarak bir sonraki işleme geçebilmektedirler. 

Tebligatı Alacak Kişiler

Tebliğ evrakında isim ve adresi yazılı olan muhataba tebliğ evrakının 
verilmesi esastır. Muhatabın tebligatı alabilmesi için medeni haklarını 
kullanma ehliyetine sahip olması gerekir. Muhatap, on sekiz yaşından 
küçük ise tebligat veliye (anneye veya babaya) yapılır. Yaş küçüklüğü, akıl 
hastalığı, akıl zayıflığı, bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkû-
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miyet, yaşlılık vs. gibi nedenlerle muhatap vesayet altına alınmış ise teb-
ligatın vasiye yapılması gerekir. Vesayet altına alınmayı gerektiren haller 
bulunmasına rağmen henüz vasi tayin edilmemiş ise, Sulh Hukuk mahke-
mesinden vasi tayini istenir ve tayin edilen vasiye tebligat yapılır. Burada 
kanuni temsilciler muhatap hükmündedirler. 

Sınırlı ehliyetliler, sadece kişiye sıkı sıkıya bağlı haklara ilişkin davalar 
bakımından yapılacak tebligatları alabilirler. Belli bir meslek ve sanatı 
yapmalarına yetki verilen sınırlı ehliyetliler de, sadece bu konu ile ilgili 
davalar bakımından yapılacak tebligatları alabilirler. 

Kanuni temsilcisi bulunanlara kanun hükümleri gereği bizzat kendile-
rine tebligat yapılması gerekirse temsilciye tebligat yapılmaz. Bu durum, 
tebliğ evrakı üzerinde açıkça belirtilmiş ise tebliğ memurunca kanuni 
temsilciye değil muhatabın kendisine tebligat yapılır. (Tebligat İşletme 
Esasları m.39/2)

Tüzel kişilere tebliğ, yetkili mümessillerine, bunlar birden fazla ise, 
yalnız birine yapılır. Uygulamada müdür, müdür yardımcısı, şube mü-
dürü, genel sekreter gibi unvanlı kişiler, tüzel kişiliği temsil etmektedir-
ler. Tüzel kişiliğe yapılması gereken tebligatlar bu temsilciler tarafından 
kabul edilir. Tüzel kişilerde temsilciler muhatap hükmündedirler. Tüzel 
kişinin şubesi var ise tebligat şubeye değil merkeze yapılır. Merkez yerine 
şubeye yapılan tebligat usulsüzdür. Ancak bir ticarethanenin muamelele-
rinden doğan ihtilaflarda (ilgili ticarethanede bulunan) ticari mümessile 
yapılan tebliğ de geçerlidir. Bir işletmenin bir şubesinden kaynaklı işlem-
lerde tebligat (merkeze değil) ilgili şubeye yapılabilir. Ayrıca borçlunun 
hak ve alacağının bulunabileceği şubeye de icra dairesi tarafından haciz 
ihbarnamesi gönderilebilir. Bu durumda ilgili şubede bulunan temsilci 
(müdür, müdür yardımcısı vs.) işletme adına tebligatı alır. Kamu kurum-
ları da yetkili temsilcileri aracılığıyla evrakı tebellüğ ederler. (7201 m.12, 
2004 m.89/7, Yönetmelik m.20)

Vekil aracılığıyla takip edilen işlerde tebligat asile değil vekile yapılır. 
Vekil ile takip edilen işlerde asile yapılan tebligat usulsüz sayılır. Vekil 
birden çok ise bunlardan birine tebligat yapılması yeterlidir. Tebligat bir-
den fazla vekile yapılmış ise tebliğ tarihi olarak ilk yapılan tebliğ dikkate 
alınır. Mahkemelerde ve icra dairelerinde vekâletle iş görme yetkisi sade-
ce avukatlara aittir. Avukat olmayan kişiye dava açmak için vekâlet verile-
bilir, ancak bu vekil de mahkemelerde davayı yürütmek için bir avukata 
vekâlet vermek zorundadır. Burada avukatlar lehine bir tekel söz konu-
sudur. Dolayısıyla mahkemeler ve icra daireleri vekil sıfatıyla sadece avu-
katlara tebligat yaparlar. Müdafi, dava vekili ve dava takipçisi de bu kap-
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samdadır. Kanunda tebligatın sadece asile yapılması gerektiği konusunda 
hüküm varsa tebligat vekil ya da temsilciye değil asile yapılır. Örneğin 
yemin ve isticvap davetiyelerinin bizzat muhataba tebliğ edilmesi gerekir. 
Merciye ulaştığı günden itibaren azledilen veya istifa eden vekile tebligat 
çıkartılamaz. Vekâlet veren bir yıl veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı ceza 
ile mahkûm olmuş ise, kararın infazı süresince fiil ehliyetini kaybedece-
ğinden ve dolayısıyla vekâlet ilişkisi son bulacağından, artık vekâlet ve-
ren adına vekile tebligat yapılamaz. (7201 m.11, Yönetmelik m.18, 1136 
m.35, 6100 m.82, m.172 ve m.228, 2004 m.68a/2 ve 5, 4721 m.407)

Tüzel kişiler adına kendilerine tebliğ yapılacak (müdür, müdür yar-
dımcısı vs.) kimseler tebliğ anında iş yerinde bulunmadıkları veya o sıra-
da evrakı bizzat alamayacak halde oldukları takdirde tebliğ, orada hazır 
bulunan memur veya müstahdemlerinden birine yapılır. Ancak kendisine 
tebliğ yapılacak memur veya müstahdemin tüzel kişinin o yerdeki teşkila-
tı veya personeli içinde görev itibariyle tebligatın muhatabı olan tüzel kişi-
nin temsilcisinden sonra gelen bir kimse veya evrak müdürü gibi esasen 
bu tür işlerle görevlendirilmiş bir kişi olması gereklidir. Bu kişilerin de 
bulunmaması halinde o yerdeki diğer bir memur veya müstahdeme teb-
ligat yapılır. Tebligatın tüzel kişinin temsilcisinden başkasına yapılması 
halinde tebligatın neden temsilciye yapılamadığı ve tebligatı alan kimsenin 
o yerdeki görevi tebliğ mazbatasına yazılır. (7201 m.13 ve m.20, Yönetme-
lik m.21, Tebligat İşletme Esasları m.42/2-3)

Er, onbaşı, çavuş, asteğmen vs. gibi mesai saatleri dışındaki süreyi 
karargâhta geçiren askerlere yapılacak tebliğler, kıta kumandanı veya ku-
rum amiri sıfatına sahip en yakın üste yapılır. Er ve erbaşların kendisine 
yapılan tebligat usulsüzdür. Askeri hiyerarşide erin en yakın üstü onbaşı, 
onbaşının en yakın üstü ise çavuştur. Kanunda kastedilen en yakın üst 
ise, kıta kumandanı veya müessese amiri sıfatına sahip en yakın üsttür. 
Tebligatın en yakın üste yapılmasını ise, nöbetçi amiri veya nöbetçi suba-
yı temin eder. Tebliğ memuru direkt nöbetçi amire veya nöbetçi subaya 
gider. Tebliğ anında en yakın üstün temini mümkün olmamış ise tebli-
gat nöbetçi amire yapılır. Tebliğ memuru, öncelikle en yakın üstün hazır 
bulundurulmasını ister, üstün hemen hazır edilmesi halinde evrakı üste 
verir, üstün hazır edilememesi halinde evrakı nöbetçi amire veya nöbetçi 
subaya verir, tebliğ mazbatasına da bu durumu yazar. Erlere ve erbaşlara 
bulundukları karargah dışında başka adreslerde tebligat yapılamaz. Er 
veya erbaş firar etmiş veya üç aydan fazla hava değişimine gönderilmiş 
ise, birliği ile ilişiği kesilmiş sayılacağından evrakı iade olunur. Muhatap 
karargâh dışında gün aşırı izinde veya istirahatta veya tatbikatta ise (aşa-
ğıda açıklayacağımız üzere) m.20’ye göre tebligat yapılır. (7201 m.14/1, 



56 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 5 • Yıl: 2018

Yönetmelik m.22, 1111 m.78, Yargıtay 2.HD E:2004/3419 K:2004/4319 
T:05.04.2004)

Uzman çavuş, uzman onbaşı, uzman jandarma çavuş, astsubay, subay 
(asteğmen, teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay, albay, tuğgene-
ral, tümgeneral, korgeneral, orgeneral, mareşal), askeri memur, askeri 
öğrenci vs. gibi mesai saatleri dışındaki süreyi karargâh dışında geçiren 
askerlere ise, karargâhta tebliğ yapılabileceği gibi karargâh dışında bili-
nen adreslerinde de tebligat yapılabilir. Bu kişilere çalıştıkları karargâhta 
tebliğ yapılması halinde tebliğin yapılmasını kıta kumandanı veya kurum 
amiri sıfatına sahip en yakın üst temin eder. Bunlar tarafından muha-
tabın derhal buldurulması veya tebliğin temini mümkün olmazsa, tebliğ 
kendilerine yapılır. Tebliğ memuru, karargâh içinde muhatabı aramaz, 
direkt nöbetçi amire veya nöbetçi subaya gider. Tebliğ memuru, öncelikle 
muhatabın hazır bulundurulmasını ister, muhatabın hemen hazır edil-
mesi halinde evrakı muhataba verir, muhatabın hazır edilememesi veya 
evrakı almaktan imtina etmesi halinde evrakı nöbetçi amire veya nöbet-
çi subaya verir, tebliğ mazbatasına da bu durumu yazar. Muhatap aran-
madan nöbetçi amire veya nöbetçi subaya doğrudan tebligatın yapılması 
usulsüzdür. Muhatap karargâh dışında gün aşırı izinde veya istirahatta 
veya tatbikatta ise (aşağıda açıklayacağımız üzere) m.20’ye göre tebligat 
yapılır. (7201 m.14/2, Yönetmelik m.23) 

Rütbesi ne olursa olsun yurt içinde veya yurt dışında sefer (savaş veya 
hareket) halinde olan askerlere yapılacak tebligatlar, bağlı bulundukla-
rı Kara, Deniz ve Hava kuvvet komutanlıkları aracılığıyla yapılır. Savaş 
veya hareket halinde olan birliklere tebligatın zorluğu ve adreslerinin gizli 
kalması gerektiği dikkate alınarak evrakın direkt bağlı olduğu kuvvet ko-
mutanlığına gönderilmesi düzenlenmiştir. Örneğin devamlı seyir halinde 
olan savaş gemisindeki askerlere Deniz Kuvvetleri komutanlığı aracılığıy-
la tebligat yapılır. Kuvvet komutanlığı, kendisine sunulan evrakı muhata-
bın bulunduğu birliğe veya müesseseye gönderir. Birlik amiri, muhatabı 
temin ederek tebligatı yapar, evrakı almaktan imtina etmesi halinde du-
rumu tebliğ mazbatasına yazar. Muhatabın hazır olmaması halinde tebli-
gatın birlik amirine yapılacağı kanunda düzenlenmemiştir. Sefer halinin 
özelliği gereği birlik amiri muhatap ile temas kurma olanağı bulamayabi-
lir. Bundan dolayı muhatabın temini olmadan evrakın birlik amirine gel-
diği tarih tebliğ tarihi sayılmaz. Tebligat, muhatabın tebligatı aldığı veya 
almaktan imtina ettiği tarihte yapılmış sayılır. Rütbesi ne olursa olsun 
sefer halinde olan askerlere başka adreslerde tebligat yapılamaz. (7201 
m.15, Yönetmelik m.24 ve.47)

Kendisine tebligat yapılacak muhatap adresinde bulunmazsa tebliğ, 
kendisi ile aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçilere yapılır. Burada-
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ki kriter, kişinin veya hizmetçinin muhatap ile aynı evde sürekli olarak 
oturup oturmadığıdır. Örneğin aynı evde kalan öğrenciler veya işçiler, ad-
rese gelen evrakı muhatap adına almak zorundadırlar. Tebligatın muha-
taptan başkasına yapılması halinde tebligatın neden muhataba yapılama-
dığı ve tebligatı alan kimsenin sıfatı tebliğ mazbatasına yazılır. Bu hüküm 
işyerlerinde birlikte çalışan kişiler için uygulanmaz. İş yerinde birlikte 
çalışan mesai arkadaşına yapılan tebligat usulsüzdür. Akraba dahi olsa 
evde geçici olarak bulunan kişilere de muhatap adına tebligat yapılamaz. 
Örneğin misafirliğe gelen kardeşe veya anneye yapılan tebligat usulsüz-
dür. Akraba dahi olsa aynı evde oturmayan kişilere başka adreslerde de 
tebligat yapılamaz. Örneğin muhatabın başka adreste oturan çocuğuna 
veya kardeşine yapılan tebligat usulsüzdür. Aynı apartmanda olduğun-
dan bahisle komşuya veya kapıcıya da muhatap adına tebligat yapılamaz. 
(7201 m.16, Yönetmelik m.25)

Belli bir yerde devamlı olarak meslek veya sanatını icra edenler, o yer-
de bulunmadıkları takdirde tebliğ aynı yerdeki daimi memur veya müs-
tahdemlerinden birine, meslek veya sanatını evinde icra edenlerin memur 
ve müstahdemlerinden biri bulunmadığı takdirde aynı konutta oturan ki-
şilere veya hizmetçilerinden birine yapılır. Tebligatın muhataptan başka-
sına yapılması halinde tebligatın neden muhataba yapılamadığı ve tebliga-
tı alan kimsenin o yerdeki görevi tebliğ mazbatasına yazılır. Daimi memur 
ve müstahdemler dışında işyerinde bulunan iş ortağına, arkadaşa, karde-
şe, oğla, babaya vs. yapılan tebligatlar geçersizdir. Muhatap aranmadan 
doğrudan müstahdem veya memura yapılan tebligat da geçersizdir. (7201 
m.17, Yönetmelik m.26)

Avukat yanında çalışan kâtip ve stajyerler, avukatın bürosu dışında 
ayrıca mahkeme kaleminde ve duruşma anında avukat adına tebligat ala-
bilirler. (7201 m.17 ve 37, Yönetmelik m.26 ve m.59)

Tebliğ evrakının üzerinde merci tarafından “bizzat muhataba tebliğ 
edilecektir” şerhi ve bu hususta mahkemenin verdiği kararın tarih ve 
numarası gösterilmiş ise, adreste muhatap adına evrakı almaya yetkili 
kişiler bulunsa bile tebligat bizzat muhatabın kendisine yapılır, muhata-
bın adreste olmaması veya tebellüğden imtina etmesi halinde ise m.21/1’e 
göre (kapıya ihbarname yapıştırmak ve evrakı muhtara bırakmak suretiy-
le) tebligat yapılır. (Tebligat İşletme Esasları m.49)

Muhatap, otel, hastane, tedavi evi, istirahat evi, fabrika, okul, öğrenci 
yurdu gibi içine serbestçe girilemeyen veya arananın kolayca bulunma-
sı mümkün olmayan bir yerde bulunuyorsa, tebliğin yapılmasını o yeri 
idare eden veya muhatabın bulunduğu kısmın amiri temin eder. Bunlar 
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tarafından muhatabın derhal buldurulması veya tebliğin temini mümkün 
olmazsa, tebliğ kendilerine yapılır. Tebliğ memuru, böyle yerlerde mu-
hatabı aramaz, direk o yerin idarecisine gider. Tebliğ memuru, öncelikle 
muhatabın hazır bulundurulmasını ister, muhatabın hemen hazır edil-
mesi halinde evrakı muhataba verir, muhatabın hazır edilememesi veya 
evrakı almaktan imtina etmesi halinde evrakı o yerin amirine verir, tebliğ 
mazbatasına da bu durumu yazar. İdareci dışında kapıcıya, bekçiye, sek-
retere, güvenliğe vs. yapılan tebligat geçersizdir. Ayrıca muhatap aran-
madan doğrudan idareciye yapılan tebligat da geçersizdir. (7201 m.18, 
Yönetmelik m.27)

Tutuklu ve hükümlülere tebligat yapılmasını, bu kişilerin bulunduğu 
kurum müdürü, müdür yoksa orayı idare eden memur temin eder. Tebli-
gat tutuklu ve hükümlünün bizzat kendisine yapılır. Müdür veya memur 
sadece tebligata aracılık eder. Muhatabın hazır olmaması halinde tebliga-
tın müdüre veya memura yapılacağı kanunda düzenlenmemiştir. Muhatap 
hemen buldurulamazsa tebliğ evrakı müdür veya memura bırakılır, daha 
sonra bizzat muhataba yapılarak bir tutanakla durum merciye bildirilir. 
Tutuklu ve hükümlüye tebligat yapılamazsa tebliğ mazbatasına müdür 
veya memur tarafından belirtilen sebep şerh verilir. Tutuklu veya hüküm-
lünün hastanede bulunması halinde de bu şekil işlem yapılır. Tebligat, 
muhatabın tebligatı aldığı veya almaktan imtina ettiği tarihte yapılmış sa-
yılır. Tutuklu ve mahkûmlara başka adreslerde tebligat yapılamaz. Bir yıl 
veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı ceza ile mahkûm olup kendilerine vesa-
yet makamı (Sulh Hukuk mahkemesi) tarafından kanuni temsilci atanmış 
olanlara ait tebligatlar ise, kendilerine değil temsilcilerine yapılır. Vasinin 
kim olduğu cezaevi müdürlüğünden veya infaz savcılığından öğrenilir. Bir 
yıl veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı ceza ile mahkûm olup kararı kesin-
leşenler için cezaevi müdürlüğü henüz vesayet makamına başvurmamış 
ise, merci veya ilgili, yetkili vesayet makamına başvurarak (yani ihbarda 
bulunarak) vasi tayinini sağlayabilir. Hapis halinin sona ermesiyle kısıtlı-
lık kendiliğinden ortadan kalkar ve dolayısıyla bu durumdaki muhatapla-
ra infazın sona ermesiyle tebligat yapılabilir. (7201 m.19, 4721 m.407 ve 
471, Yönetmelik m.28, Tebligat İşletme Esasları m.47)

Muhatap yerine tebliğ yapılacak kişinin görünüşüne nazaran on sekiz 
yaşından aşağı olmaması ve açıkça anlaşılır bir şekilde ehliyetsiz bulun-
maması gerekir. Akıl hastalığı, akıl zayıflığı veya diğer bir hastalık ya da 
engel sebebiyle kendisi ile anlaşma imkânı olmayan kişiye tebligat yapıla-
maz. Muhatap adına tebligat yapılacak olan kişi görünüşüne nazaran on 
sekiz yaşından aşağı veya anlaşılır bir şekilde ehliyetsiz ise, tebliğ imkân-
sızlığı söz konusu olacağından, m.21/1’e göre (kapıya ihbarname yapıştır-
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mak ve evrakı muhtara bırakmak suretiyle) tebligat yapılır. (7201 m.22, 
Yönetmelik m.34 ve 36)

Tebliğ memuru, tebligat yaparken muhatabın veya muhatap adına teb-
ligatı almaya yetkili kişilerin kimliklerini ve belirtilen şartları taşıyıp taşı-
madıklarını incelemeye yetkilidir. Kimlik ispatı, fotoğraflı ve T.C.  kimlik 
numarası bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport göstermek 
suretiyle yapılır. Kimliğin çeşidi, nereden verildiği, numara ve tarihi tebliğ 
mazbatasına yazılır. (Yönetmelik m.36, Tebligat İşletme Esasları m.55)

Kendisine tebliğ yapılacak kimse imza edecek kadar yazı bilmez veya 
(körlük, hastalık, yaralı olmak vs. gibi bir sebeple) imza edemeyecek du-
rumda bulunursa, bir komşu huzurunda sol elinin başparmağı bastırıl-
mak suretiyle tebliğ yapılır. Sol elinin başparmağı bulunmayan kimsenin, 
aynı elinin diğer bir parmağı ve sol eli yoksa sağ elinin başparmağı ve bu 
da mevcut değilse diğer parmaklarından biri bastırılır. Tebliğ yapılacak 
kimsenin iki eli de yoksa tebliğ evrakı kendisine verilir. Tebliğ mazbata-
sında hangi elin hangi parmağının bastırıldığı ve sebebi, tebliğ yapılacak 
kişinin iki eli de yoksa evrakın kendisine verildiği ve huzurunda tebligat 
yapılan şahsın kimliği yazılarak hazır bulunan şahsa da imzalatılır. Okur-
yazar bir komşu bulunmaz veya bulunan komşu imzadan imtina ederse, 
tebliğ memuru, muhtarı veya ihtiyar heyeti üyelerinden birisini veya bir 
kolluk görevlisini tebliğ sırasında hazır bulunmak üzere davet eder ve 
tebligatı bunların huzurunda yapar. (7201 m.24, Yönetmelik m.37)

Tebligat Vakti

Gece, mesai saatleri dışında, resmi ve adli tatil günlerinde de tebligat 
yapılabilir. Muhatap tatil günü ya da gece olduğunu ileri sürerek tebliğ 
evrakını almaktan kaçınamaz. Ancak avukat tarafından takip edilen iş-
lerde avukatın bürosunda yapılacak tebligatlar resmî çalışma gün ve saat-
leri içinde yapılır. Avukatlara adli tatillerde de tebligat yapılabilir. (7201 
m.11/2 ve m.33, Yönetmelik m.18/1 ve m.54-55)

Adli tatil süresi içerisinde görülemeyen davalarda (cevap, itiraz, beyan, 
istinaf, temyiz vs. gibi) süreye bağlı bir durum varsa ve sürenin sonu adli 
tatile denk geliyor ise, adli tatilin bittiği günden itibaren bu süreler bir 
hafta uzatılmış sayılır. Adli tatilde görülebilen davalarda ise bu hüküm uy-
gulanmaz. Süre sonu resmi tatile denk geliyor ise, tatilin bitimini izleyen 
günün mesai sonuna kadar süre uzatılmış sayılır. (6100 m.93 ve m.104)

Tebligat Adresleri

Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son adresinde yapılır. Bili-
nen en son adresin tespitinde, tebliğ isteyenin beyanı, muhatabın veya di-
ğer ilgililerin bildirimleri ya da mevcut belgeler esas alınır. (7201 m.10/1, 
Yönetmelik m.16/1)
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Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya 
normal tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde 
bulunan yerleşim yeri (MERNİS) adresi “bilinen en son adres” kabul edilir 
ve bu durumda ayrıca başkaca adres araştırması yapılmaz. (7201 m.10/2, 
Yönetmelik m.16/2) 

Bilinen en son adres örneğin il ve ilçe ismi içermiyor ise tebligata el-
verişli sayılmaz. Bilinen en son adresin tebligata elverişli olup olmadığını 
ilgililer değil merci takdir eder. 

Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya 
normal tebligatın yapılamadan geri dönemsi hâlinde sonraki tebligatlar, 
muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresine (aşağı-
da açıklayacağımız üzere) Tebligat kanununun 21. maddesinin 2. fıkrası-
na göre meşruhatlı yapılır. Örneğin borçlunun iş adresi gösterilerek icra 
takibi yapıldığında bu adrese en önce normal tebligat yapılır, normal teb-
ligatın yapılamadan geri dönmesi halinde Tebligat kanunu m.10/2 hükmü 
gereği sonraki tebligatlar yerleşim yeri adresine m.21/2’ye göre meşruhat-
lı yapılır. Bu durumda yerleşim yeri adresine de en önce normal tebligat 
göndermeye gerek yoktur. (7201 m.10/2, Yönetmelik m.16/2 ve m.79/2, 
Yargıtay 12.HD E:2014/29376 K:2015/4804 T:05.03.2015)

Bilinen en son adres ile yerleşim yeri adresinin aynı olması durumun-
da ise, Tebligat kanunu m.10/1 hükmü gereği ilk işlemde ilk tebligat yine 
normal yolla yapılır. Örneğin borçlunun yerleşim yeri adresi gösterilerek 
icra takibi yapıldığında bu adrese en önce normal tebligat yapılır, normal 
tebligatın yapılamadan geri dönmesi halinde sonraki tebligatlar m.21/2’ye 
göre meşruhatlı yapılır. (Yargıtay 12.HD E:2013/21372 K:2013/29142 
T:19.09.2013) 

Muhatap, bilinen ve tebliğ evrakında gösterilen adres dışında başka 
bir yerde evrakı almaya mecbur değildir. Ancak muhatabın müracaatı 
veya kabulü şartıyla her yerde (örneğin yolda, kahvehanede, pazarda vs.) 
tebligat yapılabilir. Muhatap, tebliği çıkaran merciye veya PTT şubesine 
başvurarak da evrakı tebellüğ edebilir. (7201 m.10/3, Yönetmelik m.17)

Muhatabın Geçici Olarak Başka Yere Gitmesi Halinde Tebligat 
(7201 m.20)

Tebligat kanununun 13, 14, 16, 17 ve 18 nolu maddelerinde belirtilen 
(muhatap adına tebligatı almaya mecbur) kişiler, tatil, iş gezisi, hastalık 
vs. gibi bir sebeple muhatabın geçici olarak başka yere gittiğini belirtir ise, 
tebliğ memuru, muhatabın hangi sebeple adresten ayrıldığını, beyanda 
bulunanın adı ve soyadı ile sıfatını tebliğ tutanağına yazar, tebliğ tutanağı-
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nı beyanda bulunana imzalatır ve tebliğ edilecek evrakı beyanda bulunana 
verir. Bu durumda evrakın muhatap adına tebligatı almaya yetkili kişiye 
verildiği tarihte tebliğ yapılmış sayılır.  (7201 m.20, Yönetmelik m.29/1 
ve 3)

Muhatabın geçici olarak başka bir yere gittiğini belirten kimse beyanını 
imzadan kaçınır ise veya tebliğ evrakını kabul etmez ise, tebliğ memuru, 
bu hususu tutanağa yazar ve imzalar, tebliğ olunacak evrakı o yerin muh-
tar veya ihtiyar heyeti üyesinden birine ya da kolluk amir veya memur-
larına imza karşılığında teslim eder, teslim ettiği kişinin adresini içeren 
ihbarnameyi de gösterilen adresin kapısına yapıştırır. Bu durumda ih-
barnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihten itibaren on beş gün sonra tebliğ 
yapılmış sayılır. (7201 m.20, Yönetmelik m.29/2 ve 3)

Tebliğ mazbatasında muhatabın geçici olarak başka yere gittiğini belir-
ten beyan var ise ve tebliğ evrakı muhtarlığa veya kolluğa bırakılmış ise, 
muhatap lehine bir hak olarak 15 günlük ilave tebliğ süresi söz konusu-
dur.

Tebligat kanunu m.20’de geçen “muvakkaten başka yere gitme”, gün 
aşırı dönmek üzere uzun süreli adresten ayrılmayı ifade eder. Gün içinde 
dönecek şekilde posta dağıtım saatlerinde adreste olmama ise, m.20’de 
düzenlenen geçici olarak adreste olmama sayılmaz. Adreste bulunan ve 
tebligatı almaya yetkili olan kişi, muhatabın örneğin çarşıya, markete, 
işe, misafirliğe, duruşmaya vs. gittiğini beyan etmiş ve ayrıca tebellüğ-
den imtina etmiş ise, m.20’e göre değil (aşağıda açıklayacağımız üzere) 
m.21/1’e göre tebligat yapılır. (Yargıtay 23. HD E:2015/6506 K:2016/315 
T:22.01.2016 ve E:2015/175 K:2016/2541 T:20.04.2016) 

Gün aşırı dönmek üzere uzun süreli adresten ayrılmalarda ise adreste 
bulunan ve muhatap adına tebligatı almaya yetkili olan tarafından beyan 
verildiği ve tebellüğden imtina edildiği takdirde m.20’ye göre tebligat ya-
pılır. 

Adreste kimse olmadığında komşu, kapıcı, yönetici, muhtar, kolluk 
gibi adres dışı kişilerin beyanına dayanarak m.20’e göre tebligat yapıla-
maz. (Yargıtay 12. HD E:2011/9908 K:2011/26273 T:04.12.2011)

Tebliğ İmkânsızlığı veya Tebellüğden İmtina Halinde Tebligat 
(7201 m.21/1)

Muhatap veya muhatap adına tebligat yapılabilecek kişiler tebliğ anın-
da adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina eder ise, tebliğ memuru, 
tebliğ olunacak evrakı o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden biri-
ne veya kolluk amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder, tes-
lim ettiği kişinin adresini içeren ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın 
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kapısına yapıştırır, (adreste bulunmama halinde) tebliğ olunacak şahsa 
keyfiyetin haber verilmesini mümkün oldukça en yakın komşularından 
birine, varsa yöneticiye veya kapıcıya bildirilir. (7201 m.21/1, Yönetmelik 
m.31-32)

Tebliğ imkânsızlığı veya tebellüğden imtina halinde (evrak muhtarlığa 
veya kolluğa bırakılmış olsa bile) ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı ta-
rihte tebligat yapılmış sayılır. Burada m.20’ye göre yapılan tebligatlardan 
farklı olarak “muhatabın geçici olarak başka yere gittiği” şeklinde beyan 
olmadığından ilave 15 günlük süre söz konusu olmaz. (7201 m.21/1, Yö-
netmelik m.32) 

Muhatabın adres kayıt sisteminde olmayan adreslerine de tebligat gön-
derilebilir. Adreste kimsenin olmaması halinde ise tebliğ memuru adres 
araştırması yapmakla yükümlüdür. Tebliğ memuru, adresin muhataba 
ait olup olmadığını, muhatabın adreste bulunmama sebebini, kısa ya da 
uzun süreli veya geçici olarak mı adresten ayrıldığını, tevziat saatlerin-
den sonra gelip gelmeyeceğini, bilmesi muhtemel komşu, yönetici, kapıcı, 
muhtar, ihtiyar heyeti üyesi, kolluk amiri, kolluk memuru vs. kişilerden 
araştırarak beyanlarını tebliğ mazbatasına yazar ve imzalatır, imzadan 
çekinmeleri halinde bu durumu yazarak imzalar. Tebligatın usule uygun 
olup olmadığı, muhatabın durumuna ve tebliğ mazbatasına yazılan bilgi-
lere göre değerlendirilir. (Yönetmelik m.30/1)

Adreste kimse olmadığında yapılan araştırma sonucu muhatabın da-
ğıtım saatlerinden sonra gün içinde dönecek şekilde adresten ayrıldığı 
örneğin çarşıya, markete, işe, misafirliğe, duruşmaya vs. gittiği öğrenilmiş 
ise, tebliğ memuru, m.21/1’de düzenlendiği şekilde adreste tebligatı ger-
çekleştirir. (Yargıtay HGK E:2013/12-19 K:2013/817 T:12.06.2013)

Adreste kimse olmadığında yapılan araştırma sonucu muhatabın (ta-
til, iş gezisi, hastalık gibi bir sebeple) gün aşırı dönmek üzere geçici sü-
reyle adresten ayrıldığı (örneğin şehir dışına çıktığı) öğrenildiğinde ne 
şekil hareket edileceği kanunda ve yönetmelikte düzenlenmemiştir. Bu-
rada uygulama Yargıtay kararlarına ve doktrinsel görüşlere göre şekil-
lenmiştir. Gün aşırı dönmek üzere geçici süreyle adresten ayrılmalarda 
(komşu, kapıcı, yönetici, muhtar, kolluk gibi) adres dışı kişilerin beya-
nına dayanarak adreste m.20’ye göre tebligat yapılmayacağı gibi, uzun 
süreli adresten ayrılma nedeniyle bu adreste m.21/1’e göre de tebligat 
yapılamaz. Tebliğ memuru, adreste kimse olmadığında muhatabın gün 
aşırı dönmek üzere geçici süreyle adresten ayrıldığını öğrenmiş ise, bu 
hususu kayıt altına alarak evrakı merciye iade eder. Gün aşırı dönmek 
üzere geçici süreyle adresten ayrılan muhataba adresinde m.21/1’e göre 
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yapılan tebligat usulsüzdür. Örneğin tatilde iken adresine m.21/1’e göre 
tebligat yapılan muhatap, daha sonra yeni muttali olduğunu ve tebligatın 
usulsüz olduğunu ileri sürebilir. Muhatap tüzel kişi ise geçici ayrılma söz 
konusu olamayacağından adresinde m.21/1’e göre tebligat yapılır. (Yar-
gıtay 12.HD, E:2011/9908 K:2011/26273 T:04.12.2011 ve E:2012/4647 
K:2012/21740 T:20.06.2012)

Tebliğ anında adreste bulunanlardan veya (komşu, muhtar gibi) adres 
dışı kişilerden muhatabın er veya erbaş olarak askere gittiği veya (rütbe-
si ne olursa olsun) askeri seferde olduğu veya cezaevinde tutuklu veya 
mahkûm olarak bulunduğu öğrenilmiş ise, tebliğ memuru, bu hususu 
kayıt altına alarak tebligatı merciye iade eder. Bu durumda m.21/1’e göre 
işlem yapılmaz. İade edilen evraktan muhatabın er veya erbaş olarak as-
kere gittiğini veya (rütbesi ne olursa olsun) askeri seferde olduğunu veya 
cezaevinde tutuklu veya mahkûm olarak bulunduğunu öğrenen merci, 
bunu yeni ve bilinen adres olarak kabul eder, gerektiğinde ilgili yerler-
den sorarak tebligatı ilgili adrese gönderir. Mercinin bu durumda m.10/2 
hükmünü uygulaması ve yerleşim yeri adresine m.21/2’ye göre meşruhat-
lı tebligat göndermesi, kanunun düzenleniş amacına aykırı olacağından 
usulsüzdür. (7201 m.14/1, m.15 ve m.19) 

Yargıtay, taraf vekili avukata gönderilen tebligatın avukatın taşınması 
nedeniyle geri dönmesi sonrası yeni işyeri adresi araştırılmadan avukatın 
ikamet adresinde m.21’e göre tebligatın yapılmasını usulsüz saymıştır. 
(Yargıtay 3.HD E:2016/8706 K:2016/9374 T:16.06.2016)

Bazı tebliğ memurları, adreste kimse olmadığında komşudan beyan 
almaksızın direkt muhtara gitmekte ve muhtar da muhatabı tanıyor ve 
durumunu biliyor ise gerekli beyanı vererek evrakı almaktadır. Büyük-
şehirlerde ise bazı muhtarlar, herkesi yüz yüze tanımadıklarından tebliğ 
evrakı üzerinde T.C. numarası olup olmadığına bakmakta, T.C. numarası 
üzerinden kendi bilgisayarında yaptığı sorgulamada kişinin adreste otur-
duğuna kanaat getirmiş ise evrakı almakta, evrak üzerinde T.C. numarası 
yoksa evrakı almamaktadırlar. Halbuki muhtarlar, ihtiyar heyeti üyeleri, 
kolluk amirleri ve kolluk memurları, üzerinde “adresin muhataba ait ol-
duğu ve gün içinde dönecek şekilde kısa süreli adresten ayrıldığı” veya 
“muhatabın veya muhatap adına evrakı alabilecek kişinin tebellüğden 
imtina ettiği” veya “muhatabın geçici olarak başka yere gittiği ve adreste 
bulunanın tebellüğden imtina ettiği” şeklinde beyanları içeren evrakları 
her durumda kabul etmek zorundadırlar, ayrıca T.C. kimlik numarası 
araştırması yapamazlar. (7201 m.21/3)
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Adres Kayıt Sisteminde Kayıtlı Yerleşim Yeri (MERNİS) Adresine 
Tebligat (7201 m.21/2)

Muhatabın adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine bu husus 
meşruhat verilerek çıkarılan tebligatlarda, muhatap o adreste hiç oturma-
mış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru, teb-
liğ olunacak evrakı o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden birine 
veya kolluk amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder, teslim 
ettiği kişinin adresini içeren ihbarnameyi de gösterilen adresteki binanın 
kapısına yapıştırır. (7201 m.21/2, Yönetmelik m.31/1-c)

Tebligat kanunu m.21/2’de düzenlendiğinden bu tebliğ şekline uygula-
mada “madde 21’e 2” tebliği denmektedir.

Tebligat kanunu m.21/2’ye göre yerleşim yeri adresine gönderilecek 
tebligat zarfı açık mavi olarak bastırılır ve tebligat zarfında “Muhatabın 
adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresidir, tebliğ imkânsızlığı ha-
linde Tebligat kanunu m.21/2’ye göre tebligatın bu adrese yapılması” veya 
“MERNİS adresidir, Tebligat kanunu m.21/2’ye göre tebligatın yapılması” 
şeklinde meşruhata yer verilir. Tebliğ evrakı üzerinde bu şekil şerh ve-
rilmemiş ise, tebliğ memuru, evrakta gösterilen adres yerleşim yeri ad-
resi olsa bile m.21/2’ye göre tebligat yapamaz. Yargıtay, sadece “MERNİS 
ADRESİDİR” ibaresine dayanarak da, m.21/2’ye göre tebligatın yapılama-
yacağı görüşündedir. (Yönetmelik m.31/1-c ve m.79/2, Yargıtay 12.HD 
E:2015/11933 K:2015/14313 T:26.05.2015)

Muhatabın bilinen en son adresine ilk işlemde m.10/1 hükmü gereği 
usule uygun normal tebligatın gönderilmesi gerekir. İlk bildirilen adresin 
yerleşim yeri adresi veya başka bir adres olması arasında fark bulunma-
maktadır. Tebligata elverişli olmadığı dile getirilerek ilk işlemde yerleşim 
yeri adresine doğrudan m.21/2’ye göre meşruhatlı tebligat yapılamaz. Yer-
leşim yeri adresi olsun veya başka adres olsun bilinen son adrese normal 
tebligatın yapılamaması halinde ise, m.10/2 hükmü gereği sonraki teb-
ligatlar yerleşim yeri adresine m.21/2’ye göre meşruhatlı yapılır. (7201 
m.10/1-2, Yönetmelik m.16/1-2 ve m.79/2, Yargıtay 12.HD E:2014/29376 
K:2015/4804 T:05.03.2015, Yargıtay 12.HD E:2013/21372 K:2013/29142 
T:19.09.2013)

Muhatabın adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine bu husus 
meşruhat verilerek çıkarılan tebligatlarda, muhatabın veya muhatap adı-
na tebligatı almaya yetkili kişilerin adreste olmaması halinde, tebliğ me-
murunun adres araştırma görevi ve (komşu, kapıcı, yönetici gibi) adrese 
yakın kişilere haber verme yükümlülüğü bulunmamaktadır. (Yönetmelik 
m.31/2, Tebligat İşletme Esasları m.54/4)
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Muhatabın adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine bu husus 
meşruhat verilerek çıkarılan tebligatlarda, tebliğ memuru, tebliğ anında 
muhatabın askerde veya cezaevinde veya yurtdışında olduğunu öğrenmiş 
olsa bile, adres araştırması yapmaksızın gösterilen adreste tebligatı ger-
çekleştirir. Tebliğ memuru, bu durumda tebligatın usule uygun olup ol-
madığını bilemeyeceğinden tebliğ evrakında bulunan şerhe göre hareket 
eder. Ancak tebliğ anında muhatabın ölmüş olduğu öğrenilmiş ise muhtar 
beyanı aranmaksızın evrak merciye iade olunur. (Tebligat İşletme Esasla-
rı m.51/2-3 ve m.54/5)  

Muhatabın adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine bu husus 
meşruhat verilerek çıkarılan tebligatlarda tebliğ tarihi muhatabın du-
rumuna göre değişir. (1) Muhatabın veya muhatap adına tebligat yapı-
labilecek kişilerin adreste olması halinde tebligat bu kişilere yapılır ve 
m.21/1’de olduğu gibi evrakın bu kişilere verildiği tarihte tebligat yapılmış 
sayılır. (2) Bu kişilerin imzadan imtina etmesi halinde ise m.21/1’de oldu-
ğu gibi ihbarnamenin kapıya asıldığı tarihte tebligat yapılmış sayılır. (3) 
Muhatap adına tebligat yapılabilecek kişi muhatabın (tatil, iş gezisi, has-
tane gibi) gün aşırı dönmek üzere geçici olarak başka yere gittiğini beyan 
etmiş ve evrakı almış ise, m.20’de olduğu gibi evrakın bu kişiye verildiği 
tarihte tebligat yapılmış sayılır. (4) Muhatap adına tebligat yapılabilecek 
kişi muhatabın (tatil, iş gezisi, hastane gibi) gün aşırı dönmek üzere geçici 
olarak başka yere gittiğini beyan etmiş ancak evrakı almaktan imtina et-
miş ise, m.20’de olduğu gibi ihbarnamenin kapıya asıldığı tarihten 15 gün 
sonra tebligat yapılmış sayılır. (5) Muhatabın veya muhatap adına tebligat 
yapılabilecek kişilerin adreste olmaması halinde ise (muhatap o adreste 
hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi) adres 
araştırmasına gerek olmaksızın m.21/2’de düzenlendiği üzere ihbarname-
nin kapıya asıldığı tarihte tebligat yapılmış sayılır. (7201 m.20 ve m.21, 
Yönetmelik m.32)

Adres kayıt sisteminde yerleşim yeri sayılmayan (yazlık evi, kışlık evi 
gibi) başka adresler var ise bu adreslere m.21/2’ye göre meşruhatlı tebli-
gat yapılamaz. Kısa adı MERNİS olan Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde 
sadece güncel yerleşim yeri adresi (tek adres) gösterilmektedir. 

Muhatabın adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine bu husus 
meşruhat verilerek çıkarılan tebligatlarda, adresteki bina yıkılmış veya 
bina özelliğini kaybetmiş ise, tebliğ memuru tebligatı yapmadan evrakı 
iade eder. (Tebligat İşletme Esasları m.54/6)

Adres kayıt sisteminde kayıtlı olmadıklarından tüzel kişilere m.21/2’ye 
göre tebligat yapılamaz. Tüzel kişiye gönderilen tebliğ evrakında zuhulen 
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“MERNİS adresidir, Tebligat Kanunu m.21/2’ye göre tebligatın yapılması” 
şeklinde meşruhata yer verilmiş ise, yapılan araştırmada adresin muha-
taba ait olmadığının anlaşılması halinde evrak iade olunur. (Tebligat İş-
letme Esasları m.54/6)

Gümrük ve Ticaret bakanlığı tarafından tüzel kişiler için hazırlanan 
Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) tam anlamıyla devreye girdiğinde 
muhtemelen tüzel kişiler için de m.21/2’ye benzer düzenleme yapılacak-
tır. Mali ve idari kurumların m.35’e göre tebligat yapma yetkisi olmadığın-
dan, tüzel kişilere yapılacak idari ve mali tebligatlarda m.21/2’ye benzer 
düzenlemenin yapılması faydalı olacaktır.

İhbarnamenin Kapıda Kalma Süresi ve Tebliğ Evrakının Saklan-
ması 

Tebliğ imkânsızlığı veya tebellüğden imtina halinde tebliğ memuru ta-
rafından Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ekinde bu-
lunan 2 numaralı örneğe göre hazırlanmış ihbarname kapıya yapıştırılır. 
Muhatap apartman dairesinde oturuyor ise ihbarname apartmanın girişi-
ne değil oturulan dairenin kapısına yapıştırılır. Kapıya yapıştırılan ihbar-
name, muhatap veya muhatap adına tebligat yapılabilecek kişiler almadığı 
sürece, on gün süreyle kapıda asılı kalır. İhbarnamenin kapıya yapıştı-
rılmayıp komşuya bırakılması tebligatı geçersiz kılar. Muhtarlar, ihtiyar 
heyeti üyeleri, kolluk amirleri ve kolluk memurları da, tebliğ imkânsızlığı 
veya tebellüğden imtina halinde kendilerine teslim edilen evrakları üç ay 
saklamakla yükümlüdürler. Tebliğ evrakının belirli süre içermesi duru-
munda ise içerdiği sürenin bitiminden itibaren üç ay saklanır. Bu süreden 
sonra tebliğ evrakı hakkında yapılacak işlemler ilgili kurumların mevzua-
tına tâbidir. (7201 m.21/3, Yönetmelik m.33 ve m.79)

Adreste Hiç Olmama Veya Adresten Ayrılma Veya Ölüm Halinde 
Yapılacak İşlem (Yönetmelik m.30)

Adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine bu husus meşruhat 
verilerek çıkarılan tebligatlar hariç olmak üzere, muhatap veya muhatap 
adına tebliğ yapılabilecek olanlardan hiçbiri gösterilen adreste sürekli 
olarak bulunmaz ise, tebliğ memuru, adresin muhataba ait olup olma-
dığını, muhatabın adreste bulunmama sebebini, kısa ya da uzun süreli 
veya geçici olarak mı adresten ayrıldığını, tevziat saatlerinden sonra gelip 
gelmeyeceğini, bilmesi muhtemel komşu, yönetici, kapıcı, muhtar, ihtiyar 
heyeti üyesi, kolluk amiri, kolluk memuru vs. kişilerden araştırarak be-
yanlarını tebliğ mazbatasına yazar ve imzalatır, imzadan çekinmeleri ha-
linde bu durumu yazarak imzalar. (Yönetmelik m.30/1, Tebligat İşletme 
Esasları m.51/1)
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Muhatap gösterilen adresten sürekli olarak ayrılmış ve yeni adresi teb-
liğ memurunca tespit edilememiş ise, muhtar beyanıyla evrak merciye 
geri gönderilir. Tebliğ anında adreste bulunanlardan veya (komşu, muh-
tar gibi) adres dışı kişilerden muhatabın ölmüş olduğu öğrenilmiş ise, 
muhtar beyanı aranmaksızın evrak merciye geri gönderilir. (Yönetmelik 
m.30/2, Tebligat İşletme Esasları m.51/2 ve 4)

Yeni adres tebliğ memuru tarafından tespit edilmiş ise, bu adres tebliğ 
mazbatasındaki mahsus yerine ve tebliğ evrakındaki adresin bulunduğu 
tarafa yazılır, (evrak merciye iade edilmeksizin) PTT tarafından tebligat 
bu kez o adrese yapılır. Ancak tebligatın tebliğ evrakında belirtilen tarih-
ten önce yapılamayacağının anlaşılması veya yeni adresin yabancı bir ül-
keye ait olması durumunda PTT, tebliğ evrakını tebligatı çıkaran merciye 
geri gönderir. (Yönetmelik m.30/3-5, Tebligat İşletme Esasları m.51/5-6)

Yabancı Ülkelerde Tebligat

Türkiye’den yurt dışında bulunan muhataba veya yurt dışından Tür-
kiye’de bulunan muhataba yapılacak tebligatlar, uluslararası adli yardım 
çerçevesinde değerlendirilirler. İlgili ülke ile Türkiye arasında ikili veya 
çok taraflı sözleşme var ise, öncelikle sözleşme hükümleri uygulanır. 
Kademeli normlar sıralamasında uluslararası sözleşmeler kanunlardan 
önce gelir. Çok taraflı sözleşmeler de ikili sözleşmelerden önce uygulanır. 
Ancak ikili sözleşmelerde tebligatı kolaylaştıran özel ve ayrı hükümler 
var ise bu hükümler öncelikle uygulanır. İkili veya çok taraflı sözleşme 
bulunmasa bile, ülkeler kendi iç mevzuatında dışarıdan gelecek tebligatın 
nasıl yapılacağı konusunda düzenlemeler yaparlar. İlgili ülke ile Türkiye 
arasında ikili veya çok taraflı sözleşme yok ise, yerel mevzuat çerçevesin-
de mütekabiliyet esaslarına göre tebligat yapılır.

Her takvim yılı başında tebligat işleriyle ilgili anlaşma hükümleri ve 
mütekabiliyet esasları ve ayrıca hangi ülkeler için avans olarak ne kadar 
tebligat masrafı yatırılması gerektiği Adalet bakanlığınca Dışişleri bakan-
lığından görüş alınarak Resmi Gazetede yayımlanır. Bir takvim yılı içinde 
meydana gelen değişiklikler de aynı usulle ilan edilir. (Yönetmelik m.8/5 
ve m.39/3-4)

Adalet Bakanlığı, tebligat hususunda anlaşmış olduğumuz devletlerin 
listesini ve bu devletlere gönderilecek tebliğ evrakının kaç nüsha düzen-
leneceğini, hangi dile çevrileceğini ve çevirinin kaç nüsha olacağını genel-
gelerle ilan etmektedir. Bu konuda en son hukuk alanında 16.11.2011 
tarihli 63/3 sayılı ve ceza alanında 16.11.2011 tarihli 69/3 sayılı genelgeler 
yayınlanmıştır. Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Ge-
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nel Müdürlüğünün internet sayfasında da konuyla ilgili ayrıntılı bilgilere 
yer verilmektedir.

Adalet bakanlığı, ayrıca “Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerin-
de Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ” adı altında Resmi 
Gazetede her yıl tebliğler yayınlamaktadır. En son 27.12.2017 tarihli 
30283 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ’de, tebligata ilişkin olarak 
16.11.2011 tarihli 63/3 sayılı genelgede belirtilen usul ve esasların göz 
önünde tutulacağı belirtilmiş, ayrıca 01.01.2018 tarihinden itibaren ge-
çerli olacak yurtdışı tebligat masrafları da belirlenmiştir. 

Türkiye, birçok ikili sözleşme yanında, çok taraflı 1 Mart 1954 Tarihli 
Hukuk Usulüne Dair La Haye Sözleşmesi ve 15 Kasım 1965 Tarihli Huku-
ki Veya Ticari Konularda Adli Ve Gayri Adli Belgelerin Yabancı Memleket-
lerde Tebliğine Dair La Haye Sözleşmesini akdetmiştir. 1954 tarihli Lahey 
Hukuk Usulü sözleşmesinin tarafı olan devletler, 16.11.2011 tarihli 63/3 
sayılı genelgede EK:6’da gösterilmiştir. 1965 tarihli Lahey Tebligat söz-
leşmesinin tarafı olan devletler de, aynı genelgede EK:1’de gösterilmiştir. 

1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü sözleşmenin sadece 1-7 maddeleri 
tebligat konusunu düzenlemekte iken 1965 tarihli Lahey Tebligat sözleş-
menin tamamı milletlerarası tebligatı düzenlemektedir. Her iki sözleşme-
ye taraf olan ülkeler arasında tebligat işlemleri 1965 tarihli sözleşmeye 
göre yerine getirilir. 1954 tarihli sözleşmenin tebligat dışında kalan hü-
kümleri taraf ülkeler arasında uygulanmaya devam etmektedir. (1965 ta-
rihli Lahey Tebligat Sözleşmesi m.22, 63/3 sayılı genelge m.3) 

1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü sözleşmesine taraf ülkelerin büyük 
çoğunluğu 1965 tarihli Lahey Tebligat sözleşmesine de taraf olduğundan, 
tebligata ilişkin olarak 1954 tarihli sözleşmenin uygulama alanı daralmış 
durumdadır. 1954 tarihli sözleşmeye taraf olup 1965 tarihli sözleşmeye 
taraf olmayan 9 ülke bulunmaktadır ve sadece bu ülkelere yapılacak teb-
ligatlarda 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü sözleşmesi uygulanmaktadır. 
Bu ülkeler; Avusturya, Ermenistan, Karadağ, Kırgızistan, Lübnan, Moldo-
va, Özbekistan, Surinam ve Vatikan’dır.  

1965 tarihli Lahey Tebligat sözleşmenin tarafı olan devletler ise, 2018 
yılı itibarıyla Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Antigua ve Barbuda, 
Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Bahama Adaları, Barbados, Belarus 
(Beyaz Rusya), Belçika, Belize, Birleşik Krallık (İngiltere) ve Kuzey İrlan-
da, Bosna Hersek, Botsvana, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin Halk 
Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Fas, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, 
Hindistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İzlanda, İtal-
ya, Japonya, Kanada, Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Kuveyt, Letonya, 
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Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, Malavi, Malta, Meksika, 
Mısır, Monako, Norveç, Pakistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Fe-
derasyonu, Saint Vincent ve Grenadines, San Marino, Seyşeller, Slovakya, 
Slovenya, Sırbistan, Sri Lanka, Türkiye, Ukrayna, Venezüella ve Yunanis-
tan’dır. 

Yabancı Ülkede Diplomatik Yolla Tebligat Usulü

Tebligat kanununun 25. maddesinde (iç mevzuat olarak) yabancı ülke-
de bulunan muhataplara yapılacak tebligat usulü düzenlenmiştir. Yabancı 
ülkelerde bulunanlara tebliğ olunacak evrak, tebligatı çıkaran mercinin 
bağlı bulunduğu bakanlık aracılığıyla Dışişleri bakanlığına, oradan da o 
yerdeki Türkiye büyükelçiliğine veya başkonsolosluğuna gönderilir. Mer-
ci, bağlı olduğu bakanlığa başvuruyu bir üst yazıyla yapar. Bakanlıklar, 
Dışişleri bakanlığının aracılığına gerek görülmeyen hallerde tebliğ evrakı-
nı doğrudan o yerdeki Türkiye büyükelçiliğine veya başkonsolosluğuna 
gönderilebilirler. Uygulamada da Dışişleri bakanlığı sadece yurt dışında 
resmi bir görevle bulunan Türk vatandaşlarına yapılacak tebligatlarda 
devreye girmektedir. O yerdeki Türkiye siyasi memuru veya konsolosu, 
diplomatik yoldan tebligat yapılmasını o ülkenin yetkili resmi makamın-
dan ister. Yetkili makam genellikle o ülkenin Dışişleri bakanlığı olmak-
tadır. Yetkili resmi makama sunulmaksızın direkt o ülkenin postasına 
verilen tebligat usulsüz sayılır. Yetkili makam, kendisine sunulan evrakı 
ülke mevzuatına uygun olarak muhataba tebliğ eder. Tebligat bu yolla ya-
pılır ve mazbatası aynı yoldan geri döner. (7201 m.25, Yönetmelik m.38)

Tebligat kanununun 25. maddesinde düzenlenen usul, doktrinde ve 
uygulamada “Diplomatik Yolla Tebligat” olarak tanımlanır. Tebligat ka-
nununun 25. maddesinde düzenlenen usul, genel nitelikte olup yabancı 
ülkede bulunan muhatap Türk vatandaşı olsun veya yabancı olsun her 
durumda uygulanır. Yabancı ülkede bulunan muhatap Türk vatandaşı ol-
madığı takdirde sadece bu usule göre tebligat yapılır. (Yönetmelik m.42)

İkili veya çok taraflı sözleşmelerde diplomatik yolla tebligata göre daha 
pratik olan farklı usuller de düzenlenmiştir. Bu usuller, taraf ülkeler için 
diplomatik yolla tebligatı ortadan kaldırmamakta, ancak diplomatik yolla 
tebligatı zorunlu olmaktan çıkarmaktadır. Getirilen bu usuller, diploma-
tik yolla tebligat usulünün ayrı versiyonları gibidirler. Tebligat kanunu-
nun 25. maddesine yapılan atıflar bu usullere de yapılmış sayılırlar.

Yabancı Ülkede Konsüler Yolla Tebligat Usulü

1954 tarihli Lahey Hukuk usulü sözleşmesinin 1-5 maddelerinde dip-
lomatik yolla tebligata göre daha pratik olan bir usul düzenlenmiştir. Kon-
solosluk aracılığıyla yetkili makama başvurmayı öngören bu usul, dokt-
rinde ve uygulamada “Konsüler Yolla Tebligat” olarak tanımlanmıştır.
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Her akit devlet, tebliğ taleplerini kabul etmek ve sözleşmenin 1-5 arası 
maddelerine göre işlem yapmak için (merkezi) bir makam belirler. Merci, 
düzenlediği talepname ile birlikte tebliğ evrakını bağlı olduğu bakanlık 
aracılığıyla taraf ülkedeki konsolosluğa gönderilir. Merci, tebliğ evrakı-
na ayrıca (muhatap tarafından tebliğ anında düzenlenecek) makbuz veya 
(tebligattan sonra müracaat edilen devletin yetkili makamınca düzenlene-
cek) vesika ekler. Tebliğ evrakının tercümesi, hem müracaat eden devletin 
konsolosu ve hem müracaat edilen devletin yeminli tercümanı tarafından 
tasdik edilir. Konsolosluk, tasdik işleminden sonra o ülkenin yetkili ma-
kamından tebligatın yapılmasını ister. Evrakı alan yetkili makam, talep 
üzerine (a) o memleket kanunlarında yer alan (tebligata ilişkin) usule göre 
veya (b) o memleket kanunlarına aykırı olmamak şartıyla merci tarafın-
dan belirtilen özel usule göre, (c) saydığımız şıklarda talep yoksa kabul 
eden muhataba (kendi arzusu ile kabul ettiği takdirde) evrakı vermekle 
yetinerek tebligatı gerçekleştirir. Yetkili makam, talepnameye ekli olarak 
gönderilen makbuzu veya vesikayı tebligatın ardından düzenleyerek kon-
solosluğa geri gönderir. Konsolosluk da, aynı yoldan bakanlık aracılığıyla 
makbuzu veya vesikayı merciye geri gönderir. (1954 tarihli Lahey Hukuk 
Usulü Sözleşmesi m.1-5)

Taraf ülkeler, diplomatik yolla tebligatın yapılmasını talep edebilecek-
leri gibi, ülke egemenliği ve güvenliğini ileri sürerek tebligatı yapmaktan 
da çekinebilirler. (1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözleşmesi m.1/3 ve  
m.4) 

Yabancı Ülkede Merkezi Makama Başvurma Usulüne Göre Tebligat

 1954 tarihli Hukuk Usulü Sözleşmesiyle getirilen konsüler yolla tebli-
gat usulü, 1965 tarihli Tebligat sözleşmesiyle taraf ülkeler açısından terk 
edilmiş, bunun yerine daha pratik olan “Merkezi Makama Başvurma” 
usulü düzenlenmiştir.

1965 tarihli Lahey Tebligat sözleşmesi uygulamalarında her akit dev-
let, tebliğ taleplerini kabul etmek ve sözleşmenin 3-6 arası maddeleri-
ne göre işlem yapmak için merkezi makam belirlemiştir. Taraf ülkelerin 
merkezi makamlarının ad, adres ve yazışma bilgileri 16.11.2011 tarihli 
63/3 sayılı genelgede EK:2’de bulunmaktadır. Türkiye’nin bildirdiği mer-
kezi makam, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel 
Müdürlüğüdür. (1965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesi m.2, 63/3 sayılı 
genelge m.8)

Merkezi makama başvurma usulünde belgenin çıkacağı memleketin 
kanununa göre yetkili olan merci, bakanlık veya konsolosluk gibi bir ara-
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cı olmaksızın ve ayrıca resmi tasdik veya benzeri bir formaliteye gerek 
kalmaksızın, tebliğ evrakını talepname ile birlikte talep edilen devletin 
merkezî makamına doğrudan sunar veya (posta, kargo vs. ile) gönderir. 
(1965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesi m.3)

Ülkemizde tebligat çıkarmaya yetkili olan tüm merciler, 1965 tarihli 
Lahey Tebligat sözleşmenin tarafı olan ülkelerde bulunan muhataplara 
bu usule göre tebligat yapabilirler, dolayısıyla tebliğ evrakını doğrudan o 
ülkenin merkezi makamına yollayabilirler. Merkezi makama doğrudan 
gönderildiği ve bir Türk makamı aracı kılınmadığı için tebliğ evrakına 
ayrıca üst yazı eklenmez.

Evrakı alan merkezi makam, en önce talepnamenin ve eki evrakların 
sözleşmeye uygun hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol eder, sözleşmeye 
aykırı düzenlenmiş ise derhal merciyi durumdan haberdar eder, gerekti-
ğinde evrakı iade eder. (1965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesi m.4)

Evrakı alan merkezi makam, (a) o memleket kanunlarında yer alan 
(tebligata ilişkin) usule göre veya (b) müracaat edilen devletin kanunlarına 
aykırı olmamak şartıyla merci tarafından belirtilen özel usule göre veya 
(c) kabul eden muhataba (kendi arzusu ile kabul ettiği takdirde) teslim 
edilmesi suretiyle tebligatı gerçekleştirir. 1965 tarihli Lahey Tebligat söz-
leşmesi uygulamalarında talepname olarak kullanılan örnek 184 formda 
da zaten bu üç seçeneğe yer verilmektedir. (1965 tarihli Lahey Tebligat 
Sözleşmesi m.5)

1965 tarihli Lahey Tebligat sözleşmesi uygulamalarında talepname 
olarak kullanılan örnek 184 formda tebligat seçeneği olarak sadece (a) 
bendi seçilmesi halinde muhatap evrakı almaktan imtina ettiği takdirde o 
ülkenin kendi mevzuatındaki zorlayıcı tedbirler uygulanır, örneğin tebliğ 
evrakı muhtara bırakılır ve bir şekilde tebligat sağlanmış olur. Ancak (b) 
bendinin seçilmesi halinde seçilen usule göre masraf gerekeceği gibi mu-
hatap evrakı almaktan imtina ettiği takdirde o ülkenin kendi mevzuatın-
daki zorlayıcı tedbirler de uygulanmaz. Zira seçilen usul, (o ülke kanun-
larına aykırı olmamakla birlikte) o ülkenin tebligat kanunlarında yer alan 
bir usul değildir. (c) bendinin seçilmesi halinde ise o memleket kanunla-
rında yer alan usule göre tebligat yapılır, ancak muhatap evrakı almaktan 
imtina ettiği takdirde o ülkenin kendi mevzuatındaki zorlayıcı tedbirler 
yine uygulanmaz. Sözleşmenin 5. maddesinin 2. fıkrası hükmü gereği b ve 
c bentlerinin aynı anda seçimi söz konusu olmaz. Zira özel usulde muha-
tap kabul ettiği takdirde zaten tebligat yapılabildiğinden ayrıca c bendini 
seçmeye gerek yoktur. 16.11.2011 tarihli 63/3 sayılı genelgede sıkıntılı 
durumların önüne geçmek için sadece a bendinin işaretlenmesi (diğer se-
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çeneklerin üstünün çizilmesi) açıklamasına yer verilmiştir. (1965 tarihli 
Lahey Tebligat Sözleşmesi m.5, 63/3 sayılı Genelge m.11/g)

Evrakı alan merkezi makam, bizzat ya da görevlendirdiği makam ara-
cılığıyla tebligatı gerçekleştirir. Merkezi makama sunulan iki nüsha evra-
kın bir nüshası tebligat sırasında muhataba verilir, diğer nüshası üzerin-
de ise belgelerin muhataba tebliğ edildiğine yönelik işlem yapılır. Merkezi 
makam veya görevlendirdiği makam, tebligatın ardından örnek 184 for-
mun ikinci sayfasında bulunan tasdiknameyi düzenler. Düzenlenen tas-
dikname, merkezi makam tarafından aynı yoldan tebliği isteyen merciye 
geri gönderilir. (1965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesi m.6)

Taraf ülkeler, direkt başvuru yerine konsolosluklar aracılığıyla da 
merkezi makama başvurabilirler ya da istisnai haller gerektirdiği takdir-
de diplomatik yolla da tebligatın yapılmasını talep edebilirler. (1965 tarih-
li Lahey Tebligat Sözleşmesi m.9, Yönetmelik m.43/8)

Uygulamada da adli merciler, tebliğ evrakını başsavcılık aracılığıyla en 
önce Adalet bakanlığına göndermekte, Adalet bakanlığı da evrakı ilgili ül-
kede bulunan Türk konsolosluğuna göndermekte, konsolosluk da tebliğ 
evrakını ilgili ülke merkezi makamına sunmaktadır. Hâlbuki 16.11.2011 
tarihli 63/3 sayılı genelgenin 15. maddesinde adli mercilerin talepname 
ve eklerini bakanlık aracı kılınmaksızın doğrudan ilgili ülke merkezi ma-
kamlarına gönderebilecekleri belirtilmiştir. Ancak evrakların sözleşmeye 
aykırı düzenlenmemesi ve ülke itibarının korunması amacıyla önemli ku-
rumlarda bu usul yerleşmiş durumdadır.

Taraf devletler, tebligat talebini sadece kendi egemenlik veya güven-
liğini zedeleyici bulduğu takdirde reddedebilirler. Taraf devletler, ilgili 
davada yargılama yetkisinin kendi yargı organlarına ait olduğu veya iç 
mevzuatın istek konusu için hukuk yolu tanımadığını ileri sürerek tebli-
gat talebini reddedemezler. Merkezi makam, isteğin reddi hâlinde istekte 
bulunan merciyi durumdan haberdar eder. (1965 tarihli Lahey Tebligat 
Sözleşmesi m.13)

Yabancı Ülkede Diplomatik Memur Aracılığıyla Tebligat Usulü

1965 tarihli Lahey Tebligat sözleşmesinin 8. maddesinde sadece adli 
belgeler için “Diplomatik Memur Aracılığıyla Tebligat” olarak tanımlaya-
bileceğimiz bir usul düzenlenmiştir. Buna göre taraf devletlerden her biri, 
adlî belgelerin yabancı ülkelerde tebliğ işini (zor kullanmaksızın) doğru-
ca kendi diplomatik veya konsolosluk görevlileri aracılığıyla yaptırabilir. 
Ancak belgenin çıktığı memleketin uyruklusuna yapılması hali dışında 
devletler, kendi topraklarında bu şekilde tebligat yapılmasına muhalefet 
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edebilirler. 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü sözleşmesinin 6. maddesinin 
3. bendinde de adli ve gayriadli belgeler için benzer düzenleme bulun-
maktadır. 

Türkiye, ilgili maddelerin verdiği çekince hakkına istinaden bu usu-
le çekince koymuştur. Taraf devletler, Türkiye’de diplomatik memurları 
aracılığıyla sadece kendi vatandaşlarına tebligat yapabilirler, Türk vatan-
daşlarına veya başka devlet vatandaşlarına bu usule göre tebligat yapa-
mazlar. (63/3 sayılı genelge m.5)

Maddeye çekince koymayan ülkelerde ise konsolosluk aracılığıyla teb-
ligat yapılabilir. Örneğin İrlanda bu maddeye herhangi bir beyanda bu-
lunmamıştır. Ancak devletlerin büyük çoğunluğu maddeye çekince koy-
duğundan, pratikte devletler konsoloslukları aracılığıyla sadece kendi 
vatandaşlarına tebligat yapabilir durumdadırlar. 

Yabancı Ülkede Doğrudan Tebligat Usulleri

1965 tarihli Lahey Tebligat sözleşmesinin 10. maddesinde sadece adli 
tebliğler için üç ayrı bend halinde üç ayrı “Doğrudan Tebligat” usulü dü-
zenlenmiştir. Maddeye göre (a) adlî merciler tebliğ evrakını yabancı ül-
kede bulunan muhataplara doğrudan posta yolu ile gönderebilirler, (b) 
adli merciler yabancı ülkede tebligat çıkarmaya yetkili merciler (örneğin 
noterler) aracılığı ile de tebligat yapabilirler ve (c) bir dava ile ilgili kişiler 
(örneğin taraflar) da yabancı ülkede tebligat çıkarmaya yetkili merciler 
(örneğin noterler) aracılığı ile de tebligat yapabilirler. (1965 tarihli Lahey 
Tebligat Sözleşmesi m.10)

1954 tarihli Hukuk Usulü sözleşmesinin 6. maddesinde de, hem adli 
ve hem gayriadli tebliğler için iki ayrı bend halinde benzer “Doğrudan 
Tebligat” usulleri düzenlenmiştir. Bu maddeye göre de (a) merciler tebliğ 
evrakını yabancı ülkede bulunan muhataplara doğrudan posta yolu ile 
gönderebilirler, (b) merciler yabancı ülkede bulunan noterler veya tebligat 
çıkarmaya yetkili diğer merciler aracılığı ile de tebligat yapabilirler. 

Türkiye, 1954 tarihli Hukuk Usulü sözleşmesinin 6. maddesinde ve 
1965 tarihli Tebligat sözleşmenin 10. maddesinde belirtilen doğrudan 
tebligat usullerinin tümüne çekince koymuştur. Maddede belirtilen tüm 
usullere çekince koyan Türkiye’de bu usullere göre yapılan tebligat, hem 
yabancı ülke ve hem Türkiye açısından geçerli sayılmaz. Ülkemizde bu şe-
kil tebligat yaparak davayı sonuçlandıran yabancı mahkeme kararı Türk 
mahkemesince tenfiz olunmaz. 

Doğrudan tebligata ilişkin usullere çekince koymayan taraf ülkelere 
hem Türkiye’den ve hem başka bir ülkeden ilgili usulde tebligat gönderi-
lebilir.
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16.11.2011 tarihli 63/3 sayılı genelgede EK:5’de yer alan devletler, 
1965 tarihli Lahey Tebligat sözleşmesinin 10. maddesinin (a) bendine 
göre ülkelerinde muhataplara doğrudan posta aracılığıyla adli tebligat ya-
pılmasını kabul etmişlerdir. Bu ülkeler şunlardır; Amerika Birleşik Dev-
letleri, Arnavutluk, Antigua ve Barbuda, Bahama Adaları, Barbados, Be-
larus (Beyaz Rusya), Belçika, Botsvana, Danimarka, Finlandiya, Fransa, 
Hollanda, Birleşik Krallık (İngiltere) ve Kuzey İrlanda, İrlanda, İspanya, 
İsrail, İsveç, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Letonya, Lüksemburg, Ma-
lavi, Portekiz, Romanya, Slovenya, Saint Vincent ve Grenadines. 

Türkiye’de bulunan adli merciler, tebliğ evrakını muhatabın dilinde 
yapılmış tercümesi ile birlikte talepname ekinde resmi bir makama baş-
vuru olmaksızın PTT vasıtasıyla mektup zarfı içinde milletlerarası iadeli 
taahhütlü postayla bu ülkelerdeki muhataplara doğrudan gönderebilirler. 
Ancak bu usul sadece hukuk alanında (ceza dışında) yapılacak tebligatlar-
da geçerlidir. Ayrıca bu usulde muhatabın evrakı almaktan imtina etmesi 
halinde o ülkenin kendi mevzuatındaki zorlayıcı tedbirleri uygulamaması 
(yani tebligat yapılamadan evrakın geri gelmesi) ihtimali de vardır. (63/3 
sayılı Genelge m.18) 

Türk hukukunda iadeli taahhütlü mektupla yapılan tebliğ geçersizdir. 
Ancak iadeli taahhütlü mektupla tebliğ yapılmasına izin veren uluslarara-
sı sözleşme var ise ve sözleşme tarafı olan ülkeye iadeli taahhütlü mek-
tupla tebligat yapılmış ise, Türk hukuku açısından da bu tebligat geçerli 
sayılır. Zira uluslararası sözleşmeler yerel kanunlardan önce uygulanır-
lar. (Anayasa m.90/5)

Yabancı Ülke Tebligatında Özel Usuller

İki taraflı sözleşmelerle özel tebligat usulleri belirlenebilir. 1965 tarihli 
Lahey Tebligat sözleşmesinin 25. maddesi de, yapılan sözleşmenin akit 
devletlerin taraf oldukları veya olacakları diğer sözleşmeleri ihlâl etmedi-
ğini belirtmiştir. 

Türkiye de, tebligata ilişkin olarak birçok ülkeyle ikili sözleşmeler 
yapmıştır. İkili sözleşmelerle belirlenen usuller, bazı farklılıklar dışında 
çok taraflı sözleşmelerle belirlenen usullere benzerler. Burada tüm söz-
leşmeleri tek tek açıklamaya gerek yoktur. 16.11.2011 tarihli 63/3 sayılı 
genelgede “Devletlere Göre Tebligat İşlemlerinde Uygulanacak Esaslar” 
başlığını taşıyan EK:9’da ülkelere göre uygulanan usuller, başvurulan ma-
kamlar, kullanılan talepnameler vs. tek tek açıklanmıştır.
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Yabancı Ülke Tebligatında Talepname Düzenlenmesi

Yabancı ülkede o ülkenin yetkili makamı aracılığıyla yapılacak tebligat-
larda merci tarafından bir “Talepname” düzenlenir. Talepnamede talep 
eden ve talep edilen makamın adı, olayın mahiyeti, tarafların isim ve ad-
resleri, talep konusu, talebin yerine getirilmesi için gerekli diğer bilgiler 
yer alır. Talep edilen makamın adı ve adresi bilinmiyor ise gideceği ülke-
nin yetkili adlî makamına ibaresi (örneğin İzlanda Yetkili Adlî Makamına) 
yazılır.

Talepname üç nüsha düzenlenir, biri mercide kalır, diğer iki nüsha il-
gili yabancı makama sunulur. Yabancı makama sunulacak talepnameler, 
eki belgeler ile birlikte iki takım olarak hazırlanır, bunlara ayrıca gerekti-
ğinde iki nüsha tercümeleri eklenir.

1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü sözleşmesi uygulamalarında, ikili 
sözleşmelerde ve sözleşme olmaması halinde 16.11.2011 tarihli 63/3 sa-
yılı genelgede EK:4’de düzenlenen “Tebliğ Talepnamesi” kullanılır. Dü-
zenlenen tebliğ talepnamesi, ayrıca muhatabın bulunduğu ülke diline de 
tercüme edilir. (63/3 sayılı genelge m.21, m.23, m.27 ve EK:4)

1965 tarihli Lahey Tebligat sözleşmesi uygulamalarında ise talepname 
olarak “Örnek 184 Form” kullanılır. Örnek 184 formda yer alan terimler, 
bütün hâllerde Fransızca veya İngilizce olarak düzenlenir. Bu terimler, ay-
rıca belgenin çıktığı ülkenin resmi dilinde de yazılabilir. Adalet bakanlığı-
nın bastırmış olduğu örnekte İngilizce yanında Türkçe karşılıklar bulun-
maktadır. Adalet bakanlığının bastırmış olduğu örnek, 16.11.2011 tarihli 
63/3 sayılı genelgede EK:3’de bulunmaktadır. Talepnamede boş bırakılan 
kısımlar ise gönderileceği devletin dilinde veya İngilizce ya da Fransızca 
doldurulur. (1965 tarihli Lahey Tebligat sözleşmesi m.3 ve m.7)

1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü sözleşmesinin tarafı olan Avustur-
ya’ya gönderilecek tebligatlarda ek anlaşma hükümleri gereği 16.11.2011 
tarihli 63/3 sayılı genelgede EK:10’da bulunan “Antrag” kullanılır. Bu ta-
lepnamenin Almanca doldurulması gerekmektedir. 

1965 tarihli Lahey Tebligat sözleşmesi uygulamalarında kullanılan ör-
nek 184 form dört sayfadan oluşmaktadır. Birinci sayfada “Talepname”, 
ikinci sayfada “Tasdikname”, üçüncü sayfada “Tebliğ Edilecek Evrakın 
Özeti”, son sayfada “Muhatabın Kimliği ve Adresi” yer almaktadır. Merci, 
formun birinci, üçüncü ve dördüncü sayfasını düzenler. Formun Tasdik-
name kısmı ise, muhatabın bulunduğu ülkenin yetkili makamlarınca dü-
zenleneceğinden merci tarafından boş bırakılır. Talepnamede lüzumsuz 
yerlerin çizileceği uyarısı yapılan yerlerde seçilmeyen seçeneklerin üstü 
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çizilir. Formun üçüncü ve dördüncü sayfası tebliğ anında tebliğ evrakıy-
la birlikte muhataba verilir. Formun tasdikname kısmı ise, ilgili yaban-
cı makam tarafından düzenlenerek merciye geri gönderilir. Merciye geri 
gönderilen tasdikname, tebliğ evrakının muhataba tebliğ edilip edilmedi-
ğini ve tebliğ edilmiş ise tebliğ şeklini gösterir. (63/3 sayılı genelge m.9-14 
ve EK:3)

16.11.2011 tarihli 63/3 sayılı genelgede EK:9’da ülkelere göre hangi 
tür talepname kullanılacağı, gerekiyor ise hangi dile tercüme edileceği ko-
nusunda bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca ilgili talepnameler (ek3, ek-4 ve 
ek-10 adıyla) word formatında Adalet bakanlığının internet sayfasından 
indirilebilmektedir.

Yabancı Ülke Tebligatında Evrakların Düzenlenmesi

Yabancı ülkelere gönderilecek tebliğ evrakı ve tebliğ mazbatalı zarf, 
tebligatın konusuna göre (hukuki veya cezai) gönderilecek ülke ile sözleş-
me var ise bu sözleşmeye göre hazırlanır, sözleşme yok ise yerel mevzuat 
çerçevesinde mütekabiliyet esaslarına göre hazırlanır. Yabancı ülkelere 
gönderilecek tebliğ evrakında muhatabın adı ve soyadı, tam adresi ve uy-
ruğu gösterilir. Bu bilgiler yazı makinesi ile yazılır. (Yönetmelik m.39/1-2) 

Muhatabın gösterilen adreste bulunmaması veya adresin yanlış olması 
yahut aynı isimde birden fazla kişinin olabileceği ihtimali göz önünde tu-
tularak, adres tespitinin sağlanması için, ad ve soyad dışında mümkünse 
ana adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, vatandaşlık numarası gibi 
bilgilere de yer verilir.

Tebliğ evrakı üç nüsha düzenlenir, biri (tercümesiyle birlikte) mercide 
kalır, diğer iki nüsha da (iki nüsha tercümesiyle birlikte) ilgili makama 
sunulur. (63/3 sayılı genelge m.15, m.21, m.23 ve m.27) 

1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü sözleşmesi uygulamalarında ayrıca 
makbuz veya vesika düzenlenir ve tebliğ evrakına eklenir. Makbuz, tebliğ 
anında muhatabın tarih yazarak imzaladığı belgedir. Vesika ise, yabancı 
devlet makamınca tebliğ tarihi ve şekli yazılarak tasdik edilen belgedir. 
Sözleşmede bunlara ilişkin bir şablon düzenlenmemiştir. Tebliğ evrakına 
eklenecek tebliğ mazbatası makbuz yerine de geçer. (1954 tarihli Lahey 
Hukuk Usulü sözleşmesi m.5)

1965 tarihli Lahey Tebligat sözleşmesi uygulamalarında sadece dave-
tiye göndermek gerektiğinde talepname davetiye yerine geçtiğinden ayrıca 
tebliğ mazbatalı zarf düzenlenmez. (16.11.2011 tarihli 63/3 sayılı genelge 
m.32)
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16.11.2011 tarihli 63/3 sayılı genelgede EK:9’da ülkelere göre belge-
lerin nasıl düzenleneceği, içeriğinde nelerin olması ve nelerin olmaması 
gerektiği konularında bilgiler bulunmaktadır. Örneğin Almanya, icra mü-
dürlüklerince düzenlenen ödeme emrinde bulunan ceza ihbarı niteliğini 
taşıyan ifadeleri kendi egemenliğine aykırı gördüğünden bu tür tebligat 
taleplerini yerine getirmeyi reddetmektedir. Zaman kaybının önlenmesi 
ve tekrardan boş yere tercüme masrafı ödenmemesi için bu tür ibarelere 
yer verilmemesi gerekir.

Yabancı Ülke Tebligatında Evrakların Tercüme Ettirilmesi

Tebliğ evrakı, tebliğ mazbatalı zarf ve tebliğ talepnamesi, muhatabın 
bulunduğu ülke diline veya antlaşmalarla belirlenen dile tercüme ettirilir. 
Örneğin dava dilekçesi tebliğ ediliyor ise, dilekçe, tebliğ mazbatalı zarf ve 
tebliğ talepnamesi, iki takım Türkçe ve iki takım tercüme olarak hazır-
lanır. Masraf makbuzu gibi tercümesi gerekmeyen belgeler tercüme edil-
mez.

1965 Lahey tebligat sözleşmesi uygulamalarında kullanılan örnek 184 
form ve Avusturya’ya gönderilecek tebligatlarda kullanılan antrag, asıl ve 
tercüme olarak iki nüsha düzenlenmezler. Bu formlar, tercüme eki ol-
maksızın ilgili dilde düzenlenirler.

Uluslararası sözleşmelere göre tebliğ edilecek evrakın ve ekinde bu-
lunacak tebliğ mazbatalı zarfın tercüme edilmesi gerekmeyebilir. Ancak 
sözleşme uyarınca tercümesi gerekmeyen evrak, uygulamada sadece 
muhatap kabul ettiği takdirde tebliğ edilmektedir. Muhatabın kendi di-
linde olmayan evrakı almaktan imtina etmesi halinde o ülkenin kendi 
mevzuatındaki zorlayıcı tedbirler uygulanmaz, örneğin evrak muhtara 
bırakılmaz, dolayısıyla tebligat yapılamadan geri döner. Sözleşme gereği 
tercüme gerekmese de evrakın geri dönme ihtimaline karşılık tercüme 
eklemekte fayda bulunmaktadır. Aksaklıklara mahal vermemek için en 
baştan 16.11.2011 tarihli 63/3 sayılı genelgede belirtilen hususlara göre 
hareket etmelidir.

16.11.2011 tarihli 63/3 sayılı genelgede belirtildiği üzere, 1954 tarihli 
Hukuk Usulü sözleşmesinde, ikili sözleşmelerde ve sözleşme olmaması 
halinde tebliğ edilecek evrakların tercüme edilmesi gerekir. (m.21, m.23, 
m.27) 

1965 tarihli Lahey Tebligat sözleşmesi uygulamalarında ise tebliğ edi-
lecek evrakın yabancı dile çevrilmiş olması kural olarak gerekmez. Ancak 
evrakın gönderileceği devlet, tebliğ evrakının ülkesinin resmi dilinde veya 
başka bir dile çevrilmiş olmasını sözleşmenin 5. maddesi uyarınca ta-
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lep edebilir. Madde hükmüne çekince veya beyan ileri sürmeyen ülkeler 
yönünden belgelerin İngilizce veya Fransızca veya başka bir dilde düzen-
lenmesi mümkündür. Ancak bu durumda muhatap kabul ettiği takdirde 
tebligat yapılabilir. Muhatabın kendi dilinde olmayan evrakı almaması 
muhtemel olduğundan, tebligatın sırf bu nedenle dönmemesi için, evra-
ka gönderileceği ülke dilinde tercüme eklemekte fayda bulunmaktadır. 
(1965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesi m.5)

Tebliğ evrakı, ilgili tarafından tebligatı çıkaracak merciye verilmişse, 
tercümenin noterlikte yaptırılması gerekir. İlgilinin bulunduğu yerdeki 
noterlikte o dili bilen mütercim bulunmaz ve ilgilinin tercümeyi diğer bir 
şehirdeki noterlikte yaptırma imkânı da yoksa, tercüme, tebligatı çıkara-
cak merci tarafından tercüme yapılabilecek bir yerde bulunan denk bir 
merci aracılığıyla noterlikte yaptırılır. Tebligat evrakı, ilgili merci tarafın-
dan resen tanzim edilmiş ise, mercinin mütercimi varsa onun tarafından 
tercüme edilir ve merci tarafından onaylanır. Aksi halde o yerdeki noter-
likte veya diğer bir yerde bulunan denk bir merci aracılığıyla tercüme et-
tirilir. Adli merciler, bu durumda mütercim bulunabilecek yerdeki yetkili 
mercinin istinabesi suretiyle tercümeyi yaptırırlar. (Yönetmelik m.40) 

Tercümeyi yapan kişi tarafından ad, soyad ve unvan yazılarak tercü-
menin her sayfası imzalanır, tercümenin hangi dilde yapıldığı belirtilir 
ve tercümenin yapıldığı dilde asla uygunluk şerhi konulur. (63/3 sayılı 
genelge m.29)

16.11.2011 tarihli 63/3 sayılı genelgede EK:9’da ülkelere göre belgele-
rin hangi dile tercüme edileceği konusunda bilgiler bulunmaktadır.

Mahkeme Kararının Ertelenmesi Ve Eski Hale Getirme

Tebliğ evrakı (a) müracaat edilen memleket kanunlarında yer alan 
usule göre veya (b) müracaat edilen devletin kanunlarına aykırı olmamak 
şartıyla merci tarafından belirtilen özel usule göre gönderilmiş, ancak 
davalının savunmasını hazırlaması için yeteri kadar vakit bırakacak bir 
tarihte tebliğ edildiği anlaşılamamış ise, hâkim zorunlu olarak karar ver-
meyi erteler. İvedi konularda verilecek tedbir kararları için ise tebligatın 
gönderilmesi veya beklenmesi gerekmez.

1965 tarihli Lahey Tebligat sözleşmesi uygulamalarında, yurt dışında 
tebligatın yapıldığı anlaşılmış ve gönderme tarihinden itibaren 6 aydan 
fazla süre geçmiş ise, tebligatın yapıldığını bildiren tasdikname elde edi-
lemese bile mahkemeler, Türkiye’deki davayla ilgili olarak nihai karar 
verebilirler. (1965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesi m.15, 63/3 sayılı ge-
nelge m.6)
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Tasdikname olmaksızın nihai karar veren hâkim, verilen karar ahvali 
şahsiye ile ilgili değil ise, daha sonra zamanında haberdar olmadığına ka-
naat getirdiği takdirde talep üzerine kanun yollarına müracaatı sağlamak 
üzere süreaşımının davalı hakkındaki sonuçlarını kaldırabilir. Ancak sü-
reaşımının sonuçlarının kaldırılması hakkındaki talebin de, kararın ve-
rildiği tarihten itibaren bir sene içerisinde yapılmış olması gerekir. (1965 
tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesi m.16, 63/3 sayılı genelge m.7)

Yabancı Ülkede Türk Vatandaşlarına Tebligat

Tebligat kanununun 25a maddesinde yabancı ülkede bulunan Türk 
vatandaşlarına yapılacak tebligatlar için (ayrı bir seçenek olarak) özel bir 
usul düzenlenmiştir. Yabancı ülkede kendisine tebliğ yapılacak kimse 
Türk vatandaşı olduğu takdirde, o yerdeki Türkiye büyükelçiliği veya kon-
solosluğu aracılığıyla (o yerdeki makama başvuru yapmaksızın) doğrudan 
tebligat yapılabilir. (7201 m.25a/1-2, Yönetmelik m.43/1-2)

Tebliğ olunacak evrak, Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yö-
netmelik ekinde bulunan 4 numaralı örneğe göre hazırlanmış tebliğ maz-
batalı zarf içinde tebligatı çıkaran mercinin bağlı bulunduğu bakanlığa 
sunulur. Bu usule göre yapılan tebligatta tebliğ evrakının ve kullanılan 
zarfın tercüme edilmesi gerekmemektedir. (Yönetmelik m.43/5, 63/3 sa-
yılı genelge m.35)

Merci, başvuruyu bakanlığa hitaben bir üst yazıyla yapar. Tebliğ evra-
kı, ilgili bakanlıktan Dışişleri bakanlığına, oradan da o yerdeki Türkiye 
büyükelçiliğine veya başkonsolosluğuna gönderilir. Uygulamada bakan-
lıklar, Dışişleri bakanlığının aracılığına gerek olmaksızın evrakları doğ-
rudan ilgili konsolosluklara göndermektedirler. Hatta bazı bakanlıklar, 
bölge veya il müdürlüklerine sunulan evrakları dahi bakanlığın merkezi 
aracı kılınmaksızın doğrudan ilgili konsolosluklara göndermektedirler.

Yargı mercileri, bu usule göre tebligat yapmak istediğinde Adalet ba-
kanlığının aracılığına gerek olmaksızın tebligat evrakını doğrudan o yer-
deki Türkiye büyükelçiliği veya konsolosluğuna gönderilebilirler. (7201 
m.25a/5, Yönetmelik m.43/7, 63/3 sayılı genelge m.33)

Tebliğ evrakını alan Türkiye büyükelçiliği veya konsolosluğu, evrak 
aslını nezdinde tutarak tebliğin konusu ile hangi merci tarafından çıka-
rıldığı bilgilerinin yer aldığı ve otuz gün içinde başvurulmadığı takdirde 
tebliğin yapılmış sayılacağı ihtarını içeren ihbarnameyi muhataba o ülke-
nin mevzuatının izin verdiği yöntemle postayla gönderir. Bildirimin mu-
hataba o ülkenin mevzuatına göre posta yoluyla tebliğ edildiği belgelen-
dirildiğinde, bu tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde büyükelçiliğe 
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veya konsolosluğa başvurulmadığı takdirde, bu tebliğin otuzuncu günün 
bitiminde tebligat yapılmış sayılır. Muhatap büyükelçiliğe veya konsolos-
luğa başvurmuş ancak tebliğ evrakını almaktan kaçınmış ise, bu hususta 
düzenlenecek tutanak tarihinde tebliğ yapılmış sayılır. Muhatap bildirimi 
hiç almamış ise tebligat yapılmamış sayılır. Tebliğ işlemi yerine getiril-
dikten sonra tebliğ mazbatası aynı yollardan merciye iade edilir. (7201 
m.25a/3-4, Yönetmelik m.43/3-4)

Yabancı Ülkede Türk Memurlarına Tebligat

Resmî görevle yabancı ülkede bulunan büyükelçi, elçi, maslahatgüzar, 
başkonsolos, konsolos, siyasi memur, ataşe gibi Türk memurlarına Dı-
şişleri bakanlığı aracılığıyla tebligat yapılır. Tebligatı çıkaran merci, bir 
üst yazıyla bağlı olduğu bakanlığa ve bu bakanlık da Dışişleri bakanlığına 
başvurur. Burada m.25’de düzenlenen yabancı ülkede tebligat usulü veya 
m.25a’da düzenlenen yabancı ülkede Türk vatandaşlarına tebligat usulü 
uygulanır. Yargı mercileri, sadece m.25a’da düzenlenen usulü uygularlar. 
(7201 m.27/1, Yönetmelik m.46, 63/3 sayılı genelge m.38)

Yabancı Ülkede Türk Askerlerine Tebligat

Yabancı memleketlerde bulunan askeri şahıslara yapılacak tebligat 
bağlı bulundukları Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Jandar-
ma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı aracılığıyla yapılır. 
Tebligatı çıkaran merci, bir üst yazıyla bağlı olduğu bakanlığa ve bu ba-
kanlık da ilgili komutanlığa başvurur. Tebliğ evrakının ve kullanılan teb-
liğ mazbatalı zarfın tercüme edilmesi gerekmez. Bu komutanlıklar, tebliğ 
evrakını tebligat yapılacak şahsın bulunduğu yabancı ülkedeki birlik veya 
komutan veya amirine gönderirler. Tebligatı kıta kumandanı ve kurum 
amiri sıfatına sahip en yakın üst yapar. Kıta veya kurum yoksa en yakın 
amir tarafından tebligat yapılır. Birlik amiri, muhatabı temin ederek ev-
rakı kendisine verir, muhatabın hazır olmaması veya evrakı almaktan im-
tina etmesi halinde evrakı kendisi alır, tebliğ mazbatasına da bu durumu 
yazar. Bu usulde tebligat muhatabın veya birlik amirinin tebligatı aldığı 
tarihte yapılmış sayılır. (7201 m.27/2, Yönetmelik m.47/1-3, 63/3 sayılı 
genelge m.38) 

Yabancı ülkede olup amiri olmaksızın görev yapan askerlere ise 
m.25’de düzenlenen yabancı ülkede tebligat veya m.25a’da düzenlenen 
yabancı ülkede Türk vatandaşlarına tebligat usulüne göre tebligat yapılır. 
Yargı mercileri, bu durumda sadece m.25a’da düzenlenen usulü uygular-
lar. (Yönetmelik m.47/4, 63/3 sayılı genelge m.38)
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Yabancı Ülke Tebligatında Masraflar

Merci, yurt dışı tebligatlarında posta ücretini ilçede mal müdürlüğü-
ne ilde defterdarlık veznesine muhtelif gelirler hesabına ödemek üzere 
ilgilisinden alır ya da direkt ilgilisine ödettirir. En son 27.12.2017 tarihli 
30283 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Ta-
leplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ ile 01.01.2018 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere her türlü yurt dışı tebligatlarında 
KKTC için 30 TL diğer ülkeler için 57 TL posta gideri belirlenmiştir. Yurt 
dışına gönderilecek tebliğ evrakına ödemeye ilişkin makbuz örneği ekle-
nir veya üst yazıda makbuzun tarihi ve numarası yazılır. Tebliğ evrakına 
ayrıca pul yapıştırılmaz veya eklenmez. 

1954 tarihli Lahey Hukuk usulü sözleşmesi uygulamalarında, noter 
aracılığı veya özel bir usul kullanılmayacak ise, sözleşmeye göre yapılacak 
tebliğlerde müracaat eden devletin konsolosluğundan vergi veya masraf 
adı altında bir ücret istenmez. Ancak bakanlık aracılığıyla evrak gönde-
rildiğinden, merci tarafından yukarıda belirtilen posta masrafının mal 
müdürlüğüne yatırılması gerekir. (1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Söz-
leşmesi m.7) 

1965 Lahey Tebligat sözleşmesi uygulamalarında da, özel bir usul 
gerekmeksizin sözleşme hükümlerine göre tebligatın yapılması halinde, 
mercinin normalde herhangi bir harç ve gider ödemesi gerekmez. Ancak 
(direkt merkezi makama başvuru yerine) bakanlık aracılığıyla evrak gön-
derildiği takdirde yukarıda belirtilen posta masrafının mal müdürlüğüne 
yatırılması gerekir. (1965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesi m.12)

Özel bir usul gerekmesi halinde masraf alınacağına ilişkin sözleşme 
hükmüne istinaden bazı devletler kendi ülkelerinde yapılacak tüm tebli-
gatlar için masraf talep etmektedirler. Merci, tebliğ evrakının gönderilece-
ği ülke ayrıca masraf talep ediyor ise bu masrafı da ilgili yere (mahkeme 
veznesine veya yabancı bankaya) yatırır. En son yayınlanan 27.12.2017 
tarihli Tebliğ ile (sayılacak ülkeler Tebligat kanunu m.25a dışında yapı-
lacak tebligatlar için masraf talep ettiğinden) ABD için 95 ABD Doları, 
Avustralya için eyaletlere göre değişen miktarda Avustralya doları, Ba-
hamalar için muhatap gerçek kişi ise 80 şirket ise 160 ABD Doları veya 
karşılığı Türk parası, Belçika için 170 Avro veya karşılığı Türk parası, 
Estonya için 60 Avro,   Fransa için 48,75 Avro, Kanada için 100 Kanada 
doları çek, Kuzey İrlanda için 50 GBP veya karşılığı Türk parası, Litvanya 
için 110 Avro, San Marino için 50 Avro, Singapur için 50 Singapur doları 
veya karşılığı Türk parası, Yunanistan için 50 Avro tebligat gideri belir-
lenmiştir.
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Yabancı Ülke Tebligatında Müddet Tayini

Duruşma günü gibi belirli bir günü içeren tebliğ evrakının merci tara-
fından belirlenen günden en az üç ay önce ilgili bakanlığa gönderilmesi 
gerekir. Adli merciler, tebliğ evrakını Adalet bakanlığına gönderilmek üze-
re Cumhuriyet başsavcılıklarına sunmaktadırlar. Bu durumda üç aylık 
sürenin hesabında evrakın Cumhuriyet başsavcılığına verildiği tarih değil 
Adalet bakanlığına ulaşacağı tarih dikkate alınmalıdır. Diğer bakanlıklara 
bağlı merciler de, bakanlığın il müdürlüğü aracılığıyla gönderme imkânı 
olsa bile, belirli bir günü içeren evrakı en az üç ay önce bağlı olduğu ba-
kanlığa ulaştırmalıdırlar. (Yönetmelik m.41)

Yabancı Ülkelerden Gelen Evrakın Tebliği

Yerleşim yeri Türkiye’de bulunan yerli veya yabancı şahıslara tebliğ 
edilmek üzere yabancı bir ülkeden gelen evraklar, o ülkenin Türkiye’de 
bulunan büyükelçiliği veya konsolosluğu tarafından Türkiye Cumhuriyeti 
Dışişleri bakanlığına sunulur. Yabancı ülkelerden gelen evraklar için el-
çiliklerin ve konsoloslukların ülkemizde diplomatik yoldan tebligat yapıl-
masını talep edeceği resmi makam, Tebligat kanunu (iç mevzuat) gereği 
Dışişleri bakanlığıdır. (7201 m.26)

Ülkemizde bir ülkenin bölgelere dağılmış olarak birden fazla konso-
losluğu olabilmektedir. Konsolosluklar, bölgelere dağılmış birden fazla 
olabileceğinden tebliğ taleplerini bulundukları yerdeki valilik aracılığıyla 
yaparlar. (Yönetmelik m.44/1)

Yabancı ülkenin elçiliğinden veya havzasında bulunduğu valilik kana-
lıyla konsolosluğundan Dışişleri bakanlığına sunulan evrak, Dışişleri ba-
kanlığı tarafından anlaşma hükümleri ve mütekabiliyet esaslarına uygun 
görüldüğü takdirde, Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetme-
lik ekinde bulunan 5 numaralı örneğe göre hazırlanmış tebliğ mazbatası 
ile birlikte bir zarf içinde tebligatın mahiyetine göre ilgili bakanlığa gönde-
rilir. İlgili bakanlık da, muhatabın bulunduğu yerdeki yetkili merci aracı-
lığıyla Tebligat kanunu hükümleri gereğince tebligatı yaptırır. Tebliğ işle-
mi yerine getirildikten sonra tebliğ mazbatası aynı yollardan iade edilir. 
(7201 m.26, Yönetmelik m.44, 63/3 sayılı genelge m.46-50)

Yabancı elçilik ve konsolosluklardan gönderilen evraka ait ücret veya 
masrafın bu elçilik veya konsolosluklardan talep edilebilmesi, anlaşma 
hükümlerine ve mütekabiliyet esaslarına tabidir. (Yönetmelik m.8/4)

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İliş-
kiler Genel Müdürlüğü, 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü sözleşmesi ve 
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1965 tarihli Lahey Tebligat sözleşmesi uygulamalarında ve birçok ikili 
sözleşmelerde tebligatın talep edileceği merkezi makam olarak belirlen-
miştir. Bu durumda anlaşmaya taraf olan ülkelerde bulunan merciler, 
diplomatik yolla tebligat yerine Adalet bakanlığına da başvurabilirler. 
(63/3 sayılı genelge m.48)

Adalet bakanlığı, kendisine sunulan tebliğ evrakını muhatabın bulun-
duğu yerdeki Cumhuriyet başsavcılığına iletilmektedir. Cumhuriyet baş-
savcılığı da, kendilerine iletilen tebliğ evrakını PTT yoluyla muhataplara 
göndermektedir. Ancak bazen muhatap başsavcılığa da çağrılmaktadır. 
Tebliğ yapıldıktan sonra başsavcılık, muhataba imzalatılan tebliğ mazba-
tasını tasdik etmekte veya l965 tarihli Tebligat sözleşmesine göre tebligat 
yapılmışsa örnek 184 formun tasdikname kısmını bizzat doldurup onay-
lamakta, daha sonra tebliğ mazbatasını veya tasdiknameyi Adalet bakan-
lığına geri göndermektedir. (63/3 sayılı genelge m.47)

Muhatap Türk vatandaşı ise ve tebliğ evrakı Türkçe tercüme içermiyor 
ise, muhatap özellikle ve açıkça kabul ettiği takdirde tebligat yapılır, aksi 
takdirde evrak iade olunur. (63/3 sayılı genelge m.49)

Türkiye’de Diplomatik Ayrıcalığa Sahip Yabancılara Tebligat

Büyükelçi, elçi, maslahatgüzar, başkonsolos, konsolos, siyasi memur, 
ataşe gibi resmî görevle Türkiye’de bulunan kişiler ile bunların eşleri, 
çocukları ve diğer aile fertleri, diplomatik ayrıcalık ve bağışıklık gereği 
kendilerine doğrudan tebligat yapılamayacak kişilerdir. Kendilerine doğ-
rudan tebligat yapılamayacak kişiler antlaşmalar çerçevesinde Dışişleri 
bakanlığı tarafından belirlenir. (Yönetmelik m.45/1 ve 5, 63/3 sayılı genel-
ge m.39 ve m.42)

1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinde, 
misyon binalarının dokunulmazlığa sahip olduğu, yetkililerinin rızası ol-
madıkça bu binalara girilemeyeceği, misyon binaları içindeki eşyalar ile 
diğer mallar ve misyonun nakil vasıtalarının arama, el koyma, haciz veya 
icradan muaf olduğu, diplomatik ajanın özel konutunun da misyonun bi-
naları gibi aynı dokunulmazlık ve korunmadan yararlanacağı, diplomatik 
ajanın ceza yargısından bağışık olduğu, (kendisine ait mülkle ilgili ayni 
hak davaları, kendisiyle ilgili mirasa ilişkin davalar, kendisinin ticari veya 
mesleki faaliyetinden kaynaklı davalar dışında) medeni ve idari bağışık-
lığının da olduğu, kendisine dava açılamayacağı ve icra takibi yapılama-
yacağı, tanıklık yapma zorunluluğunun da olmadığı, misyonun idari ve 
teknik kadrosunun ve birlikte oturduğu ailelerinin de (kabul eden devle-
tin vatandaşı olmamak kaydıyla) hem ceza ve hem (görevin ifası dışında 
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yapılan fiiller hariç) medeni ve idari bağışıklığının olduğu düzenlenmiştir. 
(m.22, m.30, m.31ve m.37)

1963 tarihli Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesinde 
de, konsolosluk binaları, mobilyaları, konsolosluk malları ve keza ulaşım 
araçlarının millî savunma veya kamu yararı amaçlarıyla hiçbir el koy-
maya konu edilemeyeceği, vergi ve harçlardan muaf olduğu, konsolosluk 
memurlarının resmî görevlerinin yerine getirilmesi sırasında (gönderen 
devlet adına olmaksızın akdettiği sözleşmeler ve taşıt aracının üçüncü ki-
şilere verdiği zararlar hariç) işledikleri fiillerden dolayı kabul eden devle-
tin adlî ve idarî makamlarının yargısına tabi olmadığı, aynı hükmün fahri 
konsoloslar ve büyükelçiliklerde bulunan konsolosluk şubeleri için de 
geçerli olduğu düzenlenmiştir. (m.31, m.33, m.43, m.53, m.58 ve m.70)

Türkiye’nin taraf olduğu (Birleşmiş Milletler genel kurulu tarafından 
kabul edilen) 1950 tarihli Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Muafiyetlerine 
Dair Sözleşmede de, kurumun binalarının dokunulmazlığa sahip olduğu, 
alacak ve malları, nerede ve kimin elinde olursa olsun, arama, her hangi 
bir maksatla el koyma, zoralım ve kamulaştırma ile diğer her türlü icrai, 
idari, adli ve teşriî tedbirlerden muaf olduğu düzenlenmiştir. (m.2/3 ve 
m.8)

Adı geçen sözleşmelerin tarafı olan ülkeler, Adalet Bakanlığınca yayın-
lanan 01.03.2008 tarihli 72/1 sayılı genelgenin eklerinde bulunmaktadır. 

Diplomatik ayrıcalığı olan kişilere doğrudan hukukî girişimde bulu-
nulması, tarafı olduğumuz antlaşmaların ihlâli anlamına geleceği gibi, il-
gili devletlerin de kendi ülkelerindeki Türk misyon ve çıkarlarına karşı 
misillemeye gitmesine sebep olabilir.

Kendilerine doğrudan tebligat yapılamayacak kişilere tebliğ edilecek 
evraklar, (gerektiğinde tercümesiyle birlikte) tebligatı çıkaran merci ta-
rafından bağlı olduğu bakanlık kanalıyla Dışişleri bakanlığına gönderilir. 
Dışişleri bakanlığı da, evrakı ilgili yabancı devlet dış temsilciliğine duyuru 
mahiyetinde iletir. Bu şekil yapılan tebligat, sadece muhatabı haberdar 
etme açısından işlev görür, bağışıklığı zedeleyici işlemlere neden olmaz. 
(Yönetmelik m.45/4, 63/3 sayılı genelge m.41)

Yabancı ülke temsilciliklerinde çalışan Türk vatandaşları gibi, diplo-
matik ayrıcalığı olmamakla birlikte adresi “ülke dışı” muamelesi gören 
yer olan muhataplara da, bu adreslerde doğrudan tebligat yapılamaz. Bu 
kişilere tebliğ edilecek evraklar da, (gerektiğinde tercümesiyle birlikte) 
tebligatı çıkaran merci tarafından bağlı olduğu bakanlık kanalıyla Dışiş-
leri bakanlığına, oradan da ilgili yabancı devlet dış temsilciliğine iletilir. 
(Yönetmelik m.45/2, 63/3 sayılı genelge m.44-45)
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Türkiye’de kendisine tebligat yapılamayacak olan bir yabancıya doğru-
dan tebligat çıkarılması durumunda, muhatap kendisine tebligat yapıla-
mayacağını beyan eder ise veya tebliğ memuru bu hususu bizzat öğrenir 
ise, keyfiyet tebliğ mazbatasına şerh edilerek evrak iade olunur. Adresi 
“ülke dışı” muamelesi gören muhataba bu adreste tebligat yapılamaz ise 
yine keyfiyet tebliğ mazbatasına şerh edilerek evrak iade olunur. Burada 
tebliğ imkânsızlığı veya tebellüğden kaçınma gibi Tebligat kanununda dü-
zenlenen diğer bir işlem uygulanmaz. (Yönetmelik m.45/1-3) 

Yabancı ülke ile özel hukuk ilişkilerinden doğan hukuki uyuşmazlık-
larda yargı muafiyetinin olmayacağı ve bu gibi uyuşmazlıklarda yabancı 
devletin temsilcisine tebligatın yapılabileceği kabul edilmektedir. Yabancı 
devlete izafeten dış temsilciliğe yapılacak tebligat, (aksini düzenleyen bir 
sözleşme yoksa) Dışişleri bakanlığı aracılığıyla yani diplomatik yolla yapı-
lır. Almanya ve ABD gibi bazı ülkeler, tüzel kişiliği olmadığı gerekçesiyle 
dış temsilciliğine yapılan tebligatı kabul etmemekte, Dışişleri bakanlığı 
veya Adalet bakanlığı gibi devleti temsil eden kurumlarına tebligatın ya-
pılmasını istemektedir. 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü sözleşmesi ve 
1965 tarihli Lahey Tebligat sözleşmesi uygulamalarında yabancı devlete 
merkezi makamına başvurarak da tebligat yapılabilir. (5718 m.49)

Cezai Konularda Uluslararası Tebligat 

Adalet bakanlığı, yayınladığı 16.11.2011 tarihli 69/3 sayılı genelge ile, 
antlaşma hükümleri ve mütekabiliyet esasları çerçevesinde, Ceza mahke-
meleri ve Cumhuriyet savcılıkları tarafından ceza konularında yapılacak 
uluslararası tebligata ilişkin usul ve esasları belirlemiştir. Genelgede be-
lirtilen usul ve esaslar, bazı farklılıklar dışında hukuki tebligata benzer. 

Muhatap yabancı ise takipsizlik kararının ve mahkeme hükmünün 
tebliğine ilişkin olmak üzere iki tür talepname kullanılır. Düzenlenen ta-
lepnameye ayrıca tercüme de eklenir. Hukuk tebligatında kullanılan teb-
liğ talepnamesi, örnek 184 form ve antrag ceza tebligatında kullanılmaz. 
Tebliğ evrakı ve tebliğ mazbatalı zarf da, muhatap sayısınca asıl ve tercü-
me olarak düzenlenir ve talepnameye eklenir. Uluslararası sözleşmeler, 
tebligat taleplerinin adli yardımlaşma istenen tarafın kendi iç mevzuatın-
da öngörülen şekillere uygun olarak yerine getirileceğini öngörmektedir. 
Bundan dolayı muhatap yabancı ise m.25’de düzenlenen yabancı ülkede 
diplomatik yolla tebligat usulüne göre tebligat yapılır. Kullanılacak talep-
nameler, talepnamenin ve evrakın tercüme edileceği diller, antlaşma ta-
rafı olan ülkeler genelge ekinde gösterilmiştir. (69/3 sayılı genelge m.3 ve 
m.5-7)

Muhatap Türk vatandaşı ise her türlü ceza tebligatı tercüme olmak-
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sızın bir üst yazı ile doğrudan ilgili Türk elçiliğine veya konsolosluğuna 
gönderilir ve m.25a’da düzenlenen yabancı ülkede Türk vatandaşlarına 
tebligat usulüne göre tebligat yapılır. Muhatap siyasi memur ise tebliğ ev-
rakı Dışişleri bakanlığına, askeri şahıs ise tebliğ evrakı bağlı olduğu kuv-
vet komutanlığına gönderilir. (69/3 sayılı genelge m.8-13)

Uluslararası ceza tebligatı masraf alınmadan yerine getirildiğinden ma-
liye veznesine para yatırılması gerekmez. (69/3 sayılı genelge m.4)

İlanen Tebligat

Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır. Tebligat çıkarmaya yet-
kili merciler, Tebligat kanununun uygulandığı tüm işlemlerde koşulların 
gerçekleşmesi halinde ilan yoluyla tebligat yapabilirler. İlânen tebligat, 
araştırmaya rağmen adresin bulunamaması halinde başvurulan son ça-
redir. (7201 m.28/1)

Kendisine tebligat yapılamayan, tebliğ memuru tarafından Tebligat yö-
netmeliğinin 30. maddesine uygun olarak mahallinde yapılan araştırmada 
yeni adresi tespit edilemeyen ve bu husus evrak üzerine muhtar tarafın-
dan şerh edilen, adres kayıt sisteminde de yerleşim yeri adresi bulunma-
yan muhatabın adresinin tespiti için merci tarafından adres araştırması 
yapılır. 19.03.2003 tarihli 4829 sayılı kanunla Tebligat kanununun 28. 
maddesinde yapılan değişiklikle mercinin adres araştırması zorunlu hale 
getirilmiştir. Tebligatı çıkaran merci, muhatabın adresini öncelikle tapu 
müdürlüğü, vergi dairesi, nüfus müdürlüğü, emniyet müdürlüğü, meslek 
odaları, dernekler, kulüpler gibi resmî veya özel kurumlardan araştırır. 
Merci, bunlardan sonuç alınamadığı takdirde kolluk vasıtasıyla da hari-
cen araştırma yapabilir. Araştırma neticesiz kaldığı takdirde adres meç-
hul sayılır, bu durumda ilanen tebligat yoluna başvurulur. (7201 m.28/1-
3, Yönetmelik m.48)

Muhatap yurt dışında ise ve bulunduğu ülke biliniyor ise büyükelçilik 
veya konsolosluk aracılığıyla yurt dışında adres araştırması yapılır. Araş-
tırma talebi, muhatabın Türk veya yabancı olmasına göre, m.25’de dü-
zenlenen yabancı ülkede tebligat usulüne göre veya m.25a’da düzenlenen 
yabancı ülkede Türk vatandaşlarına tebligat usulüne göre yapılır. 1970 
tarihli Hukuki ve Ticari Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması 
Hakkında Lahey Sözleşmesinin 15. maddesi, dış temsilciliklere Türk va-
tandaşlarına ilişkin olarak bazı konularda delil sağlama yetkisi vermiştir. 
Muhatap yabancı ise yurtdışı adres araştırmaları genelde cevapsız veya 
neticesiz kalabilmektedir. Devletler vatandaşlarına ait kişisel verilerin ko-
runması konusunda birbirlerine karşı hassas olduklarından genelde bu 
şekil talepler reddedilmekte veya cevapsız bırakılmaktadır. Yabancı ülke-
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de bulunan muhataplarla ilgili adres araştırması neticesiz veya cevapsız 
kaldığı takdirde adres meçhul sayılır ve bu durumda ilanen tebligat yolu-
na başvurulur.

İlanen tebliğ, tebliği çıkartacak mercinin sebebini göstermek suretiy-
le vereceği karar üzerine yapılır. İlan, Basın İlan Kurumu aracılığıyla (1) 
kendisine tebliğ yapılacak kişinin en güvenilir bir şekilde öğrenmesini 
sağlayabilecek ve (2) varsa tebliği çıkaran merciin bulunduğu yerde ya-
yımlanan bir gazetede ve (3) ayrıca elektronik ortamda yapılır. Örneğin 
merci İstanbul’da muhatap Ankara’da ise hem İstanbul’da ve hem Anka-
ra’da yayınlanan yerel gazetelerde tebligat yapılır. Muhatabın en güveni-
lir bir şekilde öğrenmesini sağlayabileceği umulan gazete, tebliği çıkaran 
merciin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazete ise, ayrıca bir diğer gazete 
ile ilan yapılmaz. Genelde ulusal gazetelerde ilan yapıldığından iki ayrı ga-
zetede ilan yapmaya gerek kalmamaktadır. Muhatabın ülke dışında oldu-
ğu biliniyor veya tahmin ediliyor ise yerli gazete yanında ayrıca bulunması 
muhtemel yabancı ülkede de ilan yapılması gerekir. Örneğin adresi meç-
hul olan muhatap Rus ise ülkesinde bulunması muhtemel olduğundan 
Rusya’da da ilan yapılmaya çalışılır. Tebliğ olunacak evrak ve ilan sureti 
bir ay süreyle tebliği çıkaran mercide herkesin kolayca görebileceği bir 
yere de asılır. (7201 m.29/1, Yönetmelik m.49/1a-b)

Türkiye’de ilanen tebligat, zorunlu olarak Basın İlan Kurumu aracılı-
ğıyla yapılır. Doğrudan bir gazeteden ilan metninin yayınlanması isten-
mez. Ancak Basın İlan Kurumuna metni sunarken bazen şifahi olarak ga-
zete seçimi yapılabilmektedir. Herkes her gazeteyi okumadığından ilanen 
tebligat aslında faraziyeye dayanır. İlanın elektronik ortamda yapılması 
ise, muhatabın bir arama motorundan veya ilgili internet sayfasından teb-
ligat konusunu öğrenmesini biraz daha mümkün kılar.

Merci, gerekirse ikinci defa ilan yapılmasına da karar verebilir. İkinci 
ilan, gerekiyorsa yabancı ülke gazeteleriyle de yaptırılabilir. İki ilan arasın-
daki süre bir haftadan aşağı olamaz. (7201 m.29/2, Yönetmelik m.49/1c)

İlan yabancı bir ülke gazetesiyle yayımlanacak ise, yazışmalarda 
m.25’de düzenlenen yabancı ülkede tebligat usulü veya m.25a’da düzenle-
nen yabancı ülkede Türk vatandaşlarına tebligat usulü kıyasen uygulanır. 
(Yönetmelik m.50/2)

Uygulamada merciler, yabancı ülkede yayınlanacak ilan metnini bağlı 
olduğu bakanlığa bir üst yazıyla sunmakta, bakanlık da metni ilgili konso-
losluğa göndermekte, konsolosluk da metni doğrudan bir gazetede yayın-
latmaktadır. Mevcut uygulamada yabancı devlet makamlarından ilanen 
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tebligat yapması istenmemektedir. Mevzuatta ilanen tebligat için yabancı 
devlet makamına başvurulacağı açıkça düzenlenmediğinden bu uygula-
ma geçerli sayılır. Ayrıca uluslararası sözleşmelerde ve bazı ülkelerin iç 
mevzuatında gazete ilanına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Bazı 
ülkelerde ilanen tebligat, (muhatabın yurtdışında veya yurtiçinde olması 
ayrımı olmaksızın) metnin mahkeme panosuna asılması veya elektronik 
bilgi sistemine bildirimde bulunulması suretiyle yapılmaktadır. Yabancı 
devlet makamlarından gazete aracılığıyla ilanen tebligat yapması isten-
diğinde iç mevzuatta buna ilişkin düzenleme olmadığı gerekçesiyle talep 
reddedilebilmektedir. Bazı ülkelerde ise yetkili makamların izni olmadan 
bu tür metinlerin yayınlanmasına izin verilmediğinden ilanen tebligat zor 
ve hatta imkânsız durumdadır. 

Yabancı ülkede ilanen tebligatın imkânsız olması halinde nasıl bir yol 
izleneceğine dair Tebligat kanununda ve uluslararası sözleşmelerde bir 
düzenleme bulunmamaktadır. Buradaki boşluk, Tebligat kanununun 28. 
maddesinin 4. fıkrasında ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yö-
netmeliğin 49. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenen hükme göre kıyasen 
doldurulur.

Tebligat kanununun 28. maddesinin 4. fıkrası, “Yabancı memleket-
lerde oturanlara ilanen tebligat yapılmasını icap ettiren ahvalde tebliği 
çıkaran merci, tebliğ olunacak evrak ile ilan suretlerini yabancı memle-
kette bulunan kimsenin malum adresine ayrıca iadeli taahhütlü mektupla 
gönderir ve posta makbuzunu dosyasına koyar.” şeklindedir. Tebligat yö-
netmeliğinin 49. maddesinin 2. fıkrası da, “Adresi yabancı ülkede bulu-
nanlara ilan yoluyla tebliğ yapılmasını gerektiren hallerde, tebliği çıkaran 
merci, tebliğ olunacak evrak ile ilan suretlerini yabancı ülkede bulunan 
kişinin varsa bilinen en son adresine, ayrıca, iadeli taahhütlü mektupla 
gönderir ve posta makbuzunu dosyasında saklar.” şeklindedir. Kanunda 
geçen “malum adresine” ifadesi yönetmelikte “varsa bilinen en son adre-
sine” şeklinde değişmiştir. Kanunda düzenlenen bu hüküm, yeterli sevi-
yede uluslararası tebligatın yapılamadığı dönemlere ilişkindir. Zira ilanen 
tebligatın birinci şartı adresin meçhul olmasıdır. Yurt dışında olup adresi 
malum olan kişiye ise ilanen tebligat yapılmaz, öncelikle bu kişiye yazı-
lı tebligat yapılmaya çalışılır. Adres bilinmesine rağmen yurt dışındaki 
kişiye bir şekilde yazılı tebligat yapılamıyor ise, Türkiye’de yapılan ilan 
ile yetinilir, ilan sureti de ayrıca o kişinin adresine milletlerarası iadeli 
taahhütlü mektupla gönderilir. Evrakın mektup zarfı içinde postalanması 
tebligat yerine geçmez, ancak ilanen tebligat yapıldıktan sonra muhatabın 
haberdar olmasını sağlama açısından buna başvurulur. Günümüzde ya-
bancı ülkelerde yazılı tebligat kolaylaştığından bu hükmün uygulama ala-
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nı daralmış durumdadır. Ancak bu hüküm, yabancı ülkede adresi meçhul 
olan muhataplara ilanen tebligat yapılamadığı hallerde de kıyasen uygula-
nır. Buna göre Türkiye’de yapılan ilan ile yetinilir ve ilan örneği varsa mu-
hatabın bilinen son adresine iadeli taahhütlü mektupla gönderilir. (7201 
m.28/4, Yönetmelik m.49/2)

Yurtdışına çıkış yaptığı kesin olarak tespit edilmiş ancak adresi bulu-
namayan Türk vatandaşlarına yapılacak tebligatlarda (ülkesiyle irtibatı 
kopmuş olamayacağı faraziyesinden hareketle) uygulamada sadece Tür-
kiye’de yapılan ilan ile yetinilmektedir.

İlanda; ilgililerin ad ve soyadları, işleri, yerleşim yeri veya mesken ya 
da işyeri adresleri, tebliğ olunacak evrakın içeriğinin özeti, tebliğin anlaşı-
labilecek şekilde konusu, sebebi, ilanın hangi merciden verildiği, ilan da-
veti gerektiriyorsa nerede ve ne için, hangi gün ve saatte hazır bulunacağı 
hususlarına yer verilir. Bu hususlar ilanda yer almadığı takdirde tebligat 
usulsüz sayılır. (7201 m.30, Yönetmelik m.51)

İlanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sa-
yılır. Sürenin hesaplanmasında son ilan günü sayılmaz. Yedi gün son ilan 
gününden itibaren başlar ve sekizinci gün tebliğ yapılmış sayılır. İlanen 
tebliğe karar veren merci icabına göre daha uzun bir süre tayin edebilir, 
ancak bu süre 15 günü geçemez. (7201 m.31, Yönetmelik m.52)

Hemen hemen her Türk vatandaşının adres kayıt sisteminde yerleşim 
yeri adresi olduğundan ve bu adrese m.21/2’ye göre meşruhatlı tebligat 
yapılabildiğinden, günümüzde gerçek kişiler açısından ilanen tebligat pra-
tikte uygulanamaz durumdadır. Adli tebliğlerde tüzel kişilere resmî kayıt-
larında bulunan adreslerine m.35’e göre tebligat yapılabildiğinden, günü-
müzde tüzel kişilere yapılacak adli tebliğlerde de ilanen tebligat pratikte 
uygulanamaz durumdadır. Mali ve idari kurumların m.35’e göre tebligat 
yapma yetkisi olmadığından, tüzel kişilere yapılacak idari ve mali tebligat-
larda ilanen tebligat söz konusu olabilecektir. Adresi meçhul yabancılara 
ise tüm tebligat türlerinde ilanen tebligat yoluna başvurulacaktır. Apart-
man yönetimi ve ortak giderlerine ilişkin işlemlerde de, Tebligat kanu-
nunun ek 1. maddesinde düzenlenen hükümlerden dolayı ilanen tebligat 
uygulanamaz durumdadır. Çek kanunu uygulamasıyla ilgili olarak ban-
kalarca yapılacak tebligatlarda da, Tebligat kanunu m.35’e göre yapıldı-
ğından ilanen tebligat pratikte uygulanamaz durumdadır. (7201 m.21/2, 
m.35, ek m.1, 5941 m.5/5)

Elektronik Tebligat

Tebligat çıkarmaya yetkili olan merciler, elektronik yolla tebligat yap-



90 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 5 • Yıl: 2018

maya da yetkili sayılırlar. Tebligat çıkarmaya yetkili merciler, elektronik 
posta göndermede kullanmak üzere elektronik tebligat adresi almak için 
PTT’ye başvururlar. Yapılan başvuruda, elektronik tebligat adresinin han-
gi birim ve personel tarafından kullanılacağı da belirtilir. (7201 m.7a, 
Elektronik Tebligat Yönetmeliği m.6/1)

Anonim, limitet ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere 
elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. 01.01.2019 tarihinden iti-
baren ise devlet tüzel kişiliği içerisinde ve genel bütçe kapsamında yer 
alan kamu idarelerine, tüzel kişiliğe sahip katma (özel) bütçeli idarelere, 
bu idarelere bağlı olan döner sermayeli kuruluşlara, il özel idarelerine, 
belediyelere, köylere, özel kanunla kurulmuş kamu kurum ve kuruluşla-
rına, kanunla kurulan fonlara ve kefalet sandıklarına, kamu iktisadi te-
şebbüslerine ve bunlara bağlı olan ortaklıklara, müesseselere ve işletme-
lere, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait ortaklıklara, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ve bunların üst kuruluşlarına, 
kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişilerine, 
noterlere, baro levhasına kayıtlı avukatlara, sicile kayıtlı arabuluculara 
ve bilirkişilere, idareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin 
yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları adli ve idari yargı 
mercileri ile icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla tem-
sile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birime elektronik yolla tebligat 
yapılması zorunlu olacaktır. (7101 m.48 ve m.66) Sayılanlar dışında ka-
lan kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanırlar.

Kendilerine elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatap-
lar, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik 
tebligat adreslerini bildirmek zorundadırlar. Kendilerine elektronik yolla 
tebligat yapılması isteğe bağlı olan muhataplar da, elektronik yolla tebli-
gat almak istemeleri halinde tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdin-
deki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirirler. (7201 m.7a, 
Elektronik Tebligat Yönetmeliği m.7)

Tebligatı çıkaran merciler, elektronik tebligat mesajını PTT tarafından 
kendilerine verilen elektronik tebligat adresi aracılığıyla PTT’ye iletirler. 
Kendisine elektronik tebligat mesajı ulaşan PTT, bu mesajı zaman dam-
gasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine, muhatap 
diğer bir hizmet sağlayıcıdan elektronik tebligat adresi almış ise, bu hiz-
met sağlayıcının sunucusuna iletir. Elektronik yolla tebligat, muhatabın 
elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış 
sayılır. (7201 m.7a/5, Elektronik Tebligat Yönetmeliği m.8-9)
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Tebliğ çıkaran merciye bildirilen adresin elektronik tebligata elverişli 
olmaması halinde Tebligat kanununda belirtilen diğer usullerle tebligat 
yapılır. Bu durumda gönderilecek tebligata “muhatabın bildirmiş oldu-
ğu adresin elektronik tebligata elverişli olmadığı” şeklinde şerh düşülür. 
Elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde de 
Tebligat kanununda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır ve bu teb-
ligatta “müteakip tebligatların elektronik ortamda yapılacağı” bildirilir. 
(7201 m.7a/3, Elektronik Tebligat Yönetmeliği m.7/3-4)

Usulsüz Tebligat

Tebligat kanununa, Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönet-
meliğe, Tebligat İşletme Usul ve Esaslarına ve PTT Genel Müdürlüğü ta-
rafından yayımlanan genelgelere aykırı yapılan tebligatlar usulsüz (geçer-
siz) sayılır. Örneğin muhatap adına kendisine tebligat yapılan kişinin ad 
soyad ve sıfatının tebliğ mazbatasına yazılmaması, aynı konutta sürekli 
oturmayan kişiye veya hizmetçiye veya akrabaya tebliğ evrakının veril-
mesi, başka adreste oturan akrabaya tebliğ evrakının verilmesi, adreste 
kimse olmadığında (tebliğ memurunun adrese gittiğini de göstermesi açı-
sından komşu, kapıcı, yönetici gibi adrese yakın kişilerden) muhatabın 
adreste olmama sebebinin, kısa veya uzun süreli mi adresten ayrıldığının, 
tevziat saatlerinden sonra gelip gelmeyeceğinin ve beyanda bulunan kişi-
nin ad soyad ve sıfatının imtina halinde bu hususunun tebliğ mazbatasına 
yazılmaması, tebliğ imkânsızlığı veya tebellüğden imtina halinde ihbarna-
menin kapıya yapıştırılmaması veya komşuya verilmesi, tebliğ imkânsız-
lığı veya tebellüğden imtina halinde ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığının 
tebliğ mazbatasına yazılmaması, tebliğ imkânsızlığı durumunda komşu, 
kapıcı, yönetici gibi adrese yakın kişilere imza karşılığı bilgi verilmemesi 
ve bu hususun tebliğ mazbatasına yazılmaması, muhatap yerine on sekiz 
yaşını doldurmayan ya da akıl hastası olduğu açıkça belli olan kimseye 
tebliğ evrakının verilmesi, erlere ve erbaşlara bulundukları kışla dışında 
başka adreslerde tebligat yapılması, rütbesi ne olursa olsun sefer halin-
de olan askerlere bağlı oldukları komutanlık dışında başka adreslerde 
tebligat yapılması, tutuklu ve mahkûmlara bulundukları cezaevi dışında 
başka adreslerde tebligat yapılması, tüzel kişinin merkezi yerine şubesine 
tebligat gönderilmesi, tüzel kişiye yetkili temsilcisinin adresinde tebligat 
yapılması, muhatap aranmadan doğrudan çalışanına tebligat yapılması, 
işyerinde bulunan ancak memur ve müstahdem olmayan kişilere mu-
hatap adına tebligat yapılması, muhatabın aynı işyerinde çalışan mesai 
arkadaşına tebligat yapılması, vekil yerine asile tebligat yapılması, avu-
kata bürosunda mesai saatleri dışında tebligat yapılması, otel, hastane, 
fabrika, okul gibi serbestçe girilmeyen yerlerde idareci yerine kapıcıya, 
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bekçiye, sekretere, güvenliğe vs. tebligat yapılması, gün içinde dönecek 
şekilde kısa süreli adresten ayrılmalarda (tebellüğden imtina halinde) 
m.20’e göre tebligatın yapılması, gün aşırı dönecek şekilde adresten ay-
rılmalarda adreste kimse olmadığında (komşu, muhtar gibi) adres dışı 
kişilerin beyanına dayanarak m.20’e göre tebligatın yapılması, gün aşırı 
dönecek şekilde adresten ayrılmalarda adreste kimse olmadığında evrakı 
iade etmek yerine m.21/1’e göre tebligatın yapılması, adres kayıt siste-
minde kayıtlı yerleşim yeri adresine ilk işlemde doğrudan m.21/2’ye göre 
meşruhatlı tebligat gönderilmesi, adres değişikliğini bildirmeyen ancak 
adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi bulunan kişiye m.35’e göre 
tebligatın yapılması, tebliğ mazbatasında tebliğ memurunun ad ve soyadı-
nın bulunmaması vs gibi.

Usulsüz tebligatta muhatabın işlemi ve beyanı olmadığı sürece muha-
tabın tebliği öğrendiğinin ve bunun tarihinin (herhangi bir delille) iddia 
ve ispatı mümkün değildir. Muhatap ise tebliğ belgelerindeki kayıtların 
aksini her türlü delille ispatlayabilir. (Yönetmelik m.53/3, Yargıtay HGK 
E:1979/10-1377 K:1982/337 T:07.04.1982)

Muhatap, her ne şekilde olursa olsun tebliğ evrakını veya davetiyeyi 
almış ya da bunların içeriğini öğrenmiş ve yapılan tebligatla ilgili olarak 
(itiraz, cevap, beyan vs. gibi) bir işleme girişmiş ise, tebliği öğrenmiş sa-
yılır ve bu durumda tebligat geçerli hale gelir. Burada girişilen işlemle 
geçerlilik için usule aykırı da olsa yapılmış bir tebligatın varlığı gerekir. 
(7201 m.32/1, Yönetmelik m.53/1)

Usule aykırı olan ancak girişilen işlemden dolayı geçerli hale gelen teb-
ligatta tebliğ tarihi ise muhatabın öğrendiğini beyan ettiği tarihtir. Örneğin 
muhatabın evinde misafir olarak bulunan kardeşine tebliğ evrakı verilmiş 
ise, muhatap geç öğrendiğini beyan ettiği takdirde bu beyan esas alınır ve 
bildirdiği tarihe göre işlemlere devam edilir. Beyan yok ise en geç işlemin 
yapıldığı tarihte tebliğ yapılmış sayılır. Ancak (girişilen işlemle geçerli hale 
gelen tebligatta) muhatabın daha erken öğrendiği yazılı belgeyle (kesin de-
lillerle) ispatlanabilir. (7201 m.32/2, Yönetmelik m.53/2, Yargıtay 12.HD 
E:2010/20009 K:2011/1885 T:24.02.2011)

PTT aracılığıyla yapılan tebligatlarda tebliğ memurunun usulsüzlüğün-
den dolayı zarar meydana gelmiş ise merciye değil PTT aleyhine dava açı-
lır. Uyuşmazlık mahkemesine göre bu tür davalar adli yargıda görülürler. 
(Yargıtay 4.HD E:2013/8842 K:2014/5067 T:26.03.2014, Uyuşmazlık Mh 
E:2015/807 K:2015/822 T:30.11.2015)
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Adli Tebligata İlişkin Özel Hükümler

Tebligat kanununun 35. maddesinde adli tebliğler için özel bir usul 
düzenlenmiştir. Tebligat kanunu m.35’de düzenlendiğinden bu tebliğ şek-
line uygulamada “madde 35” tebliği denmektedir. Sadece mahkemeler ve 
icra daireleri m.35’e göre tebligat yapabilirler. Adliye dışında kalan mali 
ve idari kurumlar m.35’e göre tebligat yapamazlar. Noterler de m.35’e 
göre tebligat yapamazlar. İstisna olarak bankalar, Çek kanunu uygulama-
sıyla ilgili olarak müşterinin bildirdiği adrese m.35’e göre tebligat yapabi-
lirler. (7201 m.35, 5941 m.5/5)

Kendisine veya adresine kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ yapıl-
mış olan kimse, bu adresini değiştirir ise yeni adresini tebliği yapmış olan 
mahkemeye veya icra dairesine bildirmek zorundadır. Adresini değiştiren 
kişi yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de 
tespit edilemediği takdirde ayrıca adres araştırmasına gerek kalmaksızın 
sonraki tebliğler eski adrese m.35’e göre yapılır. Buna göre tebliğ olu-
nacak evrakın bir nüshası ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair 
Yönetmelik ekinde bulunan 6 numaralı örneğe göre hazırlanmış formülün 
bir nüshası, (muhatap veya muhatap adına tebligatı almaya yetkili kişiler 
o anda orada bulunsalar bile) eski adrese ait binanın kapısına yapıştırılır. 
Burada genel usulde kullanılan tebliğ mazbatalı kapalı zarf kullanılmaz. 
Burada ihbarname değil tebliğ olunan evrakın kendisi kapıya yapıştırılır. 
Tebliğ olunacak evrak sayfaca fazla olsa da tüm sayfalar kapıya yapıştırı-
lır. Tebliğ evrakının bir nüshası ayrıca muhtara veya kolluğa bırakılmaz. 
Kapıya yapıştırılma tarihi tebliğ tarihi sayılır. (7201 m.35/1-3, Yönetmelik 
m.57/1-3) 

Tebligat kanunu m.35’e göre tebligat yapılabilmesi için daha önce bi-
linen son adrese usule uygun normal tebligatın gönderilmesi, gönderilen 
bu tebligatın yapılamaması ve tebliğ memuru tarafından mahallinde ya-
pılan araştırmada yeni adresin tespit edilememesi gerekir. Ayrıca kendi-
sine tebligat yapılamamış gerçek kişinin adres kayıt sisteminde yerleşim 
yeri adresinin de olmaması gerekir. Gerçek kişinin adres kayıt sisteminde 
yerleşim yeri adresi var ise sonraki tebliğler m.35’e göre değil m.21/2’e 
göre yapılır. (Yargıtay 6.HD E:2012/7865 K:2012/10512 T:11.07.2012)

Bilinen son adresinde normal tebligat yapılamamış tüzel kişiye ise (ana 
statü, sicil, tüzük, kuruluş senedi gibi) resmî kayıtlarda bulunan adresine 
(daha önce bu adrese normal tebligat yapılmamış olsa bile) m.35’e göre 
doğrudan tebligat yapılır. (7201 m.35/4, Yönetmelik m.57/4) 
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Daha önce yurt dışındaki adresine tebligat yapılmış Türk vatandaşı, 
yurt dışı adresini değiştirir ve bunu tebliğ çıkaran merciye bildirmez, ad-
res kayıt sisteminden de yerleşim yeri adresi tespit edilemez ise, bu kişi-
nin yurt dışında daha önce tebligat yapılan adresine Türkiye büyükelçiliği 
veya konsolosluğunca Tebligat kanununun 25a maddesine göre gönderi-
len bildirimin adrese ulaştığının belgelendiği tarihten itibaren otuz gün 
sonra tebligat yapılmış sayılır. (7201 m.35/5, Yönetmelik m.57/5)

Adresteki binanın yıkılmış veya bina özelliğini kaybetmiş olması hal-
lerinde veya tebliğ evrakının muhatap adresinin kapısına yapıştırılma 
gerekliliğinin yerine getirilemeyeceği bezer durumlarda dahi m.35’e göre 
çıkarılan tebliğ evrakı merciye iade edilmez. Bu durumda tebliğ mazba-
tasına kapıya yapıştırılamama gerekçesi hiçbir tereddüde yer vermeye-
cek şekilde açıkça yazılır. Ancak tebliğ anında muhatabın ölmüş olduğu 
öğrenilmiş ise muhtar beyanı aranmaksızın evrak merciye iade olunur. 
(Tebligat İşletme Esasları m.51/2-3 ve m.90/7)

Hemen hemen her gerçek kişinin adres kayıt sisteminde yerleşim yeri 
adresi olduğundan günümüzde gerçek kişiler açısından m.35’e göre teb-
ligat pratikte uygulanamaz durumdadır. Tebligat kanununun 35. madde-
sinin 4. fıkrasında 11.01.2011 tarihli 6099 sayılı kanun değişikliğinden 
önce bulunan “Kamu kuruluşlarına verilen en son adreslerdeki değişik-
likler hakkında da bu madde hükümleri uygulanır” şeklindeki düzenle-
me, yapılan değişiklik ile gerçek kişiler açısından kaldırılmıştır. Gerçek 
kişi muhataplara resmi kuruluşlarda kayıtlı adreslerine önce normal teb-
ligatın gönderilmesi ve bu tebligatın geri dönmesi üzerine sonraki tebligat-
ların bu adrese m.35’e göre yapılması uygulaması son bulmuştur.

İlamda, ilam hükmünde sayılan belgelerde ve ipotek senedinde yazı-
lı olan adresi değiştiren alacaklı veya borçlu, keyfiyeti birbirlerine noter 
aracılığıyla bildirmiş olmadıkça, icra dairelerince bu belgelerde gösteri-
len adrese tebligat yapılır. Gönderilen normal tebligatın yapılamadan iade 
edilmesi halinde sonraki tebligatlar bu adreste m.35’e göre yapılır. (2004 
m.21/2)

İlamsız takibe itiraz eden borçlu veya vekili, dava ve takip işlemlerine 
esas olmak üzere borçluya ait yurt içinde bir adresi itirazla birlikte bildir-
mek zorundadır. Adresini değiştiren borçlu yurt içinde yeni adres bildir-
mediği ve tebliğ memurunca yurt içinde (mernis, sicil vs. gibi) yeni adresi 
tespit edilemediği takdirde, takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak 
tebligat borçlunun kendisine yapılmış sayılır. Bu durumda (m.35’e göre 
tebligat yapmak yerine) normal tebligatın çıkarılmasıyla yetinilir. Geri dö-
necek olsa bile tebligatın adrese ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. (2004 
m.62/3)
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İpotek sözleşmesinin tarafları veya ipotekli taşınmazı daha sonra sa-
tın alanlar ya da bunların halefleri, tapu sicili müdürlüğüne yurt içinde 
bir tebligat adresi bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde ilgililerin tescil 
talebi tapu sicili müdürlüğünce reddolunur. Adresin değiştirilmesi tapu 
sicil müdürlüğüne bildirilmesi hâlinde sonuç doğurur. Yeni adresin bil-
dirilmemesi hâlinde tebligatların eski adrese ulaştığı tarih tebellüğ tarihi 
sayılır. Bu durumda (m.35’e göre tebligat yapmak yerine) normal tebliga-
tın çıkarılmasıyla yetinilir. (2004 m.148a)

Ceza muhakemesinde mağdur, şikâyetçi veya vekilinin dilekçelerinde 
veya tutanağa geçirilmiş olan beyanlarında belirttikleri adresleri tebligata 
esas alınır. Belirtilen adresin yanlışlığı, eksikliği veya adres değişikliğinin 
bildirilmemesi nedeniyle tebligat yapılamaması hâllerinde adresin araş-
tırılması gerekmez. Bu durumda bu adrese normal tebligatın çıkarılma-
sıyla yetinilir. Geri dönecek olsa bile tebligatın adrese ulaştığı tarih tebliğ 
tarihi sayılır. Ancak bu kimselerin beyanının alınması zorunlu görüldüğü 
hâllerde adres araştırması yapılır ve muhataba ulaşacak şekilde normal 
tebligat yapılır. (5271 m.235)

Cari hesap veya kredi sözleşmelerinde krediyi kullandıran taraf, kredi-
yi kullanan tarafın kredi sözleşmesinde belirttiği adresine, ilgili dönemleri 
takip eden 15 gün içinde, bir hesap özetini noter aracılığı ile göndermek 
zorundadır. Sözleşmede gösterilen adresin değiştirilmesi, yurt içinde bir 
adresin noter aracılığıyla krediyi kullandıran tarafa bildirilmesi hâlinde 
sonuç doğurur. Yeni adresin bu şekilde bildirilmemesi hâlinde hesap 
özetinin eski adrese ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. (2004 m.68b/1 ve 
m.150/ı)

Tutuklu veya hükümlü aleyhine yapılan takiplerde ve askerlik hizme-
tinin devamı müddetince er ve erbaşlar aleyhine yapılan takiplerde icra 
müdürlüğü, bir temsilci tayin etmesi için muhataba münasip bir mühlet 
verir ve takibi bu sürenin bitmesine bırakır. Genelde 10-20 arası gün süre 
verilmektedir. Tutuklu veya hükümlü, verilen süre içinde eşini veya bir 
akrabasını veya bir avukatı temsilci olarak bildirebilir. Verilen mühlet 
içinde temsilci tayin edip icra müdürlüğüne bildirmeyen muhatap hakkın-
da takibe devam olunur ve dolayısıyla tebligatlar kendisine yapılır. Mühlet 
verilmeden icra müdürlüğünce muhatabın kendisine yapılan tebligatlar 
(yerleşim yeri adresine m.21/2’ye göre meşruhatlı olarak gönderilenler de 
dahil) usulsüz sayılır. Ancak muhatap bir temsilci (veya avukat) aracılı-
ğıyla itiraz, mal beyanı vs. gibi bir işleme girişmiş ise, tebligat geçerli hale 
gelir ve bildirdiği öğrenme tarihine göre işlemlere devam edilir. Borçlu-
nun bir yıl veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı ceza ile mahkûm olması söz 
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konusu ise, icra müdürlüğü, (henüz vasi tayin edilmemiş ise) vasi tayin 
edilmesi için vesayet makamına başvurur. Bir yıl veya daha fazla hürriyeti 
bağlayıcı ceza ile mahkûm olanlar hakkında icra müdürlüğü veya cezaevi 
müdürlüğü veya ilgili tarafından vesayet makamına başvurulmuş ise, icra 
dairesi, vesayet makamının kararını bekler. (2004 m.54 ve m.54a, 4721 
m.407, 7201 m.32)

Davaya ya da takibe ait evrakın duruşma anında veya kalemde tarafla-
ra, ilgili üçüncü kişilere, katılana, vekillere veya kanuni temsilcilere tebliğ 
konusu belirtilerek tutanağa geçirilmek suretiyle veya imza karşılığında 
verilmesi, tebliğ hükmündedir. Celse esnasında yargı merci tarafından 
sıfatları usulen tespit edilen avukat kâtiplerine ve stajyerlerine bir sonra-
ki celse gün ve saatinin bildirilmesi, avukata tebliğ hükmündedir. Vekil 
vasıtasıyla takip edilen davalarda, vekil, makbuz karşılığında diğer vekile 
tebligat yapabilir. Kanunda sayılan bu hallerde ayrıca tebliğ mazbatası 
düzenlenmesi gerekmez ve masraf alınmaz. (7201 m.36-38, Yönetmelik 
m.58-60 )

Avukatlar, vekâlet aldıkları işlerde ilgili yargı merci aracılığı ile ve bu 
yargı mercinin tebligat konusunda bir kararı olmaksızın diğer tarafa adli 
kâğıt ve belge tebliğ edebilirler. Tebliğ edilen kâğıt ve belgelerin birer nüs-
hası, gerekli harç, vergi ve resim ödenmek şartıyla ilgili yargı mercinin 
dosyasına konur. Avukatlar, ayrıca derdest davalarda resmi kurumlar-
dan bilgi istemeye ilişkin müzekkereleri duruşma günü beklemeksizin 
mahkemeden alabilirler. (1136 m.2/3 ve m.56/4)

Yargı organları tarafından tebligata ilişkin kararlar duruşma günü 
beklenmeden verilir. (7201 m.40, Yönetmelik m.63)

Kendilerine tebliğ yapılması caiz olan kimselerin davada hasım olarak 
alakaları varsa muhatap namına kendilerine tebligat yapılamaz. Örneğin 
bir davanın davacısına gönderilen tebligat, aynı evdeki davalı tarafından 
tebellüğ edilmiş ise usulsüz sayılır. (7201 m.39, Yönetmelik m.62)

Cumhuriyet başsavcılığına yapılacak tebligat, tebliğ olunacak evrak as-
lının gösterilmesi ya da elektronik ortamda gönderilmesi suretiyle yapılır. 
Cumhuriyet başsavcılığına yapılacak fiziki evrak tebligatında sunulacak 
suret yanında evrak aslı gösterilir, savcı tarafından evrak aslına “Görül-
dü” ibaresi ve (bir sürenin başlangıcına esas olacak ise) tarih yazılır ve 
imzalanır. (7201 m.42-43/2, Yönetmelik m.65) 

Askerî yargı, makam ve mercilerince askeri şahıslara yapılacak tebli-
gat yazılı bir emirle yerine getirilir. Tebellüğe ilişkin ilmühaber, tebligatı 
talep veya emreden makam veya merciye gönderilir. Tebellüğ ilmühaberi, 
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(1) Tebliği çıkaran mercinin adını, (2) Tebliği talep veya emreden makam 
veya mercinin adını, (3) Tebliğ olunan şahsın, adını, soyadını ve künye-
sini, (4) Tebliğin konusunu, (5) Tebliğin nerede yapıldığını, tarihi ve saa-
tini, (6) Tebliğ ve tebellüğ eden şahısların imzalarını içerir. (7201 m.44, 
Yönetmelik m.66)

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü kanunun 26. maddesinin 3. fıkra-
sında “Davacının gösterdiği adrese tebligat yapılamaması halinde, yeni 
adresin bildirilmesine kadar dava dosyası işlemden kaldırılır ve varsa yü-
rütmenin durdurulması kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. Dosyanın 
işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak bir yıl içinde yeni adres bildiril-
mek suretiyle yeniden işleme konulması istenmediği takdirde, davanın 
açılmamış sayılmasına karar verilir.” şeklinde bir hüküm bulunmaktadır. 
Adres kayıt sisteminde kayıtlı yerleşim yeri adresine yapılacak meşruhatlı 
tebligatı düzenleyen Tebligat kanununun 21. maddesinin 2. fıkrası, 2577 
sayılı kanunun 26. maddesinin 3. fıkrasından sonra yürürlüğe girmiştir. 
Özel hükümler genel hükümlerden önce uygulanır. Sonraki hükümler de 
önceki hükümlerden önce uygulanır. Genel hüküm özel hükümden son-
ra yürürlüğe girmiş ise bu durumda kanun koyucunun amacına bakılır. 
Tebligat kanununun 21. maddesinin 2. fıkrası, genel olmakla birlikte özel 
hüküm olan 2577 sayılı kanunun 26. maddesinin 3. fıkrasından sonra 
yürürlüğe girdiğinden önceliğe sahip sayılır. Bu durumda idari davalarda 
davacının adres değişikliğini bildirmemesi ve kendisine normal tebligat 
yapılamaması durumunda dosyanın işlemden kaldırılmasına ve bir yıl 
içinde adres bildirilmediği takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar 
verilemez. Zira bilinen adrese normal tebligatın yapılamaması halinde ger-
çek kişilerde m.21/2’ye ve tüzel kişilerde m.35’e göre tebligatı tekemmül 
ettirme imkânı bulunmaktadır. Danıştay da, birçok kararında, davacıya 
normal tebligat yapılamaması durumunda yerel mahkemelerce verilen 
davanın açılmamış sayılmasına ilişkin kararları usul ve yasaya aykırı bul-
muştur. (Danıştay 12. Daire E:2012/13306 K:2013/6117 T:10.09.2013, 
Danıştay 6.Daire E:2010/10084 K:2013/2201 T:05.04.2013, Danıştay 3. 
Daire E:2014/5274 K:2015/1007 T:05.03.2015) 

İdari Tebligata İlişkin Özel Hükümler

İdari tebligatlarda bir kimse birden çok kişiyi temsil ediyorsa, ona teb-
liğ olunacak idari evrakın yalnızca bir nüshası verilir. Eğer bu temsilci 
sadece idari nitelikteki tebligatı kabul etmek için tayin edilmişse, temsil 
ettiği kişilerin sayısı adedince nüsha verilir. İdari işlemler açısından tebliğ 
evrakını almak üzere bir temsilci atadığını idari merciye bildiren kişiye 
(asile) tebligat yapılmaz. (7201 m.47, Yönetmelik m.68) 
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Gümrük ve tekel işlerinde, kendi kanunlarının imkân verdiği hallerde, 
işlemin yapıldığı yerde hazır bulunan ilgiliye tebligat, bu işle görevli me-
murlar vasıtasıyla yapılır. (7201 m.48, Yönetmelik m.69)

Tapuda kayıtlı taşınmazları satış, miras, istimlâk, cebrî icra veya mah-
keme ilâmıyla iktisapta bulunan hak sahipleri, adreslerini ve değiştir-
dikleri takdirde yenisini bulundukları yerin tapu idaresine bildirmek zo-
rundadırlar. Kendilerine bu durumu belgeleyen bir makbuz verilir. Tapu 
idareleri, davetiye veya tebliğ evrakını bu suretle bilinen son adrese gön-
derirler. Hak sahiplerinin adres bildirmemeleri veya bu adrese normal 
tebligat yapılamaması hâlinde adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat 
adresleri olarak kabul edilir ve gerçek kişilere yerleşim yeri adreslerine 
m.21/2’ye göre tebligat yapılır. İlgilinin adres kayıt sisteminde adresi yok 
ise, tapu idareleri, çeşitli kurumlardan adres araştırması yapmakta ve 
adres bulunamaması halinde ilanen tebligat yapmaktadırlar. (7201 m.49, 
Yönetmelik m.70)

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 
kanunun 6. maddesinin 2. fıkrasında “Bakanlık, TOKİ veya İdare; kamu-
laştırma işlemlerinin yürütülmesi ve bu Kanun uyarınca yapılacak diğer 
işlemler için mirasçılık belgesi çıkartmaya, kayyım tayin ettirmeye veya 
tapuda kayıtlı son malike göre işlem yapmaya yetkilidir.” şeklinde bir hü-
küm bulunmaktadır. 27.10.2016 tarihli 29870 sayılı Resmi Gazetede ya-
yınlanan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanu-
nun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 
ile de özellikle tebligat işlemleri için “Tapuda kayıtlı malikin ölmüş olması 
hâlinde, Bakanlık, Müdürlük veya İdare tebligat işlemleri için 4721 sayı-
lı Kanun hükümlerine göre mirasçılık belgesi çıkartmaya, kayyım tayin 
ettirmeye veya tapuda kayıtlı son malike göre işlem yapmaya yetkilidir.” 
hükmü getirilmiştir. (6306 m.6/2, Uygulama yönetmeliği, değişik m.7/5) 

Tapuda kayıtlı malikin ölmüş olması halinde 6306 sayılı kanun uy-
gulamalarında tebliğ işlemleri açısından üç farklı seçenek sunulmuştur. 
(1) Sulh Hukuk mahkemesine başvurarak ölen malik için kayyım tayini 
istenebilir ve tüm tebligatlar ölünün menfaatlerini korumakla görevli kay-
yıma yapılabilir. (2) Sulh Hukuk mahkemesine başvurarak ölen malik 
için veraset ilamı çıkartılabilir ve tüm tebligatlar varislere yapılabilir. (3) 
Tapuda kayıtlı son malike göre tebligat işlemleri yapılabilir. 

Tapuda kayıtlı son malike göre tebliğ işlemi yapmak demek, son ma-
likin tapuda kayıtlı adresine göre (tapuda kayıtlı adres olmaması halinde 
adres kayıt sistemindeki adrese göre) tebliğ işlemi yapmak demektir. Bunu 
(yukarıda açıkladığımız) 2004 sayılı İcra ve İflas kanununun 62/3, 68b/1 
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ve 148a nolu maddeleri ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi kanununun 235 
nolu maddesi çerçevesinde yorumlamak mümkündür. Bu durum, “adres 
değişikliği diğer tarafa bildirilmediği takdirde sözleşmede gösterilen adre-
sin muhatap adresi olmaya devam edeceği” şeklinde düzenlenen sözleşme 
hükümlerine de benzer. Bu durumda ölen malikin tapuda kayıtlı adresine 
normal tebligatın çıkarılmasıyla yetinilir. Geri dönecek olsa bile tebligatın 
adrese ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. (6306 m.6/2, Uygulama yönetme-
liği değişik m.7/5, 2004 m.148a, 7201 m.21/1 ve m.49)

Ölen malikin varisleri yurt dışına çıkmış ve evlenmeyle Türk vatan-
daşlığını kaybetmiş ise uygulamada tebligat zorlukları yaşanabilmekte ve 
uygulamalar gecikebilmektedir. Yapılan yönetmelik değişişliğiyle zorluk-
ların önüne geçilmek istenmiştir.

6306 sayılı kanun uygulamalarında ölmüş olan malike göre işlem ya-
pılması mirasçılar açısından sakınca oluşturmaz. Zira mirasçılar yeniden 
değerleme aşamasında (ortaya çıkan yeni binada) intikal hakkına zaten 
sahiptirler. Ayrıca ölen malikin hissesinin 6306 sayılı kanun uygulama-
larında yeniden değerleme aşamasında üçte iki çoğunluk içerisinde sayıl-
ması da mirasçılar açısından ayrıca güvence sağlar. Nitekim riskli yapı 
uygulamasında ölen malikin hissesi üçte iki çoğunluk içinde sayıldığında 
diğer hissedarlara veya bakanlığa (yıkımdan önceki köhne bina fiyatına) 
satışı söz konusu olmaz. Riskli alan ve Rezerv Yapı alanı uygulamalarında 
da, ölen malikin hissesi üçte iki çoğunluk içerisinde sayıldığında (yıkım-
dan önceki köhne bina fiyatına) kamulaştırılması söz konusu olmaz.

Bazı idareler, 6306 sayılı kanun uygulamalarında malik ölmüş olsa 
bile (aşağıda açıklayacağımız) Tebligat kanununun ek 1. maddesine göre 
tebligatları tekemmül ettirmektedirler. 6306 sayılı kanun uygulamaları 
(fiili yıkımda ve yeniden değerlemede) apartman yönetimini de ilgilen-
dirdiğinden kanımızca bu şekil yapılan tebligatlar geçerlidirler. (7201 ek 
m.1)

Mali Tebligata İlişkin Özel Hükümler

Sayıştay tarafından yapılacak tebligatlar, tebliğ yapılacak kişilerden 
merkez teşkilatlarında görevli bulunanlara bağlı oldukları daireler, bun-
ların haricinde kalanlara mahalli mülki amiri vasıtasıyla ve memur ma-
rifetiyle yaptırılır. Adresin tespit edilememesi veya tebellüğden kaçınma 
hallerinde Tebligat kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine göre tebligat ya-
pılır. (7201 m.50, Yönetmelik m.71)

Mali tebligatlarda öncelikle özel kanunlarda bulunan hükümler uygu-
lanır. Vergi daireleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93-109 maddele-
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rinde düzenlenen hükümlere göre tebligatları yaparlar. Buradaki düzen-
lemeler Tebligat kanununa benzer özelliktedir. 05.12.2017 tarihli 30261 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7061 sayılı Kanunla 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun 101, 102, 103 ve 157 nci maddelerinde önemli değişik-
likler yapılmıştır. Örneğin ödeme emirlerinde ödeme ve itiraz süreleri 15 
güne çıkarılmıştır. İcra aşamasında uygulanan 6183 sayılı Amme Alacak-
larının Tahsili Usulü Hakkında Kanun da, tebligatın yapılmasında 213 
sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerinin tatbik olunacağını düzenlemekte-
dir. Özel kanunlarda tebligata ilişkin bir hüküm bulunmaması halinde ise 
Tebligat kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine göre tebligat yapılır. Vergi 
uyuşmazlıklarını konu alan yargılamalarda ise 7201 sayılı Tebligat kanu-
nuna göre tebligatlar yapılmaktadır. (7201 m.51, Yönetmelik m.72,  213 
m.93-109, 6183 m.8, 2577 m.60)

Maliye Bakanlığı, tebliğleri posta yerine memur vasıtasıyla da yaptırma-
ya yetkilidir. Posta ile tebliğde (tebliğ mazbatalı zarf değil) şekilleri Maliye 
bakanlığınca tespit edilen özel zarflar kullanılır. (213 m.99 ve m.107/1)

Apartman Yönetimi Ve Ortak Giderlerine İlişkin Özel Hükümler

Tebligat kanununun ek 1. maddesinde apartman yönetimi ve ortak 
giderlerine ilişkin özel bir düzenleme getirilmiştir. Kanunun gerekçesinde 
apartman yönetiminin toplanmasında ve icra takiplerinin yapılmasında 
tebligat yapamamaktan kaynaklı zorlukları aşmak için bu düzenlemeye 
gidildiği belirtilmiştir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti kanununun uygulandığı hallerde, ortak taşın-
mazda oturmayan her bağımsız bölüm sahibi, apartman yönetimi ve or-
tak giderler ile ilgili tebligat yönünden geçerli olmak üzere, Türkiye’de 
bir adresini yöneticiye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu durumda 
apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligat bu adrese yapılır. 
Bağımsız bölüm sahibinin adres bildirmemesi veya yazılı olarak bildirdiği 
adrese normal tebligat yapılamaması halinde ise, bundan sonraki bütün 
tebligatlar, o kişiye ait bağımsız bölümde fiilen oturana yapılır ve tebli-
gatın bir örneği apartman girişinde bulundurulacak ilan tahtasına asılır. 
Bağımsız bölümde fiilen oturana bu şekilde yapılacak tebligat, bağımsız 
bölüm sahibine yapılmış sayılır. Bağımsız bölümde fiilen oturan yok ise, 
ilân tahtasına asılan tebligat örneği bağımsız bölüm sahibine yapılmış sa-
yılır. (7201 ek m.1)

Apartman yöneticisi, adliyeye intikal etmeyen işlemlerde bağımsız bö-
lüm maliklerine yapılacak tebligatlarda 634 sayılı Kat Mülkiyeti kanunun-
da belirtilen usulleri uygular, örneğin belge göstermek ve imza almak veya 
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taahhütlü mektup göndermek veya Tebligat kanununun ek 1. maddesin-
den yararlanmak suretiyle tebligatları yapar. Adliyeye intikal söz konu-
su olduğunda ise adli merciler, Tebligat kanununun ek 1. maddesindeki 
hükümlere göre tebligatları yaparlar. Bununla birlikte Tebligat kanunun-
da belirtilen diğer usullerle yapılan tebligatlar da geçerli sayılır. Örneğin 
normal tebligatın dönmesi sonrası bağımsız bölüm malikinin adres kayıt 
sistemindeki yerleşim yeri adresine m.21/2’ye göre gönderilen tebligat ge-
çerli sayılır. (634 m.29/2, m.37/2, m.41/3, Yargıtay 12. HD E:2010/765 
K:2010/12857 T:25.05.2010)

Apartman yönetimi ve ortak giderlerine ilişkin işlemlerde ek 1. mad-
dede tanınan kolaylıktan dolayı 28. maddede düzenlenen ilanen tebligat 
hükümleri uygulanmaz.

Apartman yönetimi ve ortak giderleri dışında kalan işlemlerde ve uyuş-
mazlıklarda ek 1. madde hükümleri uygulanmaz. Örneğin apartman çatı-
sı götürü olarak bir yükleniciye yaptırılmış veya apartman ihtiyacı için bir 
takım malzemeler satın alınmış veya (müdür, kapıcı, güvenlikçi gibi) işçi 
çalıştırılmış ise, yüklenici veya satıcı veya işçi ile olan uyuşmazlıklarda 
genel hükümlere göre tebligatlar yapılır. (Yargıtay 18. HD E: 2007/7421 
K: 2007/10712 T: 06.12.2007)

Basılı evrak

Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ekinde; (1) Da-
vetiye, (2) İhbarname, (3) Tebliğ mazbatası, (4) Yabancı memlekette Türk 
vatandaşına yapılacak tebligata mahsus tebliğ mazbatalı zarf, (5) Yabancı 
ülkelerden gelen evrakın tebliğine mahsus tebliğ mazbatası, (6) 35. mad-
deye göre yapılacak tebligata mahsus formül, (7) Tebliğ mazbatalı zarf ve 
(8) Tevdii listesi olmak üzere toplam 8 adet örnek bulunmaktadır. 

(2) ve (7) numaralı örnekler PTT Genel Müdürlüğü, diğerleri ise teb-
liği çıkaran merciler tarafından temin edilir. Yönetmelik ekinde bulunan 
örneklere göre bastırılacak evrakın beyaz renkte olması gerekir. Ancak 
muhatabın adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine m.21/2’ye göre 
meşruhat verilerek çıkarılacak tebligatlarda kullanılacak tebliğ zarfı açık 
mavi renkte bastırılır. (Yönetmelik m.79)

Tebligata İlişkin Cezai Hükümler

Tebligat kanununda yanlış adres bildirmek, muhatabın veya muhatap 
adına tebligatı almaya mecbur kişinin tebellüğden imtina etmesi, muha-
tabın veya muhatap adına tebligatı almaya mecbur kişinin tebliğ memu-
runa yalan beyanda bulunması, muhatap adına evrakı alan kişinin evrakı 
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vermemek suretiyle muhatabı zarara uğratması, muhatap veya muhatap 
adına tebligatı almaya yetkili olmayan bir kişinin kimliğini yanlış tanıta-
rak evrakı tebellüğ etmesi, kapıya asılması gereken tebliğ evrakının veya 
ihbarnamenin asılmasına engel olmak, kapıya asılı tebliğ evrakını veya 
ihbarnameyi koparmak veya okunamaz hale getirmek fiilleri suç sayılmış 
ve bu suçlar için muhtelif cezalar öngörülmüştür. Muhatap adına tebligatı 
almaya mecbur olan kişiler m.20 ve m.21/3’de sayılmıştır. (7201 m.20, 
m.21/3 ve m.52-56)



VEKALET SÖZLEŞMESININ VEKALETE ÖZGÜ 
NEDENLERLE SONA ERMESI 

Av. Gökçe KAYA 

GİRİŞ

Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen vekalet sözleşmesi, her iki tara-
fa da borç yükleyen sözleşmelerdendir. Vekalet sözleşmesi de her iki ta-
rafa borç yükleyen diğer sözleşmeler gibi ifa, kararlaştırılan sürenin sona 
ermesi, tarafların anlaşmaları, imkansızlık gibi genel sebeplerle sona ere-
bilir. 

Vekalet sözleşmesinin yoğunlukla güven ilişkisine dayanması ve kendi-
ne özgü nitelikleri itibariyle, genel sebeplerin yanı sıra TBK md. 513 – 514 
hükümlerinde özel olarak sona erme sebepleri düzenlenmiştir. Çalışma-
mızda vekalet sözleşmesinin borcu sona erdiren genel sebeplere dayana-
rak sona ermesi hususuna değinilmeyecek, vekalete sözleşmesine özgü 
tek taraflı sona erdirme konusu açıklanmaya çalışılacaktır.

Vekalet sözleşmesinin tek taraflı sona erdirilmesi; ölüm, ehliyetin kay-
bedilmesi ve iflas hususuna değinilerek, vekalet sözleşmesinin sona erdiği 
anın hüküm doğurduğu ve sonuç doğurduğu an ile ilgili açıklamalar yapı-
larak çalışma sonlandırılacaktır. 

I. VEKALET SÖZLEŞMELERİNDE TEK TARAFLI SONA ERDİRME

A. GENEL OLARAK

Vekalet sözleşmesi, öncelikle sözleşmeleri sona erdiren genel sebeple-
re (ikale sözleşmesi, sözleşmenin yenilenmesi, imkansızlık vs.) dayalı ola-
rak sona erdirilebilir. Bunun dışında TBK m. 512-514 hükümleri, vekalet 
sözleşmesinin dayandığı özel güven ilişkisinin bir sonucu olarak, vekalet 
sözleşmesine özgü sona erme sebeplerini düzenlemektedir.1

B. HUKUKİ NİTELİĞİ

TBK m. 512/c. 1’e göre, “Vekalet veren ve vekil, sözleşmeyi her za-
man tek taraflı olarak sona erdirebilir.” İsviçre Borçlar Kanunu’nda ise, 
azil için geri alma; istifa için feshi bildirme terimleri kullanılmaktadır. 
Kullanılan farklı terimlere rağmen, her iki halde de vekalet sözleşmesinin, 

1 GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 
2014, s.195.
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tek taraflı ve varması gereken bir irade beyanıyla, ileriye etkili olarak sona 
erdirilmesi söz konusudur.2

Vekalet sözleşmesi güven temeline dayalı bir sözleşme olduğundan, 
taraflardan her biri, istediği zaman sözleşmeyi tek yanlı olarak sona erdi-
rebilme yetkisine sahiptir. Taraflar belirli bir nedene ve belirli bir süreye 
bağlı olmadan her zaman aralarındaki sözleşmeyi sona erdirebilirler.3 

Doktrinde, bu görüşe katılmayan bir başka görüş daha bulunmakta-
dır.4 Bu görüşe göre, vekalet sözleşmesinin tek taraflı sona erdirilebilmesi 
düşüncesinin kaynağının, Roma Hukuku’ndan beri vekil ile vekil edenin 
arasında özel bir güven ilişkisinin bulunması olduğu; ancak günümüzde 
yalnızca güven ilişkisine dayanmayan, tipik olmayan vekalet sözleşmeleri-
nin kurulduğunu5 ve dolayısıyla tek taraflı sona erdirmenin eleştirilebilir 
nitelikte olduğunu ileri sürmektedir. Zira haklı sebeple vekalet ilişkisinin 
sona erdirilme imkanının tanınması da, taraflar yönünden yeterli bir ko-
ruma sağlayabilecektir.6-7 

Kanaatimce de sözleşmenin sona erdirilmesi için en azından haklı se-
bep aranması, günümüz şartlarında kurulan çoğu vekalet sözleşmelesinin 
saf güven ilişkisinden uzaklaşmış olması ve diğer iş görme sözleşmelerin-
de düzenlendiği üzere haklı neden aranması daha hakkaniyetli olacaktır.

TBK md. 512’de düzenlenen tek taraflı sona erdirme hakkının, sözleş-
menin feshi ve sözleşmeden dönme kavramları ile farklı özellikleri bulun-

2 ARAL, Fahrettin/AYRANCI, Hasan, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Yetkin Yayınevi, 
Ankara, 2012, s.413.

3 ZEVKLİLER, Aydın, Özel Borç İlişkileri, Seçkin Yayınları, Ankara, 2004, s.374.
4 SARI, Suat, Vekalet Sözleşmesinin Tek Taraflı Olarak Sona Erdirilmesi, Beşir Kitabevi, 

İstanbul, 2004, s.70.
5 GÖKYAYLA, Emre, “Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, Makaleler – Tebliğler”, On İki 

Levha Yayıncılık, 2012, Derleyen Murat İnceoğlu. “Bilindiği gibi Borçlar Kanunu’nun 
vekalet sözleşmesine ilişkin hükümleri, özellikle klasik vekalet, yani yoğun güven iliş-
kisine dayanan vekalet sözleşmeleri düşünerek düzenlemiştir. Oysa günümüzde klasik 
vekalet sözleşmeleri yanında, güven ilişkisinin o kadar yoğun olmadığı vekalet sözleş-
meleriyle eskisine kıyasla daha çok karşılaşılıyor…”

6 SARI, s.70.
7 Aynı doğrultuda görüş için bkz. TANDOĞAN, Haluk, Özel Borç İlişkileri, C.II, Vedat 

Kitapçılık, İstanbul 2010, “Müvekkilin yüksek değerdeki varlıklarını etkileyecek olan, 
özel bir özen ve sadakat gerektiren işlerde, gösterilecek güvenin objektifleştirilmiş öl-
çülere bağlanamadığı, sanat ve bilimle ilgili edimlerde, vekile olan güveni sarsıldı mı, 
hemen vekalet sözleşmesinin tek taraflı olarak, neden göstermeksizin son verilebilmeli-
dir.Buna karşı böyle özel ve sübjektif bir güvene ihtiyaç göstermeyen vekalet sözleşme-
lerinin de bulunduğu, normal güveni sarsıcı olaylar için de sözleşmeye haklı nedenlerle 
son verilebilmesinin mümkün olabileceği...”
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maktadır.8 İlk olarak dönme ve fesih hakkının kullanımları bazı şartlara 
tabi tutulmuşken, tek taraflı sona erdirme hakkının kullanımı kural ola-
rak bir şarta tabi değildir. İkincisi dönme ve fesih hallerinde kusura bağlı 
olarak karşı taraftan tazminat talebinde bulunabilmesi mümkün iken tek 
taraflı sona erdirme hakkının kullanılmasında sona erdirme beyanında 
bulunanın karşı tarafın uygun olmayan zamanda uğradığı zararları taz-
min etmesinin söz konusu olmasıdır. Bu durumda vekâlet sözleşmesinde 
sona erdirmenin kendine özgü bir sona erme sebebi olduğunun kabul 
edilmesi uygun düşmektedir.9

C. SONA ERDİRME HAKKININ EMREDİCİ NİTELİKTE OLUP OL-
MADIĞI

TBK 512’nin taraflara tanıdığı her zamanlı fesih hakkı, vekaletin ya-
pısal unsurundan olan güven ilişkisinin bir sonucu olup, bu unsur ile 
organik bağ içerisindedir. Buna göre İsviçre ve Türk öğretisinde, güven 
ilişkisinin bir sonucu olan haklı bir sebep göstermeksizin vekalet söz-
leşmesinin taraflarınca kullanılabilen “her zamanlı fesih hakkı” vekalet 
sözleşmesinin “emredici nitelikte” bir yapısal unsurunu oluşturur.10

Vekalet sözleşmesinde tek taraflı sona erdirme hakkının emrediciliği 
esas olarak taraflar arasındaki güven ilişkisine dayanmaktadır.11 Vekâlet 
sözleşmesindeki güven ilişkisi, sona erdirme hakkının varlık sebebi oldu-
ğu gibi bu hakkın sınırlanmasını da engellemektedir.12

Vekalet sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen iş görme, kural olarak 
vekalet verenin iradesine ve menfaatine bağlıdır. İş görmenin yerine geti-
rilmesinde, menfaatlerinin ne yönde olduğu konusunda son olarak karar 
verme yetkisine vekalet veren sahiptir. Vekilin, vekalet verenin arzu etti-
ğinden veya taahhüt ettiğinden daha fazla iş görme yükümlülüğünün çiz-
diği çerçeveyi aşan bir şekilde, vekalet veren yararına faaliyette bulunması 
kural olarak caiz değildir. Sona erdirme hakkının sınırlanması, vekalet 
vereni ve onun menfaatlerini bir tarafa bırakarak, onun rızası hilafına 
iş görmenin devam etmesi gibi vekalet sözleşmesinin niteliğine uymayan 

8 Aksi yönde görüş için bkz SARI, s.81, “Vekalet sözleşmesi ani edimli borç ilişkisi niteli-
ğindeyse, tek taraflı sona erdirme hakkı, sözleşmeden dönme hakkıdır. Buna karşılık, 
vekaletin sürekli borç ilişkisi olması halinde söz konusu haklar, fesih hakkıdır.”

9 GÖKYAYLA, Emre, Avukatlık Sözleşmesinin Avukatın Azli ve İstifasıyla Sona Ermesi, 
Ankara, 2007. (Sona Erme), s.48, SEÇER, Öz, “Vekalet Sözleşmesinin Vekalete Özgü 
Sebeplerle Sone Ermesi”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 4, 
s.881.

10 GÜMÜŞ, s.197.
11 YALÇINDURAN, Türker, Vekalet Sözleşmesinde Ücret, Yetkin Yayınları, Ankara, 2007.
12 TANDOĞAN, s.614.
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bir sonuç ortaya çıkarabilecektir.13 Bu konuda doktrinde farklı görüşler 
bulunmaktadır. Yargıtay’ın14 da katıldığı ilk görüşe göre15, vekalet sözleş-
mesinde istifa ve geri alma hakkından önceden feragat edilemez. İkinci 
görüşe göre16 ise tipik – atipik17 vekalet ayrımına bağlı olarak TBK 512’nin 
emredici niteliği kural olarak reddedilmektedir. Konu hakkında farklı bir 
görüş de Sarı’nındır. Sarı’ya göre, “...Bir temsil yetkisinin söz konusu ol-
duğu durumlarda, çoğunlukla, taraflar arasındaki iç ilişkinin temelini 
oluşturan vekalette, benzer ifade ile tek taraflı sona erdirme hakkı tanı-
nırken, bu haktan feragatin geçersiz olacağının belirtilmesinin kaçınıl-
ması, eBK. m.396 (TBK md. 512) hükmünün emredici olmasının gerekli 
görülmediği şeklinde yorumlanabilir.” Kanımca, tek taraflı sona erdirme 
hakkının emredici niteliği yönünden tipik-atipik ayrımına gidilerek, atipik 
vekalet sözleşmelerinde TBK 512’nin emredici nitelikte olmadığının ka-
bulü daha hakkaniyetli olacaktır.

D. TEK TARAFLI SONA ERDİRME HAKKININ KULLANILMASI

Tek taraflı sona erdirme hakkı, tek taraflı bir irade beyanı ile kullanı-
lır. Söz konusu irade beyanının gerçekleştirilmesi, bir şekil şartına bağlı 
değildir; yazılı veya sözlü olabilir. Diğer yandan, açık veya örtülü olarak 
bu hakkın kullanılmasımümkün olduğu gibi, hakkının kullanıldığını gös-
teren bir davranışta bulunulmasıda yeterlidir. Ancak iradenin muhatabın 
bunu öğrenmesini sağlayacak bir şekilde yapılması gerekir. Nitekim irade 
beyanının karşı tarafa yöneltilmemesi halinde hukuki sonuç doğurması 
mümkün olmaz.18

13 SEÇER, s.887.
14 “Vekalet sözleşmesinin, hizmetle ilgili diğer sözleşmelere oranla, çok daha sıkı bir şe-

kilde karşılıklı güvene dayalı olduğu öğreti ve uygulamada ittifakla benimsenmektedir. 
Vekalet ilişkisinin kurulmuş olması, karşılıklı güven unsurunun vekalet sözleşmesinin 
kurulması aşamasında her iki taraf yönünden mevcut olmasıyla mümkündür ve bunun 
o aşamada varlığının göstergesidir. Ne var ki, vekalet sözleşmesinin niteliği gereğince, 
bu unsur, sözleşmenin devamı süresince de varlığını korumalıdır. Eğer, başlangıçta 
mevcut olan karşılıklı güven, sözleşme süresi içerisinde gerçekleşen olgulardan dolayı 
bir taraf yönünden haklı olarak zedelenir veya ortadan kalkarsa, o taraf sözleşmeyi her 
zaman feshedebilir. Bu ilke, Borçlar Kanunu`nun 396/1. maddesinde, “Vekaletten azil 
ve ondan istifa her zaman caizdir” şeklinde ifade edilmiştir. Aynı ilkenin gereği olarak; 
istifa ve azilhakkından önceden feragat edilemez; dolaylı şekilde feragati tazammun 
eden anlaşmalar dahi geçersizdir.” YHGK, 2006/13-610E., 2006/639K., 11.10.2006T. 
www.kazancıhukuk.com (erişim tarihi 06/11/2017)

15 AKINCI, Şahin, Vekalet Sözleşmesinin Sona Ermesi, Seyram Yayınları, Konya, 2004, 
s.66., GÜMÜŞ, s.197.

16 TANDOĞAN, s.628.
17 Tipik – atipik vekalet ayrımı için bkz SARI, s.70.
18 TANDOĞAN, s.622., AYDOĞDU, Murat/ KAHVECİ, Nalan, Türk Borçlar Hukuku Özel 

Borç İlişkileri (Sözleşmeler Hukuku), Adalet Yayınevi, Ankara, 2017, s.803.,GÜNER, 
Semih, Avukatlık Hukuku, Yetkin Hukuk Yayınları, Ankara, 2015, s.287.
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Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 81. maddesinde, vekilin azli veya 
istifasının, mahkeme ve karşı taraf bakımından hüküm ifade edebilmesi 
bakımından,bu konudaki beyanın, dilekçeyle bildirilmesi veya tutanağa 
geçirilmesi ve ilgilisineyapılacak tebligat giderinin de peşin olarak öden-
mesi gereği tayin edilmiştir.

Diğer yandan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 18/3. maddesin-
de tacirlerarasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, 
sözleşmeden dönmeyeilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taah-
hütlü mektupla, telgraflaveya güvenli elektronik imza kullanılarak, kayıtlı 
elektronik posta sistemiile yapılır hükmüne yer verilmiş olduğundan, tek 
taraflı sona erdirme işlemininbelirtilen şekillere uygun olarak yapılması 
gerekir. Ancak hükmün gerekçesindeifade edilmiş olduğu üzere, öngörü-
len şekil, geçerlilik şartı olmayıp; bir ispatşartı niteliğindedir.19

Avukatlık Kanunu m.174/1 uyarınca “Üzerine aldığı işi, haklı bir se-
bep olmaksızın takipten vazgeçen avukat hiçbir ücret isteyemez ve al-
dığı ücreti geri vermek zorundadur.” Avukatlık Kanunu 174/2 uyarınca 
ise “Avukatın azli halinde ücretin tamamı verilir. Şu kadar ki, avukat 
kusur veya ihmalinden dolayı azledilmiş ise ücretin ödenmesi gerek-
mez.” Buna göre vekalet veren fesih hakkını kullanması halinde, avukatı-
na ücretini tam olarak ödemelidir. Avukatlık Kanunu’nun 174/2’nin kötü 
ifadesi ile avukat kusur veya ihmalinden dolayı azledilmiş ise, avukata 
vekalet ücreti ödenmesi gerekmez. Buna göre kural olarak vekalet vere-
nin fesih hakkını kullanması halinde, avukatına ücretini tam olarak öde-
melidir.20-21Diğer yandan, Avukatlık Kanunu’nun 41. maddesinde, veki-

19 KAYIHAN, Şaban/ÜNLÜTEPE, “Mustafa, Vekalet Sözleşmesinin Kendine Özgü Sona 
Erme Sebepleri”, FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Cilt 0, Sayı 
3, s.184.

20 GÜMÜŞ, s.201.
21“Avukatlık Kanunu`nda ise haksız istifa halinde, vekil yönünden Borçlar Kanunundaki 

aynı konuya ilişkin düzenlemelere göre daha ağır bir sorumluluk esası getirilmiştir. 
“Gerçekten de, Avukatlık Kanununun 174/1 maddesinde“üzerine aldığı işi haklı bir 
sebep olmaksızın takipten vazgeçen avukat ücret talebinde bulunamaz.” hükmü mev-
cut olup,bu hükümle, vekaletten haklı bir neden olmadan istifa eden avukatın, Borçlar 
Kanunundaki vekalet akdine ilişkin genel düzenlemelerden farklı olarak, herhangi bir 
zarar şartı olmadan da müvekkile karşı sorumlu tutulduğu görülmektedir. Anılan dü-
zenlemeye göre, haksız olarak işi bırakan, vekaletten istifa eden avukat, ücrete hak ka-
zanamadığı gibi, aksine bir hüküm mevcut değilse aldığı peşin ücretleri, kullanmadığı 
masraf avanslarını da iş sahibine iade etmek zorundadır.Avukatlık Kanununun 171/1 
maddesinde düzenlenen“Avukat üzerine aldığı işi kanun hükümlerine göre ve yazılı söz-
leşme olmasa bile sonuna kadar takip eder.” ve“Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi”nin 2. 
maddesinde düzenlenen “...avukatlık ücreti, kesin hüküm elde edilinceye kadar olan 
dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır.” Hükümlerigereğincede, avukat, aksine sözleşme 
yoksa, işi sonuna kadar takip edip sonuçlandırmadan ücretini talep edemez. (Bkz. Aynı 
doğrultuda HGK. 23.3.1983 4/562-156; HGK. 3.7.1987 3/92-599; 13. HD. 2005/15433 
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lin istifasının hükümdoğurma anı bakımından da farklı bir hüküm tayin 
edilmiştir. Hüküm uyarınca,bir işi takipten veya savunmadan isteği ile 
çekilen avukatın o işe ait vekâlet görevi,durumu vekâlet verene tebliğin-
den itibaren on beş gün süre ile devam eder.22

E. TEK TARAFLI SONA ERDİRME HAKKININ KULLANILMASININ 
SONUÇLARI

1. Tek Taraflı Sona Erdirme Hakkının Kullanılması

TBK md. 514, vekilin sözleşmenin sona erdiğini öğrenmeden yaptı-
ğı işlerden, vekalet veren ya da mirasçıları sözleşme devam ediyormuş 
gibi sorumlu olduğunu hüküm altına almıştır. (eBK md. 398) Dolayısıyla 
sona ermeyi öğrenmeyen vekilin yaptığı işlemler geçerlidir.23 Böylece bu 

E. 2008/3694 K.; 13. HD.2008/6280 E. 2008/11580 K.)Ancak haksız azil halinde ol-
duğu gibi, avukatın haklı olarak vekillikten istifa etmesi halinde de, işe devam etme 
olanağı mevcut olmadığından, avukat, haklı istifa tarihi itibariyle muaccel olan vekalet 
ücreti alacağının ödetilmesini talep edebilir. Öte yandan, vekalet ilişkisi bir bütün olup, 
vekaletten azil gibi, istifa da, taraflar arasındaki tüm dava ve takiplere sirayet eder. Zira, 
azil ve istifa ile birlikte vekalet akdinin en önemli unsurlarından olan “güven ilişkisi” de 
sona ermektedir.Bu açıklamalardan sonra dava konusu olaya bakacak olursak; dava-
cı tarafından davalılara gönderilen 15.5.2006 tarihli ihtarnamede istifa sebebi olarak 
görülen lüzum üzerine denmiş ve davada da takip ve dava masrafları, yol giderleri ile 
vekalet ücretinin ödenmemesi hususları ileri sürülmüş olup, istifanın haklı olup olma-
dığının bu kapsamda değerlendirilmesinin uyuşmazlığın çözümünde önemli olduğunun 
kabulü gerekir.” Y. 13. HD., 2015/14690E., 2017/2967K., 09.03.2017T.www.kazanci-
hukuk.com (erişim tarihi 06/11/2017)

22 “Yukarıda aynen alınan 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 41.maddesi gereğince belli 
bir işi takipten veya savunmadan isteği ile çekilen avukatın o işe ait vekalet görevi, du-
rumu müvekkiline tebliğinden itibaren onbeş gün süre ile devam eder. İşi bıraktığını 
temyiz süresi geçtikten sonra bildiren avukat kararın tebliğini beklemeksizin işi bı-
raktığı aşamada müvekkiline ve mahkemeye durumu bildirmemiş olmakla süreye tabi 
işlerde işi yapma ya da bildirim yükümlülüğünden kurtulamaz. Davacının birden fazla 
vekili bulunduğuna göre vekillerinden birisinin engeli bulunsa dahi diğer vekillerince 
de gecikmesinde zarar umulan işlemin yapılması olanaklıdır.” YHGK., 2011/10-129E., 
2011/244K. 29/04/2011T. www.kararara.com. (Erişim tarihi 07/11/2017)

23 “...O halde, Mahkemece; yukarıda açıklanan ilkeler ışığında öncelikle davalı S.......’ın 
gerek vekaletname tanzimi gerekse de satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi tarih-
lerinde temyiz kudretini haiz bulunup bulunmadığı yöntemince araştırılmalı; temyiz 
kudretinin bulunmadığı tespit edilirde bu davalı hakkındaki davanın tümden reddine 
karar verilmeli; temyiz kudretinin bulunduğu anlaşılırsa da bir adım ileri gidilerek bu 
kez vekaletnamenin hata,hile,tehdit ile alınıp alınmadığı hususu üzerinde durulmalı ve 
bu konudaki taraf delilleri toplanmalı; tüm bunlar araştırıldıktan sonra düzenlenen 
vekaletnamenin geçerli olduğunun anlaşılması halinde de bu kez vekaletten azil olgusu, 
bunun davalılardan vekil ile davacı tarafından bilinip bilinmediği hususu da araştırıl-
mak suretiyle irdelenmeli, bozma ilamında ve yine yukarıda değinilen ilkeler çerçeve-
sinde değerlendirme yapılmak üzere bu konuda taraf delilleri toplanıp, araştırılmalı; 
tüm bu hususlar aydınlatıldıktan sonra varılacak uygun sonuç çerçevesinde hüküm 
kurulmalıdır.”YHGK., 2011/14-707E., 2011/769K., 14/12/2011T. www.kararara.com 
(Erişim tarihi 08/11/2017)
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hüküm uyarınca, vekalet sözleşmesi, bir nedene dayandırılması gerekme-
yen, tek taraflı, varması gerekli bir beyanla her zaman ortadan kaldırıla-
bilecektir.24

Tek taraflı sona erdirme hakkı, tek taraflı irade beyanı ile kullanılır ve 
söz konusu irade beyanının gerçekleştirilmesi bir şekil şartına bağlı de-
ğildir. Bu nedenle hak sahibi hakkını dilediği şekilde kullanabilir. Bu hak 
açıkça kullanılabileceği gibi, hakkın kullanıldığını gösteren bir davranış 
içine girilmesi de yeterlidir.25

Tek taraflı sona erdirme iradesi hazırlar arasında yapılmışsa, bu irade 
beyanı derhal muhataba varacak ve onun tarafından öğrenilmiş olacak-
tır. Bu andan itibaren sonra erdirme hükümlerini doğuracak ve vekalet 
sözleşmesi sona ermiş olacaktır. Sona erdirmeye ilişkin irade beyanının, 
kullanıldıkları sırada hazır olmayan bir kimseye yapılmış olması halinde, 
bunun sonuçlarının öğrenme ile doğacağı kabul edilmektedir.26

Tek taraflı sona erdirme, bozucu yenilik doğuran bir nitelik göster-
mektedir.27 Bu irade kullanıldığında, ileriye etkili olarak sözleşmeyi sona 
erdirmektedir.28 Bu hakkın kullanılmasının yenilik doğuran bir işlem ol-
masının bir sonucu da, bu hakların kullanmakla sona ermeleri ve kullanı-
lıp sonuçlarının doğmasından sonra bunlardan geri dönülmesinin müm-
kün olmamasıdır.29

Vekalet sözleşmesinin sona ermesi ile birlikte, vekalet verenin yapıl-
mış işe ilişkin alacağı muaccel hale gelirken, geri kalan işin ifasına ilişkin 
talebi ortadan kalkar. Sözleşmenin sona erdirilmesi, vekilin yükümlülü-
ğünü yerine getirmek amacıyla ifasını yaptığı edimleri etkilememektedir.30

2. Avukatlık Kanunu’ndaki düzenleme

Sona erdirmenin ücret talebine etkisi bakımından Avukatlık Kanu-
nu’nun 174. maddesinde özel bir düzenlemeye yer verilmiştir. Buna göre, 
haklı bir sebep olmaksızın istifa eden avukat, hiçbir ücret isteyemez ve 
peşin aldığı ücreti geri vermek zorundadır. Ayrıca avukatın azledilmesi 

24 YAVUZ, Cevdet, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Beta Basım Yayın, İstanbul 
2014, s.1220.

25 AKINCI, s.62.
26 SEÇER, s.893. 
27 ARAL/AYRANCI, s.413., ÖZKAYA, Eraslan, Vekalet Sözleşmesi ve Kötüye Kullanılması, 

Seçkin Yayınları, Ankara, 2005, s.593., YALÇINDURAN, Türker, Vekalet Sözleşmesin-
de Ücret, Yetkin Yayınları, Ankara, 2007, s.98.

28 AKİPEK, Şebnem, Alt Vekalet, Yetkin Yayınları, Ankara, 2003. s.75.
29 SARI, s.90.
30 SEÇER, S.894.
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halinde, ücretinin tamamı verilir; ancak avukatın kusur veya ihmalinden 
dolayı azledilmiş olması halinde, ücret ödenmesi gerekmez. Buna göre 
haklı olarak istifa eden ya da haklı bir nedene dayanmaksızın azledilen 
avukat, ücretin tamamını talep edebilir.31 Avukatın haklı olarak azledil-
mesi halinde, azile kadar olan işlerinden uygun bir ücret isteyebilir.32

Haklı sebepler kanunda ayrıca sayılmamıştır. Müvekkilin yararına 
olmayacak dava açmak33, temyiz süresini kaçırmak, tahsil edilen parayı 
vekil edene iade etmemek, duruşmalara girmemek, süresinde dava açma-
mak34 gibi sebepler, haklı sebep olarak değerlendirilmektedir. 

Avukatlık Kanunu md. 41’de yine özel bir düzenleme olup, hüküm 
uyarınca,bir işi takipten veya savunmadan isteği ile çekilen avukatın o işe 
ait vekâlet görevi,durumu vekâlet verene tebliğinden itibaren on beş gün 
süre ile devam eder.

31 AKINCI, s.69., GÜMÜŞ, s.388.
32“...Az yukarıda da değinildiği gibi, 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 olduğundan bu hükme göre 
azil işleminin haklı nedene dayandığının kanıtlanması halinde müvekkil, avukata veka-
let ücreti ödemekle yükümlü değildir. Dairemizin kökleşmiş içtihatlarına göre haklı azil 
halinde ancak aziltarihi itibariyle sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı vekalet ücreti 
talep edilebilir. Bu itibarla somut olayda mahkemece, azlin haklı olduğu ve dolayısıy-
la davacının azil tarihi itibariyle sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı vekalet ücreti 
talep edebileceği gözetilerek yapılacak inceleme sonuca göre bir karar karar verilmesi 
gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerekti-
rir.” Y.13. HD., 2015/15144E., 2016/20216k., 03.11.2016T. www.kazancihukuk.com 
(Erişim Tarihi 11/10/2017)

33“...Oysa ki, BK 390 ve devamı maddeleri hükümlerine göre vekalet ilişkisi karşılıklı gü-
vene dayalı bir ilişki olup, vekilin üstlendiği görevini ve yapacağı işi doğruluk ve özenle 
yerine getirmesi zorunlu olduğu gibi gerçekleştiremeyeceği, yerine getiremeyeceği hu-
susları vekil olarak avukatın vaat etmemesi, böyle bir işi kabul etmemesi gerekir. Dava-
cı avukat bu kuralı ihlal etmiş dolayısı ile davalı vekil edeninin güvenini sarsmış olup, 
bunu fark eden davalı vekil eden haklı olarak davacıyı vekillikten azil etmiştir. Öyle ise 
azil haklı olduğundan, davacının gerçekleştirdiği davalı yararına olumlu iş de olmadı-
ğından, davacı davalıdan bir talepte bulunamaz...” YHGK., 2009/13-290E., 2009/350K. 
15/07/2009T. www.kazancihukuk.com (Erişim Tarihi 11/10/2017)

34“...Davacı tarafından davalı vekili olarak 4.9.2001 gününde 2001/1167 esas sayılı dava 
dosyası ile açılan dava mahkemece zamanından önce açılmış olması nedeniyle 9.7.2002 
gününde reddedilmiş bunun üzerine de davalı yanca davacı avukat 10.10.2002 günün-
de azledilmiştir. Nitekim anılan dava dosyası Yargıtay incelemesinden geçmek suretiyle 
3.6.2003 gününde kesinleşmiştir. Davacı 2001/1167 esas sayılı davayı davalının tali-
matı sonucu açtığını iddia etmiş ise de bu iddiasını yasal delillerle ispat edememiş-
tir. Vekâlet akdi güven ilişkisine dayanan akitlerden olup, üstlendiği iş ile ilgili tüm 
yasal mevzuatı bilmek zorunda olan vekilin zamansız dava açmış olması vekil edenin 
güven ilişkisini sarsacak hallerden sayılmak lazım gelir...” Y., 13HD., 2005/9611E., 
2005/16246K. 1.11.2005 T. www.kazancihukuk.com (Erişim Tarihi 11/1/2017)
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3. Uygun Olmayan Zamanda Sona Erdirme ve Sonuçları

TBK m. 512, taraflara vekâlet sözleşmesini her zaman sona erdirme 
hakkını tanırken, bu sona erdirmenin herhangi bir tazminat borcu doğur-
mayacağını da dolaylı olarak belirtmektedir. Kural bu olmakla birlikte, 
aynı maddenin ikinci cümlesi, sona erdirmenin uygun olmayan zaman-
da yapılması halinde sona erdiren tarafın karşı tarafın bu sona erme-
den kaynaklanan zararı için sorumlu olduğunu belirtmektedir.35 Burada 
tazminat borcunun hukuki niteliği bakımından doktrinde farklı görüş-
ler bulunmaktadır. İlk görüş, söz konusu hükümde düzenlenen tazmi-
nat borcunun sözleşme ihlaline değil, TBK m.512’ye dayalı yasal sebep 
sorumluluğu çerçevesinde doğduğunu, bu sebeple kanuni borç olduğunu 
düşünmektedir.36 

Diğer görüş37 ise, bu borcun sözleşmesel olduğunu, söz konusu bor-
cun esasen vekilin, sadakat borcuna aykırı davranarak uygun olmayan za-
manda sözleşmeyi sona erdirerek, sözleşmesel bir borcun ihlal edilmesi 
suretiyle ortaya çıktığı söylemektedir.

Ben de bu borcun, yasada özel olarak düzenlenmiş olması, feshin uy-
gun olmayan zamanda yapılmasının mümkün olmasına karşın tazminat 
sorumluluğu getirmesi nedeniyle kanuni bir borç olduğunu düşünmekte-
yim. 

TBK 512’de uygun olmayan zamanda sona erdirmeden bahsetmiş an-
cak uygun olmayan zamanın ne zaman olduğu açıklanmamıştır. Dokt-
rinde eğer sözleşmenin sona ermesi zaman kavramı yönünden elverişli 
olmayan bir zamanda gerçekleşmişse, yani vekil vekâlet verenin yararını 
korumakla yükümlü olduğundan onun işini kendisinin görmesine veya 
başka bir vekil tayin etmesine imkân kalmayan tek taraflı sona erdirme-
nin, uygun olmayan bir zamanda yapıldığı kabul edilmelidir.38

TBK md. 512/c. 2 gereğince, tazmini söz konusu olan zarar menfi za-
rardır. Bu zarara sözleşmenin kurulması nedeni ile yapılan masraflar, 
vekaletin ifası için alınan tedbirler ve girişilen masraflar, vekalet verenin 
yeni bir vekil bulmak için yapacağı masraflar girer. Bununla beraber söz-
leşme ileriye etkili olarak sona ereeği için, ücret ödenmesi gereken haller-
de vekil, daha önce yaptığı işin ücretini talep edebilir39.

35 SEÇER, s.895.
36 GÜMÜŞ, s.199., SARI, s.131.
37 AKINCI, s.114.
38 AKINCI, s.117.
39 ARAL/AYRANCI s.415
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II. ÖLÜM EHLİYETİN KAYBEDİLMESİ ve İFLAS

A. GENEL OLARAK

TBK md. 513, ölüm, ehliyetin kaybedilmesi ve iflas başlıklı hükmü,“-
Sözleşmeden veya işin niteliğinden aksi anlaşılmadıkça sözleşme, ve-
kilin veya vekâlet verenin ölümü, ehliyetini kaybetmesi ya da iflası ile 
kendiliğinden sona ermiş olur. Bu hüküm, taraflardan birinin tüzel kişi 
olması durumunda, bu tüzel kişiliğin sona ermesinde de uygulanır.

Vekâletin sona ermesi vekâlet verenin menfaatlerini tehlikeye dü-
şürüyorsa, vekâlet veren veya mirasçısı ya da temsilcisi, işleri kendi 
başına görebilecek duruma gelinceye kadar, vekil veya mirasçısı ya da 
temsilcisi, vekâleti ifaya devam etmekle yükümlüdür.”şeklindedir.

eBK md. 397’de yer alan düzenlemenin, taraflardan birinin tüzel kişi 
olması vetüzel kişiliğin sona ermesi haline ilişkin olarak da uygulanacağı 
esası benimsenmekteydi. TBK md. 513/1-c. 2 hükmü ile doktrinde, hük-
mün tüzel kişiler tarafındanda uygulanması gerektiği esasını benimseyen 
görüş, kanun hükmü haline getirilmiştir.40

B. ÖLÜM SEBEBİYLE SONA ERMESİ

1. Vekalet Sözleşmesinin Ölüm Nedeniyle Sona Ermesi

TBK md. 513’de, sözleşmeden veya işin niteliğinden aksi anlaşılma-
dıkça sözleşme, vekilin veya vekâlet verenin ölümü, ehliyetini kaybetme-
si ya da iflası ile kendiliğinden sona ermiş olur. Bu hüküm, taraflardan 
birinin tüzel kişi olması durumunda, bu tüzel kişiliğin sona ermesinde 
de uygulanacağına ilişkin hükmegöre, ölüm vekâlet sözleşmesini geleceğe 
etkili olarak ortadan kaldıran sebeplerden bir tanesidir.41-42

Ölümün, vekalet sözleşmesini sona erdiren hallerden biri sayılmasının 
nedeni, bu sözleşmede güven duygusunun ağır basması ve tarafların kim 
olduğunun özel bir önem azletmesidir.43

40 GÖKYAYLA, s.294.
41 AKINCI, s.69.
42“ Bilindiği üzere, Borçlar Kanununun temsil ve vekalet bağıtını düzenleyen hükümlerine 

göre vekalet sözleşmesi tarafların karşılıklı güvenine dayanır. Bunun doğal sonucu ola-
rak vekalet sözleşmesinden doğan hak ve borçlar tarafların kişiliğine sıkı surette bağlı 
bulunmaktadır. Vekil eden, güvenini taşıyan bir kişi seçip işin görülme biçimi hak-
kında talimat vermektedir. Vekil edenin ölümü, iş görmenin yapılma biçimine egemen 
olan iradeyi ve yaran ortadan kaldıracağından, hatta görevin devamını imkansız hale 
getireceğinden vekalet sözleşmesini sona erdirir.” Y.1:HD. 2008/1538Ê., 2008/5664K., 
06/05/2008T., http://web.e-baro.web.tr (Erişim tarihi 09/11/2017)

43 GÜMÜŞ, s.202.
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2. Vekalet Sözleşmesinin Ölüme Rağmen Devam Etmesi

a. Sözleşme Gereği Devamı

TBK md. 513/f. II’ye göre, ”Vekâletin sona ermesi vekâlet verenin men-
faatlerini tehlikeye düşürüyorsa, vekâlet veren veya mirasçısı ya da tem-
silcisi, işleri kendi başına görebilecek duruma gelinceye kadar, vekil ya 
da mirasçısı ya da temsilcisi, vekâleti ifaya devam etmekle yükümlüdür.”

Ölümle birlikte vekâlet sözleşmesi kural olarak sona erer. Ancak istis-
nai olarak tarafların sözleşmedebunun aksini kararlaştırmaları ya da işin 
niteliği dolayısıyla vekâlet sözleşmesi devam eder.44

Tarafların vekalet sözleşmesinin ölümden sonra da devam edeceğini 
ya da vekâletin ölümle birlikte başlayacağını kararlaştırmaları mümkün-
dür. Elbette ki ölen sözleşme tarafının mirasçıları ile sağ kalan sözleşme 
tarafının, aralarında anlaşmak suretiyle, vekâlet sözleşmesinin devamını 
sağlamaları mümkündür45. Öte yandan, Vekâlet sözleşmesinin tarafların-
ca, sözleşmeye, vekâletin ölümden sonra dadevam edeceğine ilişkin ko-
nulmuş bulunan kayıt mirasçıları bağlamaz. Mirasçılar, sözleşmeyi, tek 
taraflı olarak sona erdirmek hakkına her zaman sahiptir.46

Vekalet verenin ölümünden sonra bir işin görülmesi için de bir vekalet 
sözleşmesi yapmış olabilir.47 Bu mahiyetteki vekaletnamenin, vasiyeti ye-
rine getirme görevlisi atanması48 ile ilişkisi bakımından doktrinde farklı 
görüşler bulunmaktadır. 

44 KAYIHAN/ÜNLÜTEPEs.193.
45 GÜMÜŞ, s.203.
46 GÜRSOY, Kemal, “Temsil ve Vekalete İlişkin Sorunlar Sempozyumu”, İstanbul Üniver-

sitesi Mukayeseli Hukuk Enstitüsü Yayını, İstanbul, 1977, s.12.
47 Ölümden sonra bir işin görülmesi için verilen vekalet kavramı için bkz. GÜRSOY, s.22. 

“Eğer temsilci veya vekilin yapacağı hizmet veya hukuki işlem, bilhassa, vekalet verenin 
ölümünden sonra  yapılacak bir hizmete veya işleme ilişkin bulunuyorsa, buna, ölüm-
den sonra başlayan vekalet (mandatum post mortem) adı verilir. Bu takdirde vekalet 
ancak vekalet verenin ölümünden sonra icra olunur veya icra olunmak mecburiyetinde-
dir.”

48  Vasiyeti yerine yetirme görevlisi atanması kavramı için bkz. DURAL, Mustafa/ÖZ, Tur-
gut, Türk Özel Hukuku Cilt IV., Miras Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2011, s.179. 
“Miras bırakanın, bir ölüme bağlı tasarruf yapmış olması halinde, onun bu yolla açık-
ladığı son arzularını yerine getirme borcu yasal ya da atanmış mirasçılara aittir. Ancak 
bazı hallerde mirasçıların çıkarları ile miras bırakanın yaptığı ölüme bağlı tasarruf ara-
sında çelişli olabileceği için, mirasçılar bunları yerine getirmekten kaçınabilir ya da mi-
rasçılar bu son arzuları yerine getirmek için gerekli yeteneğe sahip olmayabilirler. İşte 
bunu göz önüne alan kanun koyucu, son arzularının istediği gibi yerine getirilebilmesini 
temin için, miras bırakana MK550-556’da bir vasiyeti yerine getirme görevlisi atama 
imkanı tanımıştır.”
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Birinci görüş49, bu şekilde temsil yetkisi verilmesinin ölüme bağlı ta-
sarruf olduğunu ve ölüme bağlı tasarrufları şekline bağlı olarak yapılması 
gerektiğini ancak mirasçıların istedikleri zaman bunu sona erdirebilecek-
lerini kabul etmektedir. İkinci görüş50 ise ölümden sonra bir işin görül-
mesi için verilen vekaletin sağlar arası bir işlem olduğunu, bu sebeple 
vasiyetname düzenlenmesine ilişkin şekil şartlarına bağlı olmadığını ve 
mirasçılar tarafından tek taraflı sona erdirmenin mümkün olduğunu ka-
bul etmektedir. Diğer bir görüşe göre ise, ölüme bağlı bağışlama hakkında 
kıyasen ölüme bağlı tasarruf hükümlerinin uygulanmasını öngören TBK 
m. 290 (BK m. 240/II) kuralının uygulanması gerektiğini ve ölüme bağlı 
tasarruf şekline uyulması gerekmektedir. 

 Yargıtay 2004 tarihli bir kararında, terekeyle alakalı tüm işlemlerin, 
miras hukuku hükümlerine göre gerçekleştirilmesinin zorunlu olmadı-
ğı, TBK md. 290’ın ölüme bağlı kazandırmayı amaçlayan tüm işlemlerin 
bu kapsamda değerlendirilemeyeceği şeklinde karar vermiştir.51 Ben de 

49 EREN, s.744.
50 AKINCI, s.77.
51 “…aa)Bizatihi ölüme bağlı tasarruf şekline uyulmamış atsa bile tarafları bir sağlarara-

sı işlemi kurmak istediklerini ve böyle bir işlemin ölüme bağlı tasarruf hükümlerine 
bağlanmasının zorunlu olmadığını gösterebilir. Kuşku durumunda (kazandırıcı işlemin 
sağlararası işlem mi yoksa ölüme bağlı tasarruf mu sayılacağı sorununun çözümün-
de) favor negotii (işlemi kurtarıcı, geçeri kılıcı yorum) ilkesi doğrultusunda, geçersiz 
bir ölüme bağlı işlem yerine geçerli bir sağlararası işlemin varlığı kabul edilmelidir. 
bb) Hukukumuzda terekeyle ilgili tüm İşlemlerin özellikte ölüme bağlı kazandırma-
ların mutlaka miras hukuku ilkelerine göre gerçekleştirilmesi yolunda bir zorun-
luluk bulunmamaktadır. Zira, pozitif hukukun belirti bir amaca ulaşmak üzere 
birden fazla hukukî yolu yurttaşların önüne açtığı olasılıklarda, yurttaşların bu yol-
lardan mutlaka birisini kullanmamaları kendilerinden beklenemez. Gerçekten de 
ölüme bağlı bağışlama hakkında kıyasen ölüme bağlı tasarruf hükümlerinin uy-
gulanmasını öngören BK. mad. 240/11 kuralını, ölüme bağlı kazandırmayı amaç-
layan tüm sağlararası işlemlerde genelgeçer bir ilke olarak kabul edilip tüm bu 
işlemler miras hukuku ilkelerine bağlı tutulamaz. Öyle ki Ölüme bağlı kazandır-
mayı amaçlayan üçüncü kişi yarama sözleşme dahil ölüm sonrasında etkili veka-
let ve temsil yetkisi sağlama işlemleri BK. mad. 240/II açısından değerlendirilemez. 
cc) Muris, kazandırılacak değeri (15 bin doları) sağlığında aracı (Ali`ye) devretmiş; Ali`-
de (aracı kişi) 15 bin dolan kendi malvarlığından davalıya İntikal ettirmiştir. Miras bı-
rakanın terekesinden bir kazandırma sözkonusu değildir. Ölüme bağlı üçüncü kişi ya-
rarına bir sözleşme gündemdedir. Gerçekten de (ancak)aracısız kazandırmalar, ölüme 
bağlı bağışlama kavramı ve dolayısıyla BK.mad.240 kuralı çerçevesi içinde toplanabi-
lecek kazandırmalardır. Bu nedenle aracılı kazandırmalar, ölüme bağlı bağışlama kav-
ramı ve BK.mad.240 kuralı dışında tutularak, ayrı bir çatısı affına, ölüme bağlı üçüncü 
kişi yararına sözleşme çatısı altına sokulmaktadır.(Bkz.Serazansh.44.195,215ve216). 
dd) Şu var W, münferit kazandırmanın beraberinde getirdiği menfaatler çatışmasında 
tereke ilgililerinin (davacının) çıkarı ile kazandırmada bulunan kişinin (mirasbıraka-
nın) çıkarını tutarlı bir biçimde uyumlu hale getirmek gerekir. Aynı sonuç, ölüme bağlı 
üçüncü kişi yararına sözleşme için de geçerlidir. Burada da hem ölüme bağlı kazandır-
manın amacına ulaşmasına yardımcı olmak üzere sağlararası işlem hükümleri, hem de 
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Yargıtay’ın görüşüne katılmakla, miras hukuku ile alakalı tüm işlemlerin 
miras hukuku hükümlerine göre gerçekleştirilmesinin zorunlu olmadığı 
görüşündeyim.

b. İşin Mahiyeti Gereği Devamı

İşin niteliğinin açıkça vekâletin devamını gerektirmesi halinde, vekâlet 
sözleşmesi sona ermez. Burada her somut olayın değerlendirilerek, vekâ-
letin devam edip etmediği tayin edilir.52

TBK md. 513’e göre, işin niteliği de vekalet sözleşmesinin devamını 
gerekli kılabilir. Örneğin maddi işlem vekaleti niteliğindeki hekimlik söz-
leşmesi bakımından, hasta-vekalet verenin ölmesi, vekalet sözleşmesini 
sona erdirir. Hukuki işlem vekaleti bakımından ise, ticari işler ve banka-
cılık faaliyetleri bakımından vekalet sözleşmesinin devam edeceği kabul 
edilebilir.53 Diğer yandan, vekâlet sözleşmesinin üçüncü kişinin yararına 
akdedilmiş olması halinde, vekâlet verenin ölümüne rağmen, üçüncü kişi, 
edimin ifa edilmesini talep edebileceğinden, vekâlet sözleşmesi sona er-
mez.54

3. Ölüme Benzeyen Sona Erme Halleri

a. Gaiplik

TBK md. 43 “Hukuki işlemden doğan temsil yetkisi, aksi taraflarca 
kararlaştırılmadıkça veya işin özelliğinden anlaşılmadıkça, temsil olu-
nanın veya temsilcinin ölümü, gaipliğine karar verilmesi, fiil ehliyetini 
kaybetmesi veya iflas etmesi durumlarında sona erer. Bu hüküm, bir 
tüzel kişiliğin sona ermesi durumunda da uygulanır.” hükmünü haiz-
dir.TBK Md. 513’de gaipliğin vekalet sözleşmesinin akıbetine olan etki-
sinden ayrıca söz edilmemiştir ancak ölüme ilişkin hükümlerin gaipliğe 
de kıyasen uygulanabileceği kabul edilmektedir.55

tereke ilgililerini (davacıyı) bu kazandırma türünün beraberinde getirebileceği sakınca-
larına karşı koruyucu miras hukukunun öncelikler düzeni birlikte uygulanmalıdır. Öyle 
ki, bir yandan hukuksal işlemin geçerliliğini kurtarırken, öte yandan tereke ilgililerinin 
(davacının) çıkarlarını da kollayan bir çözüm yolu benimsenmelidir.

 Çatışan menfaatleri adaletli ve uyumlu bir biçimde düzenleyen, mirasbırakanın 
son dileklerine uyan ve tereke ilgililerinin çıkarları da gözetilip kollanmalıdır.” Y., 
3.HD:,2004/12296E., 2004/13423K., 06/12/2004T. www.kazancihukuk.com (Erişim 
tarihi 10/11/2017)

52 KAYIHAN/ÜNLÜTEPE, s.198.
53 GÜMÜŞ, s.202-203.
54 AKINCI, s.71.
55 TANDOĞAN, s.664.
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Hukuki işlemlerin doğrudan doğruya temsil yoluyla yapılmasına iliş-
kin vekalette, temsil yetkisi gaipliğin ilanı ile sona erince, vekaletin de 
sona ermesi gerekecektir.56

b. Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi

Tüzel kişiliğin ortadan kalkması da vekalet sözleşmesini sona erdiren 
bir nedendir57. 

Tüzel kişinin sona ermesiyle vekâlet sözleşmesinin sona ermesi farklı 
anlarda söz konusu olabilmektedir. Bir tüzel kişinin sona ermesi belli bir 
süreci ifade etmektedir. Sona erme nedeninin ortaya çıkmasından sonra 
tüzel kişi tasfiye sürecine girecek ve ehliyeti de tasfiye ile sınırlı hale gele-
cektir.58

Bir tüzel kişiliğin sona ermesi, belli bir süreci ifade eder. Somut sona 
erme nedeni ortaya çıktıktan sonra, tüzel kişi tasfiye sürecine girecektir. 
Bu dönemde tüzel kişinin ehliyeti de tasfiye ile sınırlı hale gelir. Bu du-
rumda tüzel kişinin taraf olduğu vekalet sözleşmesi, tasfiyenin tamamlan-
ması ile sona erecektir.59

C. EHLİYETİN KAYBEDİLMESİ NEDENİYLE SONA ERMESİ

Vekalet sözleşmesi kurulduktan sonra, vekil ya da vekil eden tam ehli-
yetsiz hale gelmesi sözleşmeyi sona erdirir.60-61

56 TANDOĞAN, s.664.
57 EREN, s.744., ZEVKLİLER, s.374., SARI, s.60.
58 TANDOĞAN, s.665.
59 SARI, s.60.
60 AKINCI, s.78.
61“Dosya içerisindeki Uyap ekran çıktılarından, 28.04.2008 tarihinde açılan davanın yar-

gılaması sırasında davacı ...’nın İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesi`nin 
23.09.2014 tarihli ve 2014/ Esas, 2014/ Karar sayılı kararı ile kısıtlandığı, kendisine 
eşi ..... vasi olarak atandığı anlaşılmakta olup; Dosya kapsamında (hapis hâlinin sona 
erdiği ve) kısıtlılık halinin son bulduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır. 

Davacının ehliyetini kaybetmesi vekilin vekâlet görevini kendiliğinden sona erdirir (TBK m. 513).  
Bu bakımdan, daha önce davacının bizzat kendisi tarafından tayin edilen vekilin vekâlet 
görevi kısıtlama kararı ile sona ermiştir. Sonrasında davacıyı temsilen yasal temsilcisi 
(vasisi) tarafından aynı avukata verilmiş bir vekâletnamebulunmamaktadır. 

 Hal böyleyken karar ve davalının temyiz dilekçesi davacıyı temsil yetkisi kalmamış olan 
avukata tebliğ edilmiştir. Bu tebligat yukarıda açıklanan sebeple geçersizdir. Bu bakım-
dan davacının vasisi tarafından Avukat ...’a verilmiş bir vekâletname varsa, dosyaya 
ibrazının sağlanması, vekâletname sunulmadığı takdirde kararın ve temyiz dilekçesinin 
davacının yasal temsilcisine (vasisine), tebliğinden ya da vesayet hali ortadan kalkmış 
ise (TMK 471) davacı ... tarafından verilmiş vekâletname örneği dosyaya kazandırıldık-
tan sonra gönderilmek üzere dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE,  oybirliğiyle 
karar verildi.” Y. 15. HD., 2016/3057E., 2016/4919K., 30.11.2016T. www.kazancihu-
kuk.com (Erişim tarihi 10/11/2017)
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Vekilin ehliyetini kaybetmesi durumunda, vekil kendi adına hukuki 
işlem yapamayacağından vekalet sözleşmesi de sona erecektir. Ancak ve-
kilin kanuni temsilcisi için eBK md. 397 (TBK md.513) uyarınca işe geçici 
olarak devam etme sorumluluğu doğabilir.62

Vekalet verenin ehliyetini kaybetmesi durumunda vekalet sözleşmesi-
nin sona ermesi gerektiği hususu doktrinde eleştirilmektedir. İlk görüş, 
işin niteliği uygun ise vekalet verenin ehliyetini kaybetmesinin, vekalet 
sözleşmesini sona erdirmeyeceğine yöneliktir.63 Diğer bir görüşe göre ise 
ehliyet kaybı sebebiyle vekalet sözleşmesinin sona ermesi hususu, maddi 
fiillere ilişkin vekalet sözleşmeleri için uygulama alanı bulacağı, hukuki 
işlemlere ilişkin vekalet sözleşmeleri için uygulanmasının doğru olmaya-
cağı yönündedir.64

Vekâlet verenin ya da vekilin ehliyetsizliği halinde işin niteliği gerekti-
riyorsa veya taraflar aksini kararlaştırmamışsa vekâlet sözleşmesi sona 
ermemelidir. Ölüm halinde vekâlet sözleşmesinin devam etmesi müm-
künken ehliyetsizlik durumunda vekâlet sözleşmesinin sona ereceğini 
ileri sürmek için geçerli bir hukuki sebep bulmak güçtür. Vekâlet sözleş-
mesinin malvarlığını yakından ilgilendirdiği durumlarda, vekâlet verenin 
kanuni temsilcisinin sözleşmeyi devam ettirmesinde kanuni bir engel bu-
lunmamaktadır.65

D. İFLAS NEDENİYLE SONA ERMESİ

TBK md. 513, iflasın vekalet sözleşmesini sona erdiren nedenlerden 
biri olduğunu düzenlemiştir. İflas ile vekalet sözleşmesinin sona erdiği 
kabule edilir.66 

62 TANDOĞAN, s.667.
63 TANDOĞAN, s.666.
64 AKINCI, s.78.
65 SEÇER, s.921.
66  “Dava, taraflar arasında imzalanan acentelik sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tah-

sili için girişilen icra takibine yönelik itirazın iptali istemine ilişkindir.

 Mahkemece HUMK`nun 409/5. maddesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına ka-
rar verilmiş, hüküm davacı taraf vekilince temyiz edilmiştir.

 Davacı vekili, 25.03.2003 havale tarihli dilekçesinde davacı şirketin Kadıköy 3. Asliye 
Ticaret Mahkemesi`nin 2002/620 sayılı dosyasında iflasına karar verildiğini belirtmiş-
tir. Bu durumda davacı şirketin iflas idaresi memurluğu kanalıyla temsili gerekmekte 
olup, İİK` nun 194. maddesi gereğince davaya ikinci alacaklılar toplantısından on gün 
sonra devam edebilir.

 Mahkemece bu yön gözetilmeden BK`nun 397. maddesi hükmü uyarınca iflas nedeniyle 
vekaleti sona eren vekilin gelmediğinden bahisle HUMK`nun 409. maddesi uyarınca 
dosyanın işlemden kaldırılmasına ve daha sonra davanın açılmamış sayılmasına karar 
verilmesinde isabet görülmemiştir.
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Kanun koyucu, iş görme yönünden, tarafların kişiliğinin devamı ve fiil 
ehliyetinin varlığı dışında, iktisadi gücünün de önem taşıdığından hare-
ketle, taraflardan birinin iflasını, vekalet sözleşmesinin devamına engel 
bir durum olarak görmüş ve bu halde sözleşmenin sona ereceğini hükme 
başlamıştır. Bununla, kanun koyucu, taraflar arasındaki güven ilişkisinin 
kaybolacağı karinesinden hareket etmiştir.67

Vekil edenin iflası halinde Vekâlet veren ile vekil arasında bir hukuki 
işlemin yapılmasını konu edinen vekâlet sözleşmesi, vekâlet verenin iflası 
ile birlikte kendiliğinden sona erer.68 Çünkü vekâlet verenin kendi başına 
yapamayacağı hukuki bir işlemi vekil aracılığı ile yapması da mümkün 
değildir.69

Maddi işlere ilişkin vekalet sözleşmeleri bakımından, iflas ile vekalet 
sözleşmesinin sona ereceği söylenemez. Müflisin kişisel varlıklarını ilgi-
lendiren hukuki işlemlere ait ücretsiz vekalet (örneğin bir boşanma dava-
sının ücretsiz takibi) iflastan sonra da işin mahiyeti gereği devam eder.70

Hukuki işlere ilişkin vekalet sözleşmeleri bakımından ise vekâletvere-
nin iflas etmesi neticesinde, sözleşme kendiliğinden sona erer. Müflisin 
malvarlığıüzerindeki tasarruf yetkisi, iflas idaresine geçer. Bu şekilde ve-
rilmiş birvekâletin, taraflarca iflasa rağmen devam edeceği kararlaştırıla-
maz.71

İflas ile vekalet ilişkisi sonlanacaksa da, iflas masası vekile, vekaltna-
me verebilir. Bu durumda vekil, eski vekil edeninin değil, iflas masasının 
vekili olacaktır.72 

III. VEKALETİN SONA ERME ANI

TBK md. 514, TBK md. 512 ve 513’e göre vekalet sözleşmesinin sone 
erdiği hallerde sona ermenin hüküm ve sonuç doğurmasını, TBK md. 45’e 
kıyasen karşı tarafın sona erme sebebinin gerçekleştiğine ilişkin bilgi sa-
hibi olmasına bağlamaktadır. TBK md. 514’e göre “Vekilin sözleşmenin 
sona erdiğini öğrenmeden önce yaptığı işlerden, vekalet veren ya da 
mirasçıları sözleşme devam ediyormuş gibi sorumludur.” Buna göre, 

 Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı tarafın temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün 
(BOZULMASINA ), oybirliğiyle karar verildi.” Y., 19HD., 2004/7782E., 2005/2011K., 
0/03/2005T. www.kazancihukuk.com (Erişim Tarihi 10/11/2017)

67 SARI, s.62.
68 AKINCI, s.82.
69 SEÇER, s.925.
70 TANDOĞAN, s.670.
71 AKINCI, s.82.
72 TANDOĞAN, s.670.
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her şeyden önce vekalet veren veya mirasçıları, vekilin vekalet sözleşme-
sinin sona erdiğini bilmeksizin gördüğü işlerden, vekalet sözleşmesi hü-
küm ve sonuç doğuruyormuş gibi sorumlu olacaktır.73

Vekalet sözleşmesinin sona erdirildiğine ilişkin irade beyanının karşı 
tarafa yöneltilmesi, diğer bir ifade ile, karşı tarafın bunu öğrenmesi sağ-
lanmalıdır. Sona erdirmeye yönelik irade beyanının, karşı tarafa yöneltil-
memesi halinde hiçbir sonuç doğurmayacaktır. Böyle bir isteği taşısa bile, 
bu iradesini vekile bildirmemiş olan vekalet veren, vekalet sözleşmesi ile 
bağlı kalmaya devam edecek, bu çerçevede gerçekleştirilen iş görmenin 
bütün sonuçlarına katlanacaktır.74

TBK md. 514 iyiniyetli vekili korumayı amaçladığından vekilin sona 
ermeyi bilmesinin gerektiği hallerde (kusurlu bilgisizlik halinde) hükmün 
sağladığı korumadan yararlanamayacaktır.75

SONUÇ

 Vekalet sözleşmesi vekil ile vekalet verenin arasında yapılan, vekilin, 
vekalet verenin iradesine ve yararına yönelik iş görmeyi üstlendiği sözleş-
medir. Vekalet sözleşmesi güvene dayanan, vekilin kişisel özelliklerinin 
ön plana çıkması nedeniyle şahsen ifa edilen, sır saklama, hesap verme 
ve özen borcunun var olduğu bir sözleşme olması nedeniyle, Türk Borçlar 
Kanunu’unda bu sözleşmeye özgü sebeplerle sona erme halleri düzenlen-
miştir.

 Vekalet sözleşmesi, sözleşmenin sonlandırılmasına yönelik tek taraf-
lı bozucu yenilik doğuran bir irade beyanının karşı yana yöneltilmesi ve 
karşı yanın bu iradeyi öğrenmesi ile birlikte sona erer. Sona erdirme be-
yanının yapılışı herhangi bir şekil şartına bağlı değildir. Sona erdirme 
uygun olmayan bir zamanda yapıldı ise, TBK md. 512 kapsamında söz-
leşmeyi sona erdiren taraf, sona erdirmeden kaynaklı zararların tazmini 
yükümlülüğü altındadır. 

 Vekalet sözleşmesinin sona erdirilmesi hakkından önceden vazgeçilip 
vazgeçilemeyeceği hususu doktrinde tartışmalıdır. Vekalet sözleşmesinin 
sona erdirilmesi hakkının emredici nitelikte olduğu, bu sebeple bu hak-
tan önceden vazgeçilemeyeceği ya da sınırlandırılamayacağı yönündeki 
görüşün yanı sıra, günümüzde atipik vekalet sözleşmelerinin daha yoğun 
kurulması nedeniyle bu hakkın sözleşme ile sınırlandırılabileceği ya da 
kaldırılabileceği görüşü vardır. 

73 GÜMÜŞ, s.204., 
74 SARI, s.86.
75 GÜMÜŞ, S.204.
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 Vekalet sözleşmesinin bir diğer sona erme başlığı, ölüm, ehliyetin kay-
bedilmesi ve iflastır. Vekilin ya da vekalet verenin ölümü ile sözleşme sona 
erecektir. Ölüm ile vekalet sözleşmesi sona erer; ölüm anına kadarki borç 
ve alacaklar mirasçılara geçer.Mirasçılar ise vekalet sözleşmesini istedik-
leri zaman sona erdirme hakkına sahiptir. Vekalet verenin ölümünden 
sonra bir iş görme borcunun ifa edilmesi amacıyla vekalet verilmesi de 
söz konusu olabilir. Bu konu da doktrinde, eğer hukuki işlem ölüme bağlı 
tasarruf işlemi niteliğinde ise miras hukukundaki şekli şartların yerine 
getirilmesi, vekalet sözleşmesi niteliğinde ise, TBK’nın vekalet sözleşmesi 
hükümlerine göre yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

 Ehliyetin kaybedilmesi de vekalet sözleşmesini sona erdiren sebepler-
den olup, işin niteliği ya da sözleşme gereği aksinin kararlaştırılabileceği 
kabul edilmektedir.

 İflas bakımından ise, vekalet sözleşmesinin güvene dayalı oluşu ve if-
lasın açılması ile bu güven duygusunun kaybedileceği göz önüne alınarak 
sona erme nedeni olarak değerlendirilmiştir.
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HACZE TAKIPLI IŞTIRAKTE ÖNCELIK KOŞULU 
VE ILK HACIZ

Dr. Yasemin DURAK1

GİRİŞ

Türk Hukukunda hacze iştirak takipli2 ve takipsiz iştirak3 olarak iki 
bölümde incelenmiştir. İncelenecek olunan öncelik koşulu ve ilk haciz 
takipli iştirakin esasını oluşturmaktadır. Takipli iştirakte ilk hacze katıl-
mak isteyen alacaklının borçluya karşı takip yapmış olması gerekmekte-
dir. Ayrıca hacze iştirak edecek olan alacaklının alacağının doğduğu tarih 
de hacze iştirakin mümkün olup olmayacağını belirlemesi açısından bü-
yük önem kazanmaktadır.

Hacze iştirak, borçlunun bütün borçlarını karşılayamayacak kadar 
malının bulunmamasında önem kazanır. Bu nedenle öncelik koşulunun 
gerçekleşip gerçekleşmemesine göre alacaklının hacze iştirak edip ede-
meyeceği de ortaya çıkacaktır. Kısaca açıklanmış olunan nedenlerle bu 
konunun incelenmesinin hacze iştirak konusunun temelini oluşturduğu 
düşünülmektedir.

Ayrıca öncelik koşulunun belgelendirilmesi de büyük önem taşımakta-
dır. Hangi belgelerle öncelik koşulunun ispatlanabileceğine kısaca değin-
mekte yarar vardır.

I. GENEL OLARAK

Hacze iştirak, birden fazla alacaklısı bulunan ve malvarlığı tüm bor-
cunu karşılamaya yetmeyecek borçlunun, malları üzerine bir alacaklısı 
tarafından konulmuş olan hacze, belli bir süreye kadar, unsurları taşıyan 
diğer alacaklıların da aynı derecede iştirak ederek, satış bedelinden pay 

1  Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
2  Takipli iştirak konusunda yazılmış bulunan eserler için bkz. Akcan, Recep, Hacze İşti-

rak, Ankara 2005, s. 27 –196; Deren-Yıldırım, Nevhis, Türk, İsviçre ve Alman Usul Hu-
kukunda Hacze Adi İştirak, ylt., İstanbul 1989; Erkün Ali Şevket, Hacizde Tekaddüm 
Meselesi, İBD, 1939, S. 12, s. 721 – 725; Söhmen, Rüçhan, İcra ve İflas Hukukunda 
Hacze İştirak, ylt., Ankara 1992, s. 21 – 56. Toprak, Cemal, Hacze İştirak, ylt., Ankara 
2003, s. 3 – 83; Uyar, Talih, Hacze Adi İştirak, ABD, 1973, s. 691 – 700; Yılmaz, Ejder, 
Hacze Takipli Katılma (Hacze Adi İştirak), AÜHFD, 1973, C. 30, S. 1 –4, s. 271 – 316.

3  Takipsiz iştirak konusunda yazılmış bulunan eserler için bkz. Akcan, s. 197 - 296; 
Önen, Ergun, Hacze İmtiyazlı İştirak, Yargıtay Dergisi, 1984, C. 10, S. 1 – 2, s. 130 – 
157; Söhmen, s. 57 – 75; Toprak, s. 84 – 103; Yılmaz, Ejder, Hacze Takipsiz Katılma 
(Hacze İmtiyazlı İştirak), AÜHFD, 1974, C. 31, S. 1 – 4, s. 361 – 394.
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almalarını sağlayan kurumdur4.

Hacze takipli iştirak ise yapılmış bir hacze kanunun aradığı koşulların 
bulunması halinde başka bir alacaklının da takip yaparak katılmasıdır5. 
Her alacaklı, ilk haciz üzerine satılan malın tutarı icra veznesine girinceye 
kadar, ilk hacze iştirak edebilir6.

Hacze iştirak etmek isteyen alacaklının borçluya karşı icra takibi yap-
mış olması ve kendisine haciz isteme yetkisinin verilmiş olması gerekir7. 
Bu iştirak türünde icra takibi gerektiği için âdi iştirak ifadesi de kullanı-
lır. İİK. m. 101’e göre icra takibi yapmadan hacze iştirak etmek sadece 
imtiyazlı iştirak hallerinde mümkündür.

İcra ve İflas Kanunu hacze takipli iştirak edebilmek için, bazı unsurla-
rın varlığını aramıştır. Bu unsurlar dört tanedir. İlk olarak takip unsuru, 
ikinci olarak öncelik unsuru, üçüncü olarak öncelik unsurunun belgelen-
dirilmiş olması ve son olarak da süre unsurudur8.

Bu sayılan unsurlar mevcutsa, ilk hacze iştirak etmek mümkündür. 
Bu durumda alacaklı, ilk haciz üzerine satılan malın bedeli icra veznesine 
girinceye kadar, ilk konulan hacze iştirak edebilir. Bunun için, ilk hacze 
iştirak etmek isteyen alacaklının da takip yapmış ve bu takibin kesinleş-
miş olması gerekir9. Hacze takipli iştirakte, alacaklının daha önce borçlu 
aleyhine bir takip yapmış olması ve bu takibin, haczi isteme aşmasına 
gelmiş olması aranmaktadır10.

Hacze takipli iştirakin esasını öncelik koşulu oluşturmaktadır. Bu ne-
denle çalışmada öncelik koşuluna ve kısa bir şekilde belgelendirilmesine 
değinilecektir.

II. ÖNCELİK KOŞULU

Öncelik koşulu hacze iştirak için gerekli unsurlardan biridir. Hacze iş-
tirak edecek alacaklının alacağının, ilk haczi koydurmuş olan alacaklının 
takibinden önce doğması öncelik koşuludur11. 

4  Akcan, s. 19.
5  Akcan, s. 20.
6  Kuru, Baki, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, Ankara 

2017, İcra ve İflas Hukuku, s. 192. 
7  Kuru, İcra ve İflas Hukuku, s. 192.
8  Tercan, Erdal/Tercan, Süheyla, İcra ve İflas Hukuku, Ankara 2005, s. 91 – 92; Posta-

cıoğlu, İlhan E., İcra Hukuku Esasları, İstanbul 1982, s. 430.
9  Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Sungurtekin-Özkan, Meral/Özekes, Muhammet, 

İcra ve İflas Hukuku, 4. Baskı, İstanbul 2017, s. 175 N. 793; Akcan, s. 47; Tercan/
Tercan, s. 91.

10  Deren-Yıldırım, s. 9, Akcan, s. 47.
11  Yılmaz, Adi İştirak, s. 279; Akcan, s. 53.
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İİK. m. 101 f. 1’e göre bu takip ilk haciz sahibi alacaklının takibi ilâm-
sız takip ise bu takip talebinden önce; takip ilâmlı ise, bu ilâmın verilmiş 
olduğu davanın açıldığı tarihten önce doğmuş olması gerekir12.

Öncelik koşulunun hukuki durumunun anlaşılabilmesi için ilk haczin 
kapsamının ve niteliklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Zira öncelik ta-
rihi ilk hacze göre saptanacaktır13.

Öncelik koşulu kurumu ilk haciz sahibi alacaklının alacağını alması-
nı sağlamaktır. Şayet öncelik koşulu olmasaydı ilk haciz gerçekleştikten 
sonra borçlunun üçüncü bir kişiyle anlaşarak takip talebinde bulunması 
sağlanırdı ve bu yolla da ilk haciz sahibi alacaklının alacağını alması en-
gellenebilirdi.

III. İLK HACİZ

A. İlk Haciz Kavramı

İcra ve İflas Kanunu’nda ilk haciz kavramı tanımlanmamıştır. İlk haciz 
kavramı ilk haciz sahibi kavramı ile ilgilidir14. Hacze iştirak için borçlu-
nun malının daha önce bir başka alacaklı tarafından haczedilmiş olması 
gerekir15. Ayrıca diğer alacaklıların iştirak etmek istedikleri haciz, iştirak 
talebinin icra müdürüne yöneldiği anda var olmalıdır. Ödeme veya başka 
bir hukuki nedenle haciz ortadan kalkmışsa, iştirak artık mümkün de-
ğildir16.

B. İlk Haczin Zamansal Olarak Tespiti

İlk haczin zamanının tespiti önemlidir. Zira bu tespite göre çok önem-
li hukuki sonuçlar meydana gelebilir. İlk haciz, haciz kararının verildiği 
tarihe göre belirlenirse öncelik unsurunun gerçekleşmesi için hacze işti-
rak edecek olan alacaklının alacağının bu tarihten önce doğmuş olması 
gerekir. Eğer ilk haciz, haczin uygulandığı tarihe göre belirlenirse, hacze 
iştirak için alacağın bu tarihten önce doğmuş olması aranır17.

Yargıtay’ın önceki görüşlerine göre ilk haciz, haciz kararının verildiği 
tarihe göre belirleniyordu18. Yargıtay daha sonraki kararlarında bu görü-

12  Kuru, İcra ve İflas Hukuku, s. 192; Deynekli, Adnan/Kısa, Sedat, Hacizde ve İflasta 
Sıra Cetveli, Ankara 2005, s. 9; Ulukapı, Ömer, İcra ve İflas Hukuku, 1. Baskı, Konya, 
s. 180; Üstündağ, Saim, İcra Hukukunun Esasları, 6. Baskı, İstanbul 1995, s. 277.

13  Deynekli/Kısa, s. 10.
14  Akcan, s. 54.
15  Deren-Yıldırım, s. 13.
16  Deren-Yıldırım, s. 13.
17  Akcan, s. 55.
18  İİD. 21.02.1958, E. 1090 K. 1029 (Deren-Yıldırım, s. 15 dn. 64); İİD. 15.06.1956, E. 

3509 K. 3600 (Deren-Yıldırım, s. 15 dn. 64).
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şünü değiştirip haczin uygulanma tarihini esas almıştır19.

İİK. m. 100 f. 1’de ifade edilen ilk haciz ifadesiyle kastedilen, ilk önce 
verilen haciz kararı değil, ilk önce uygulanan hacizdir20. Bu maddenin laf-
zından anlaşılacağı üzere haciz uygulamadan, yalnızca verilen haciz kara-
rıyla bir malın satılması mümkün değildir. Bu durumda ilk haciz kavramı 
haciz kararının verildiği tarih olamaz21.

Taşınmazın tapu kaydına haciz şerhi konulmakla birlikte bu haciz ta-
şınmazın bütünleyici parçalarını da kapsar. Zira bütünleyici parça aslın 
hukuki geleceğine tabi olur. Bunların ayrıca yerinde haczine gerek bulun-
mamaktadır22.

İlk haczin uygulandığı dosya saat ve dakika olarak tespit edilebilmişse, 
bu haczin sahibi derece kararında ilk haciz olarak yerini alır. Ancak hac-
zin uygulandığı an tespit edilemiyorsa, aynı gün yapılmış hacizler nedeni 
ile satış bedeli aynı derecede ve garame sureti ile dağıtıma tabi tutulur23.

C. İlk Haczin Kesin Haciz Niteliği Kazanması

Konu incelenirken irdelenmesi gereken bir diğer durum da ihtiyati 
haczin ilk haciz olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğidir. İhtiya-
ti haciz, alacaklının bir para alacağının zamanında ödenmesini güvence 
altına almak için borçlunun mallarına mahkeme kararı ile geçici olarak 
el konulmasıdır24. İhtiyati hacizli mal kesin hacze dönüşünceye kadar sa-
tılamaz. İİK. m. 100 f. 1’de hacze iştirakin “ilk haciz üzerine satılan ma-
lın tutarı vezneye girinceye kadar” mümkün olduğu için kesin haciz söz 
konusu olmadığı sürece hacze iştirak mümkün değildir. Bu hükümden 
anlaşıldığı üzere hacze iştirak için malın satılması gerekmektedir. Oysa 
ihtiyati hacizde mal satılamaz. Bu nedenle ihtiyati hacizde hacze iştirak 
müessesinin işlemesi mümkün değildir. Ancak ihtiyati haczin kesin hacze 
iştiraki mümkündür25.

Geçici hacizlerde de malın satışı gerçekleşemeyeceğinden, ilk haczin 

19  19. HD. 07.06.2001, E. 3355 K. 4412 (Kuru, Baki, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2. 
Baskı, Ankara 2013, s. 533 dn. 6); 19. HD. 18.02.1995, E. 718 K. 1733 (Deynekli/Kısa, 
s. 634 – 635);  İİD. 06.06.1964, E. 6961 K. 7227 (Çatalkaya, Cevdet/Bandakçıoğlu, 
İhsan, İcra ve İflas Kanunu Şerhi, Ankara 1967, s. 375).

20  Akcan, s. 56; Toprak, s. 22.
21  Yılmaz, Adi İştirak, s. 281; Akyazan, Sıtkı, İhtiyati Hacizler ve Hacze İştirak Derecele-

ri, İstanbul 1958, s. 61.
22  Deynekli/Kısa, s. 12.
23  Deynekli/Kısa, s. 12; İİD. 27.01.1969, E. 465 K. 333 (Uyar, Talih, Gerekçeli – İçtihatlı 

İcra ve İflas Kanunu Şerhi, Cilt I, Manisa 1973, s. 1247 – 1248).
24  Kuru, İcra ve İflas Hukuku, s. 348. 
25  İİD. 24.06.1969, E. 6718 K. 6918, (Olgaç, Senai, İcra ve İflas Kanunu, İstanbul 1974, 

s. 889); Ulukapı, s. 181; İpekçi, Nizam, İhtiyati Haciz ve Sıra Cetveli, Ankara 2004, s. 
200 vd.
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kesin haciz olduğu örtülü olarak kabul edilmiştir26. İlk haczin dışında bu 
hacze kati ve nihai şekilde iştirak edecek müteakip hacizlerin de kesin 
haciz olması gerekmektedir27.

İlk haczin tamamlama haczi veya ilave haciz olması da söz konusu 
olamaz. Çünkü tamamlama haczi satış tutarının bütün alacakları öde-
meye yetmediğinin tespit edilmesi durumunda alacaklının talebine gerek 
olmadan ve önceki hacizle kıymet takdirinde yanılma veya malların ucuza 
satılması nedeniyle alacağın karşılanamaması sonucu, icra müdürünün 
kendiliğinden yaptığı bir haciz olduğundan burada daha önce yapılmış 
bir ilk haciz mevcuttur. İlave haciz ise ilk hacze katılan alacaklıların talebi 
ile yapılan bir hacizdir. Bu nedenle gerek tamamlama haczi gerekse ilave 
haczi ilk haciz olarak değerlendirmek mümkün değildir28.

D. İlk Haczin Kanuna Uygunluğu

İlk haczin kanuna uygun olarak konulmuş bir haciz olması gerekmek-
tedir. İİK. m. 78’e göre ödeme emrindeki süre geçtikten sonra ve ilamsız 
takibe karşı borçlu itirazda bulunmuşsa, bu itiraz kaldırıldıktan sonra 
alacaklının istemi üzerine haciz konulabilir. Bu unsurlar gerçekleşmeden 
konulan haciz geçersizdir29. Geçersiz bir haciz diğer hacizlerden tarih ola-
rak önce konulmuş olsa bile haciz derecesinin belirlenmesinde ilk haciz 
olarak değerlendirilmez30.

İİK. m. 20 sürelerin değiştirilememesi konusunu düzenlemiştir. Bu 
düzenlemeden de yola çıkılarak icra ve ödeme emrindeki ödeme süre-
si geçmeden, borçlunun rızası ve alacaklının isteği üzerine konulmuşsa, 
haczin uygulandığı tarih, borçlunun diğer alacaklılarına karşı ileri sürüle-
mez. Bu hüküm borçlunun lehine olan bir süreyi beklemekten vazgeçme-
sinin üçüncü kişilere etkisi olmayacağını da düzenlemiştir. Bu nedenle bu 
haczin uygulandığı tarih, ilk haciz olarak ileri sürülemez31.

Bir başka alacaklının, ödeme emrindeki süre geçmeden aynı malı hac-
zetmesi, ilk hacizdir. Burada ödeme emrini alan borçlunun yedi gün geç-
meden borca itirazı olmadığını bildirerek borcu kabul etmesi alacaklının 
bu kabul üzerine yedi günü beklemeden haciz istemesi durumunda diğer 

26  Deynekli/Kısa, s. 40; Toprak, s. 24; Geçici haciz ile ilgili düşünceler için ayrıca bkz. 
Postacıoğlu, s. 432 vd.

27  Deynekli/Kısa, s. 10.
28  Söhmen, s. 36 – 37; Özkan, Hasan, Açıklamalı – İçtihatlı İcra ve İflas Davaları ve Tatbi-

katı, 3. Baskı, Ankara 2006, s. 658.
29  Akcan, s. 60.
30  Akcan, s. 60; Akyazan, s. 62.
31  Akcan, s. 60; Deynekli/Kısa, s. 11; Akyazan, s. 62.
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bir alacaklının yedi gün içinde aynı malı haczettirmesi durumunda, bu 
haciz ilk hacizdir32. Yargıtay, bu tip durumlarda üçüncü kişilerin çıkarla-
rını korumak amacıyla, “sıra cetvelinin düzenlenmesi sırasında, İİK. m. 
20 hükmünün doğrudan doğruya icra dairesince gözetileceğini” belirtmiş-
tir33.

E. İlk Haczin Dayanağı

Öncelik unsurunun, ilk haciz kavramı ve bu ilk haczin dayanağı olan 
takiple ilgisi vardır. Hacze iştirak için gerekli olan ikinci unsur öncelik 
unsurudur. Hacze iştirak edecek alacaklının alacağının, ilk haczi koydur-
muş olan alacaklıdan önce doğması gerekmektedir34.

Hacze iştirak etmek isteyen alacaklının, haciz istemesinin daha sonra 
gerçekleşmiş olsa dahi, alacağının, ilk haciz koyduran alacaklının alaca-
ğına göre önceliğinin olması gerekir. Bu önceliğin temelinde hacze iştirak 
edecek olan alacaklının alacağının ortaya çıkması bulunmaktadır35. 

Öncelik unsurunun geçekleşip gerçekleşmediğini belirlemek için, ke-
sinleşen takibin niteliğine bakmak gerekecektir. Kesinleşen takibin, ilam-
sız takip ya da ilamlı takip olmasına göre, öncelik unsurunun belirlenme-
sine yönelik tarih farklı olacaktır36.

İlk haciz ilamlı veya ilamsız takip sonucunda konulmuş olabilir. İlk 
haciz, hiç senetsiz bir takip sonucunda konulacağı gibi, adi veya resmi 
bir senede dayanarak yapılan bir takip sonucu da yapılmış bulunabilir37.

Öncelik koşulu, ilk haczin niteliğine göre, dava veya takip tarihinden 
önce gerçekleşmelidir. Kanun’un bu önceliği aramasının nedeni, borçlu 
ile kötüniyetli kişilerin anlaşarak, hacze iştirak etmelerini engellemek-
tir38. İİK. m. 100’ün niteliğinden ilk haczin konulduğu takibin ilama da-
yalı takip ve ilama dayalı olmayan takip şeklinde ikiye ayrıldığı dikkat 
çekmektedir39.  

1. İlamlı Takipte

İİK. m. 100 f. 1’e göre aynı malı ilk hacizden sonra haczettiren alacak-

32  Kuru, El Kitabı, s. 533; Akcan, s. 60.
33  Deynekli/Kısa, s. 12 dn. 21.
34  Akcan, s. 61; Kuru, El Kitabı, s. 533; Kuru, İcra ve İflas Hukuku, s. 192; Uyar, Adi 

İştirak, s. 692; Yılmaz, Adi İştirak, s. 279.
35  Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin-Özkan/Özekes, s. 175, N. 794; Akcan, s. 61.
36  Akcan, s. 61.
37  Yılmaz, Adi İştirak, s. 282.
38  Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin-Özkan/Özekes, s. 176, N. 796; Akcan, s. 61.
39  Deynekli/Kısa, s. 13; Akcan, s. 61.
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lının, ilk haciz sahibi alacaklının koydurtmuş olduğu ilk hacze iştirak 
edebilmesi için, alacağının; ilk haciz sahibi alacaklının takibi ilamlı takip 
ise bu ilamın verilmiş olduğu davanın açıldığı tarihten önce doğmuş ol-
ması gerekir40. Başka bir ifadeyle kesinleşen takip, ilama dayanıyorsa bu 
ilamın verildiği davanın açıldığı tarih, öncelik unsurunun belirlenmesinde 
göz önüne alınır. Hacze iştirak edecek alacaklının alacağı, ilk haciz daya-
nağı olan ve kesinleşmiş ilamlı takibin, dava tarihinden önce doğmuş ise 
öncelik unsuru gerçekleşmiş olacaktır41. İlam kavramı, sadece ilk derece 
mahkemesi kararlarının imzalı ve mühürlü suretleri için kullanılan bir 
kavramdır.42.

Öncelik unsuru uyarınca, ilk haczi koyduran alacaklı bir ilama daya-
nıyorsa, hacze takipli iştirak edecek alacağın, bu ilama temel olan dava-
dan önce doğmuş olması gerekecektir. İştirak eden alacaklının alacağı, 
ilk haciz sahibinin takibi ilamlı takip ise, ilamın verildiği davanın açıldığı 
tarihten önce doğmuş olmalıdır43.

Konu bir örnekle44 açıklanacak olursa “Borçlu (B)’ye karşı (A)’nın yap-
tırdığı ilamlı icra takibi 30 Kasım 2006 tarihinde kesinleşmiştir. (A)  bu 
takibe 1 Ağustos 2006 tarihinde başlamıştı. (A)’nın icraya koyduğu ilam, 
1 Nisan 2006 tarihinde açılan bir dava sonunda alınmıştır. Bu durumda 
diğer alacaklı (C)’nin hacze katılabilmesi için onun alacağı 1 Nisan 2006 
tarihinden önce doğmuş olmalıdır. Aksi takdirde öncelik şartı gerçekleş-
mediği için hacze katılamayacaktır.”

İlk haczin konulduğu icra takibi bir ilama dayalı ise, öncelik unsuru 
bu ilamın alındığı dava tarihi esas alınarak belirlenecektir45. İcra ve İf-
las Kanunu’nda ilam niteliğindeki belgeler sayılmıştır. Bunlar mahkeme 
huzurunda yapıla sulhlar, kabuller, para borcu ikrarını içeren resen dü-
zenlenmiş noter senetleri istinaf ve temyiz kefaletnameleri ve icra daire-
sindeki kefaletlerdir. İlam niteliğindeki bu belgeler, ilamlı icra takibinin 
dayanağını oluşturur. Bu belgelerin, ilamlı icra takibini dayanağını oluş-
turabilmesi için, hak sahiplerinin, haklarını açık ve kesin olarak ortaya 
koymaları, ispatlamaları gerekmektedir. Kanun koyucu ilam niteliğindeki 

40  Akcan, s. 62; İİD. 09.10.1964, E. 12025 K. 13193 (Çatalkaya/Bandakçıoğlu, s. 374); 
Ansay, Sabri Şakir, İcra ve İflas Usulleri, 5. Baskı, Ankara 1960 s. 125; Uyar, Talih, 
İcra Hukukunda Haciz, 2. Baskı, Manisa 1990, s. 767 vd.

41  Akcan, s. 62, dn. 232.
42  Ayrıntılı bilgi için bkz. Tanrıver, Süha, İlamlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın 

İadesi, Ankara 1996, s. 39 vd. 
43  Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin-Özkan/Özekes, s. 176, N. 795; Akcan, s. 62.
44  Örnek için bkz. Yılmaz, Adi İştirak, s. 280.
45  Deynekli/Kısa, s. 13; Akcan, s. 63.
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belgeleri sadece icra edilebilirlik açısından ilamlarla aynı hukuki rejime 
tabi tutmuştur46.

İİK. m. 100 f. 1’deki ilam kavramı İİK. m. 38’deki sayılan belgelerin ta-
mamını içermez47. Bunlardan sadece mahkeme huzurunda yapılan sulh-
lar ve kabuller bir dava sonucunda elde edilebilirler. Bu nedenle para 
borcu ikrarını içeren resen düzenlenmiş noter senetleri, istinaf ve temyiz 
kefaletnameleri ve icra dairesindeki kefaletlerle hacze iştirak mümkün 
değildir48. Yargıtay da49 icra kefaletnameleri hakkında aynı görüşe sahip-
tir.

İtirazın geçici kaldırılması kararı ile borçlunun açması muhtemel 
borçtan kurtulma davasını reddine ilişkin genel mahkeme kararı da bu 
anlamda bir ilam değildir50. Ancak ilk haciz ilamlı bir takip sonucunda 
gerçekleşmiş ise İİK. m. 100’den çıkan sonuç, ilk haczin mutlaka dava 
açılması sonucunda verilen ilama dayanması gerektiğidir. Bu durumda 
kanun koyucunun amacının İİK. m. 38’deki belgeleri yok sayma fikri akla 
gelebilir51. Doktrinde52, ilk haczin yanlı bir ilama, mahkeme önünde ya-
pılan bir sulh ve kabule dayanması durumunda, diğer alacaklıların hacze 
iştirakine izin verildiği kabul edilmektedir. Doktrindeki bir diğer görüşe 
göre53, İİK. m. 38’de yer alan ve ilam hükmünde kabul edilen diğer belge-
lere dayanılarak yapılan hacizde de, hacze iştirake izin verilmesi gerekti-
ğidir.

2. İlamsız Takipte

Aynı malı ilk hacizden sonra haczettiren alacaklının, ilk haciz sahi-
bi alacaklının koydurmuş olduğu ilk hacze iştirak edebilmesi için, ala-
cağının; ilk haciz sahibi alacaklının takibi ilamsız takip ise, onun takip 
talebinden önce doğmuş olması gerekir54. Başka bir ifadeyle kesinleşen 
takip, ilamsız takip ise, takip tarihi; öncelik unsurunun belirlenmesinde 

46  Akcan, s. 63.
47  Yılmaz, Adi İştirak, s. 282, Kuru, Baki, s. 193.
48  Yılmaz, Adi İştirak, s. 282 – 283; Kuru, İcra ve İflas, s. 193; Deynekli/Kısa, s. 9 – 10; 

Akcan, s. 64; Tanrıver, Süha, Mahkeme Huzurunda Yapılan Kabuller, ABD, 1996, C. 
53, S. 1, s. 34.

49  19. HD. 28.03.1995, E. 1984 K. 2992 (Deynekli/Kısa, s. 203).
50  Deynekli/Kısa, s. 9.
51  Akcan, s. 65. Uzlaşma tutanaklarının ilam niteliğinde olması ile ilgili bkz. Yılmaz, Ej-

der, Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi, 75. Yaş Günü İçin Baki Kuru Armağanı, Türki-
ye Barolar Birliği Yayınları, Ankara 2004, s. 855.

52  Deren-Yıldırım, s. 15 – 16.
53  Akcan, s. 65; Konuralp, Haluk, Hakem Bilirkişi Raporunun İptali Davası (İlamlı İcra – 

İlam Niteliğindeki Belgeler), Sigorta Hukuku Dergisi, 1982, C. 2, s. 171 – 174.
54  Akcan, s. 65; Uyar, Haciz, s. 767 vd.
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dikkate alınır. Hacze iştirak edecek alacaklının alacağı, ilk haciz sahibi 
alacaklının, ilamsız takibinden önce doğmuş ise, öncelik unsuru gerçek-
leşmiştir55. Örneğin (A), takibi 15.04.2016 tarihinde yapmış ise, hacze 
iştirak etmek isteyen (B)’nin alacağının 15.04.2016’dan önce doğmuş ol-
ması gerekir56.

İlk haciz dayanağı bir ilam değilse takip tarihi esas alınarak öncelik 
unsurunun gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılacaktır57. Bu tarihin be-
lirlenmesi dışında, ilk haczin konulduğu takibin dayanağı olan belgenin 
bir önemi yoktur. Bu takibin ilamsız takip olması ya da herhangi bir bel-
geye dayalı olmaması önemli değildir58.

IV. ÖNCELİK KOŞULUNUN BELGELENDİRİLMESİ

Hacze iştirak etmek isteyen alacaklının alacağının kanunda öngörülen 
sürelerden önce doğduğunu belgelerle ispat etmesi gerekir. Bu belgeler 
sınırlı olarak belirtilmiş olup, danışıklı alacaklıların ortak çıkması en-
gellenmek istenmiştir59. Doktrinde bu unsura belge ile ispat unsuru de-
nilmektedir60. Yargıtay61 da hacze iştirakte öncelik koşulunun ispatında 
kullanılacak belgelerin niteliklerinin önemli olduğunu vurgulamıştır. 

A. Kanunda Belirtilen Belgeler

İlk haciz sahibi alacaklının, alacağının İİK. m. 100 anlamındaki bel-
gelere dayanması gerekmemektedir62. Hacze iştirak etmek isteyen ala-
caklıların ise, kanunda belirtilen belgelerden birine sahip olmalıdırlar. 
Kanunda belirtilen belgelere sahip olmayan alacaklının ilk hacze iştiraki 
mümkün değildir63. 

1. Borç Ödemeden Aciz Vesikası

Hacze iştirak edebilmek için gerekli olan belgelerden biri, borç ödeme-
den aciz vesikasıdır64. Borç ödemeden aciz vesikası, aleyhine icra takibi 

55  Akcan, s. 65, dn. 252.
56  Örnek için bkz. Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin-Özkan/Özekes, s. 175 – 176, N. 795.
57  Akcan, s. 66.
58  Akcan, s. 66.
59  Belgeler hakkında geniş bilgi için bkz. Akcan, s. 66 – 84; Toprak, s. 27; Uyar, Adi İşti-

rak, s. 693.
60  Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin-Özkan/Özekes, s. 177, N. 798.
61  19. HD. 18.02.1995, E. 718 K. 1733 (Deynekli/Kısa, s. 634 – 635).
62  Kuru, İcra ve İflas, s. 193.
63  Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin-Özkan/Özekes, s. 176, N. 797; Akcan, s. 69.
64  Yılmaz, Adi İştirak, s. 284; Kuru, İcra ve İflas, s. 193; Kuru, El Kitabı, s. 534; Gürdo-

ğan, Burhan, İcra – İflas Takiplerinde Borçlunun Tamamen veya Kısmen Aczini Tespit 
Eden Vesikalar, BATİDER, 1963, C. 2, S. 1,  s. 24.
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yapılan borçlunun mallarının paraya çevrilmesinden elde edilen bedelin, 
alacaklının alacağını tamamen karşılamaya yetmediğini belirten ve icra 
müdürü tarafından verilen bir takip hukuku belgesidir65.

Borç ödemeden aciz vesikası, yapılan takip sonunda haczedilen mallar 
satılır ve satış sonunda elde edilen para alacağı karşılamaya yetmezse 
verilir66. Burada söz konusu olan belge, kesin borç ödemeden aciz vesi-
kasıdır. Geçici aciz belgesi ise alacaklıya sadece iptal davası açma hakkı 
vermektedir67.

Kesin aciz vesikasının hacze iştirak hakkı verebilmesi için gerekli un-
surların tamamlanmasının yanında icra müdürü tarafından belgenin dü-
zenlenmiş olması da gerekmektedir68. Aciz vesikasının takip veya dava-
dan önce alınmış olması gerekmez. Aciz vesikasının alınmış olduğu icra 
takibinin, ilk haciz sahibi alacaklının takip veya dava tarihinden önce ya-
pılmış olması gerekli ve yeterlidir69. Aciz vesikasının, ilk haciz ilamsız ta-
kibe dayanıyorsa, takip talebinden; ilk haciz ilama dayanıyorsa, bu ilamın 
verildiği davanın açılmasından önce yapılmış bir takip üzerine alınmış 
olması gerekir70.

İflasta verilen aciz vesikası ile de hacze iştirak mümkünüdür. Ancak 
bu durumda, aciz vesikası takip üzerine alınmadığından İİK. m. 100’deki 
takip tarihi yerine aciz vesikasının alındığı iflasın açıldığı tarih esas alın-
malıdır71. İflastaki aciz vesikası da alacaklıya, hacze iştirak hakkı verir. 
Bu belgenin borç ikrarını içermesi için, müflisin kabul beyanını içerme-
si gerekir72. İsviçre Hukukunda, iflastan sonra verilen aciz vesikası ile 
hacze iştirak mümkün değildir73. Geçici borç ödemeden aciz vesikasının 
ise, hacze iştirakte öncelik unsurunun belgelendirilmesi öncelik koşulunu 
sağlamaz74.

65  Toprak, s. 28.
66  Yılmaz, Adi İştirak, s. 284; Akcan, s. 69.
67  Taşpınar, Sema, İsviçre Federal İcra ve İflas Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler Üzerine, 

75. Yaş Günü İçin Baki Kuru Armağanı,  Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara 2004, 
s. 625.

68  Deren-Yıldırım, s. 14.
69  Akcan, s. 70; Kuru, İcra ve İflas, s. 193; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin-Özkan/Öze-

kes, s. 176, N. 797; Yılmaz, Adi İştirak, s. 284; Üstündağ, s. 278.
70  Akcan, s. 70; Gürdoğan, s. 24; Muşul, Timuçin, İcra ve İflas Hukuku, 1. Baskı, İstan-

bul 2005, s. 549.
71  Yılmaz, Adi İştirak, s. 284.
72  Deren-Yıldırım, s. 18, Akcan, s. 71; Toprak, s. 38.
73  Deren-Yıldırım, s. 18.
74  Deren-Yıldırım, s. 18; Gürdoğan, s. 17.
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2. İlam

İİK. m. 100 f. 1 b. 2 hükmü gereği, öncelik tarihinden önce açılmış bir 
dava üzerine alınmış bir ilam da hacze iştirak hakkı vermektedir. Mahke-
melerin nihai kararlarının, davanın taraflarından her birine verilen imzalı 
ve mühürlü suretlerine ilam denir (HMK. m. 301). Burada da öncelik un-
surunun gerçekleşmesi için, ilamın öncelik tarihinden önce alınmış olma-
sı gerekmez; ilamın verildiği davanın bu tarihlerden önce açılmış olması 
yeterlidir75.

Hacze iştirak etmek isteyen alacaklının alacağı, ilk haciz sahibi ala-
caklının takip veya dava tarihinden önce açılmış bir dava üzerine alınmış 
bir mahkeme ilamına dayanmakta ise, o alacaklı hacze iştirak edebilir76. 
Yargıtay’ın77 vermiş olduğu bir karara göre dava tarihine göre, ilk hacze 
iştiraki mümkün olan alacaklının, iştiraki asıl davada talep edilen alacak-
la sınırlıdır. Ek dava ilk haczin uygulandığı takip tarihinden sonra açıl-
mışsa, alacaklının ek dava konusu yapılan alacak yönünden hacze iştiraki 
mümkün değildir.

Öncelik tarihi ile aynı gün açılan dava sonucu alınan ilama dayanarak 
hacze iştirak edilemez. Kanun bu durumu öngörmemiş olduğu ve açıkça 
bu tarihlerden önce açılmış olma unsuru bulunduğundan aynı tarihli veya 
aynı ilama dayalı olarak hacze iştirak istemi kabul edilmeyecektir78. Taki-
bin ilama dayalı olması, alacaklıya öncelik sağlayan bir sonuç doğurmaz. 
İlama dayanarak hacze iştirak eden alacaklı da hacze diğer alacaklılarla 
aynı derece ve birlikte katılır79.

Yabancı mahkeme tarafından verilen ilam ile Türkiye’de uygulanmış 
bir hacze iştirak, tenfiz kararının verilmesine bağlıdır80. Yabancı mahke-
me ilamı, taraflar arasındaki davasının sulh ile sonuçlandığının tespitine 
yönelik ise; kesinleşmiş yabancı mahkeme kararı bulunmadığından tenfiz 
edilemez ve bu tür bir ilam ile hacze iştirak yapılamaz81.

75  Akcan, s. 72; Yılmaz, Adi İştirak, s. 285; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin-Özkan/Öze-
kes, s. 176, N. 797; Kuru, İcra ve İflas, s. 193; Muşul, s. 549; Üstündağ, s. 278.

76  Akcan, s. 73; Kuru, İcra ve İflas, s. 193; Yılmaz, Adi İştirak, s. 285, Kuru, El Kitabı, s. 
534. 

77  19. HD. 16.09.1999, E. 4280 K. 4865 (Deynekli/Kısa, s. 16, dn. 38).
78  İİD. 09.10.1964, E. 10253 K. 10903 (Olgaç, s. 888).
79  12. HD. 25.05.1982, E. 4625 K. 4825 (Deren-Yıldırım, s. 20, dn. 80).
80  Deren-Yıldırım, s. 20.
81  Toprak, s. 34.
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3. Resmi veya Tarih ve İmzası Onaylı Senet

Burada da öncelik tarihinden önce alınmış resmi veya tarih ve imzası 
onaylı senet anlaşılmalıdır82. Hacze iştirak etmek isteyen alacaklının ala-
cağı; ilk haciz sahibi alacaklının takip veya dava tarihinden önceki tarihli 
resmi veya tarih ve imzası onaylı bir senede dayanmakta ise, o alacaklı ilk 
hacze katılabilir83. Buradaki resmi senet kavramından tapu memurları ta-
rafından düzenlenen tapu ve ipotek senetleri ile noterler tarafından resen 
veya onaylama biçiminde düzenlenen borç ikrarını içeren senet anlamına 
gelir84. İmzası onaylı senetler de noterce onaylanan senetleri belirtmekte-
dir85. Yargıtay86 da aynı görüşü destekleyen kararlar vermiştir.

4. Resmi Dairelerin veya Yetkili Makamların Verdikleri Makbuz 
veya Belgeler

Hacze iştirak etmek isteyen alacaklının alacağı; ilk haciz sahibi ala-
caklının takip veya dava tarihinden önceki resmi dairelerin veya yetkili 
makamların yetkileri içerisinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz 
veya belgeye dayanmakta ise, o alacaklı hacze katılabilir87. Doktrinde re-
hin açığı belgesinin de borç ödemeden aciz belgesi sayılması gerektiği, 
sayılmazsa resmi dairelerin yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri 
bir belge olarak kabul edilmesinin doğru olacağı ileri sürülmektedir88.

Resim dairelerin ve yetkili makamların verdikleri belgelere örnek ola-
rak; kesin borç ödemeden aciz belgesi, rehin açığı belgesi ve geçici rehin 
açığı belgesi, Bankalar Birliğinin para cezaları hakkındaki icra dairesine 
yazdığı müzekkereler gösterilebilir89.

82  Akcan, s. 75.
83  Akcan, s. 75; Kuru, İcra ve İflas, s. 193; Kuru, El Kitabı, s. 534; Pekcanıtez/Atalay/ 

Sungurtekin-Özkan/Özekes, s. 176, N. 797; Muşul, s. 550; İİD. 6.12.1965, E. 6268 K. 
6325 (Ulukapı, Ömer/Akcan, Recep, Kaynakçalı, İçtihatlı İcra ve İflâs Kanunu ve İlgili 
Mevzuat, 3. Baskı, Konya 2005, s. 130). 

84  Akcan, s. 75; Deren-Yıldırım, s. 22; Yılmaz, Adi İştirak, s. 285; Kuru, İcra ve İflas, s. 
193.

85  Akcan, s. 75; Yılmaz, Adi İştirak, s. 285; Kuru, İcra ve İflas, s. 193; Kuru, El Kitabı, 
s. 534; Deren-Yıldırım, s. 22; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin-Özkan /Özekes, s. 176, 
N. 797.

86  19. HD. 28.06.1994, E. 4588 K. 6938 (Deynekli/Kısa, s. 205).
87  Akcan, s. 76; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin-Özkan/Özekes, s. 176, N. 797; Kuru, El 

Kitabı, s. 534; Kuru, İcra ve İflas, s. 193.
88  Kuru, El Kitabı, s. 534.
89  Akcan, s. 77; Deren-Yıldırım, s. 25; Yılmaz, Adi İştirak, s. 286.
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B. Kanunda Düzenlenmemiş Belgeler

Kanunda düzenlenen belgelerin dışındaki belgelerle hacze iştirak et-
menin mümkün olup olmadığı tartışmalıdır90. Burada tartışmalara fazla-
ca girmeden genel bir değerlendirme yapılacaktır.

1. Rehin Açığı Belgesi

Rehin açığı belgesi, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip sonunda 
verilir ve rehnin borcu karşılayamadığını tespit eden tek ispat vasıtası-
dır91. Rehnin paraya çevrilmesi yolu takipte, haciz aşaması olmadığından, 
rehinli takipte hacze iştirak mümkün değildir92.

Rehin açığı belgesi, takip unsurunun bir istisnasıdır. Alacaklı, bu bel-
geye dayanarak, borçlunun diğer mallarının haczini aynı dosyada icra 
müdüründen isteyebilir ve İİK. m. 100’deki esaslar çerçevesinde diğer 
alacaklıların haczine de iştirak edebilir93.

Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takipte, geçici rehin açığı belgesi ve-
rilen alacaklıya da borçlunun diğer mallarının haczini isteme yetkisi gel-
miştir. Alacaklı, bu belgeye dayanarak borçlunun diğer mallarının haczini 
isteyebilir ve İİK. m. 100’deki esaslara göre borçlunun diğer alacaklıları-
nın koydurduğu hacze iştirak edebilir94.

Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibinde de rehin açığı belgesi 
alınması ile alacaklının haciz talep hakkı dolayısıyla hacze iştirak hakkı 
doğmaktadır95. İsviçre Hukukunda rehin açığı belgesi bir borç ikrarıdır. 
Bu belge itirazın kaldırılmasını sağlar96. 

2. Adi Senet

Resmi bir makamın veya memurun katılımı olmaksızın düzenlenen 
senetlere adi senet denir97. Türk Hukukunda adi senetle hacze iştirak 
mümkün değildir98. Çünkü kötüniyetli bir borçlunun, gerçekte alacaklı 
olmayan veya alacağı daha sonraki bir tarihte doğmuş olan bir kişi ile an-
laşarak ilk haczi koyduran alacaklının takip veya dava tarihinden önceki 

90  Akcan, s. 78.
91  Akcan, s. 78.
92  Yılmaz, Adi İştirak, s. 279, dn. 30; Akcan, s. 78.
93  Deren-Yıldırım, s. 12.
94  Akcan, s. 80.
95  Akcan, s. 80; Deynekli/Kısa, s. 7.
96  Taşpınar, s. 629.
97  Toprak, s. 36.
98  Akcan, s. 81; Muşul, s. 549; Yıldırım, Kamil/Deren-Yıldırım, Nevhis, İcra Hukuku, 3. 

Baskı, İstanbul 2005, s. 127.
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tarihi taşıyan bir adi senet düzenleyebileceğinden adi senetle hacze iştirak 
kabul edilemez99.

Doktrin100 ve Yargıtay’a101 göre, ilk haciz sahibi alacaklıdan sonra haciz 
isteyen alacaklının alacağı bir adi senede bağlı ise, borçlu bu senet altın-
daki imzasını ikrar etmiş olsa bile, alacaklının ilk konulan hacze iştirak 
hakkı yoktur. Alacaklının, bu nitelikteki adi senetle hacze iştiraki müm-
kün değildir.

Elinde adi senet bulunan alacaklının var olan bir hacze iştirak etmesi, 
onun ilk haciz sahibi alacaklının takip veya dava tarihinden önce icra ta-
kibi yapmış olması ve borç ödemeden aciz vesikası almasına bağlıdır102. 
Bu belgenin varlığı durumunda, alacağı adi senede bağlı olan alacaklı İİK. 
m. 100 f. 1 b. 1’e göre, hacze iştirak edebilir103. Fakat bu durumda alacak-
lı elindeki senetten değil, bilakis o senede dayanarak yaptığı takip sonucu 
elde ettiği aciz vesikasından dolayı hacze iştirak edebilir104. Ayrıca adi 
senedin tarihi kesinleşmiş ise bu senede dayanak hacze iştirak edilebil-
melidir105. 

3. Yabancı Ülke Noterleri Tarafından Düzenlenen Senetler

Yabancı bir ülkede, o ülkenin kanunlarına göre yetkili kılınmış noter 
tarafından düzenlenen, oradaki Türk Konsolosluğunca onanmış senetler 
de Türkiye’deki noterler tarafından düzenlenmiş resmi senetler hükmün-
dedir106.

SONUÇ

Hacze iştirak İcra ve İflas Hukuku açısından oldukça önemli bir ku-
rumdur. Konu açıklanırken de belirtildiği üzere bu takipli iştirakte esası 
ilk haciz oluşturmaktadır. Bu nedenle ilk haczin ne olduğu öncelik koşulu 
ile birlikte başlı başına ele alınmaya çalışılmıştır. Öncelik koşulunun 
ne zaman gerçekleştiğinin tespiti de gerekmektedir. Anlatıldığı üzere ka-
nun koyucu her belgeyi öncelik koşulunun ispatında geçerli görmemiş-
tir. Bunun sebebi ise kötüniyetli borçluların bir üçüncü kişiyle anlaşarak 

99 Muşul, s. 550.
100  Akcan, s. 81; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin-Özkan/Özekes, s. 176, N. 797; De-

ren-Yıldırım, s. 23; Kuru, El Kitabı, s. 535.
101  İİD. 25.10.1949, E. 2276 K. 3280, (Uyar, İcra ve İflas, s. 1255).
102  Deren-Yıldırım, s. 23.
103  Akcan, s. 82; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin-Özkan/Özekes, s. 176, N. 797; Kuru, 

El Kitabı, s. 535; Kuru, İcra ve İflas, s. 192.
104  Akcan, s. 82; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin-Özkan/Özekes, s. 177, N. 799.
105  Akcan, s. 82; Deren-Yıldırım, s. 23.
106  Kuru, Baki, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara 

2017, s. 259.
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alacaklıların haklarını almalarına engellemelerine mani olmaktır. Öncelik 
koşulunun ve bu durumun belgelendirilmesinde ilamlı ve ilamsız takip 
esas alınarak bir tespit yapılmaktadır.
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KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI KANUNU’NA 
GENEL BAKIŞ

Av. Gürkan ÖZKAYA1

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanarak Türk Hukukundaki yerini almıştır. Kanun 
maddelerinin büyük bir kısmı  yayımlandığı tarihte, geriye kalan kısmı 
ise kanunun yayım tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girmiştir.

Her insanın kendine ait bir özel hayat çevresi vardır. Bu, bireyin küçük 
dünyasını oluşturur2 ve devlet müdahalesine karşı korunmuştur. Özgür 
bir hayat alanı, esasen insan haysiyetinin dokunulmazlığı ile doğrudan 
ilgilidir. Zira bireylere maddi manevi varlığını istedikleri gibi şekillendire-
bilecekleri özgür bir hayat alanı tanınması, demokratik hukuk devletinin 
en önemli gereklerindendir.3 İnsan hayatının genel ve özel olarak iki yanı 
bulunduğu, özel yanının da özel hayat alanı ve hayatın gizli alanı olarak 
ikiye ayrıldığı kabul edilir. Hayatın gizli alanına girilmesi kişi için bir yı-
kımdır. Bu nedenle her türlü müdahaleye karşı mutlak olarak korunmuş-
tur ve dokunulmazdır. Buna karşılık özel yaşam alanı ise, üçüncü kişiler 
ve devlet müdahalesine karşı korunmuş olmakla birlikte özellikle devletin 
suçla mücadelesi bakımından dokunulmaz değildir; bu yönüyle nisbi bir 
korumaya sahiptir.4

Devletin kamu güvenliği ve huzuru, suçların önlenmesi ve özellikle de 
iyi bir kamu yönetimi için kişilerle ilgili ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyulması 
doğaldır. Bu çerçevede Devlet, egemenlik yetkisine dayanarak söz konusu 
bilgileri toplar, derler, saklar, kullanır ve değerlendirebilir. Bu bilgiler 
sadece devlet için değil, diğer özel ya da kamu kurum ve kuruluşları için 
de gerekli olabilir. Örneğin bir banka kredi vereceği kişiye ilişkin kişisel 
verilere ihtiyaç duyar. Fakat keyfilik riskinin yüksek olduğu bu alanda 
söz konusu yetki çok serbest ve sınırlamasız kullanıldığında temel in-
san haklarından sayılan kişilerin özel yaşamına saygı hakkı ciddi ölçüde 
zedelenir. O halde özellikle devletin bilgi toplama hakkı ile kişilerin özel 
yaşamını koruma arasında sağlıklı bir denge kurabilmek gerekir.5

1  İstanbu Barosu Avukatlarından
2  ÖZTÜRK/ERDEM/ÖZBEK, Öztürk Ceza Muhakemesi No:98
3  ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ/TEPE, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler syf 527
4  ÖZTÜRK/ERDEM/ÖZBEK No:98
5  DEDEOĞLU Gözde “Gözetleme, Mahremiyet ve İnsan Onuru” www.dergi.tbd.org.tr, 

19.04.2004
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6698 sayılı kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel 
hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koru-
mak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri 
ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek olarak belirtilmiştir. Kayna-
ğını 6698 sayılı kanundan alarak kurulan Kişisel Verileri Koruma Ku-
rumu’nun misyonu ve vizyonu ise;  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda 
öngörülen özel hayatın gizliliği ile temel hak ve özgürlüklerin korunması 
kapsamında, ülkemizde kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve buna 
yönelik farkındalık oluşturarak bilinç düzeyini geliştirmek, aynı zamanda 
veri temelli ekonomide özel ve kamusal aktörlerin uluslararası rekabet 
kapasitelerini artırıcı bir ortam oluşturmak, kişisel verilerin korunması 
ile buna ilişkin vatandaşlık bilincinin oluşmasında etkin ve uluslararası 
alanda söz sahibi bir otorite olmak şeklinde ifade edilmiştir. 

KİŞİSEL VERİLER NELERDİR?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun tanımlar başlıklı 
3. maddesinde kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye 
ilişkin her türlü bilgi olarak ifade edilmiştir. Öte yandan ülkemizin de 
taraf olduğu Kişisel Nitelikteki Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması 
Karşısında Şahısların Korunmasına Dair Sözleşme’nin 2. maddesinde de 
yukarıdaki tanıma benzer şekilde “Kişisel nitelikteki veriler, kimliği be-
lirtilen veya belirtilebilen gerçek kişiyle ilgili tüm bilgileri ifade eder.” 
tanımına yer verilmiştir. Kişisel veriler ayrıca bireyin şahsi, mesleki ve ai-
levi özelliklerini gösteren, o bireyi diğer bireylerden ayıran ve niteliklerini 
ortaya koymaya elverişli her türlü bilgi şeklinde de tanımlanmaktadır.6

Kanunun 6. maddesinde ise özel nitelikli kişisel verilerin tanımı yapıl-
mış olup; 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 
ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veriler 
kapsamında değerlendirilmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, SİLİNMESİ VE YOK EDİLMESİ

Kişisel veriler, kanunda öngörülen usul ve esaslara uygun olmak kay-
dıyla;

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğin-
de güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri 
amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya 
işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine 
uygun olarak ilgili kişinin açık rızası ile işlenebilir. Ancak; 

6  Prof. Dr. Ersan ŞEN, 601, Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu C.1, 2006
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a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulu-
nan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da 
bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu 
olması, 

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ol-
ması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin 
gerekli olması,

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 
zorunlu olması,

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin 
zorunlu olması, 

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıy-
la, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu 
olması durumlarında kişisel verilerin işlenmesi için kişinin açık rızası 
aranmaz. 

Özel nitelikli kişisel verilerin, yani  kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi 
düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıya-
feti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkû-
miyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veri-
lerinin  ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Ancak sağlık ve 
cinsel hayat dışındaki kişisel veriler; 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 planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yüküm-
lülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 
ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak iş-
lenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalk-
ması hâlinde kişisel veriler, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri 
sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Veri sorumlusu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 
tanımlar başlıklı 3. maddesinde kişisel verilerin işleme amaçlarını ve va-



141Kişisel Verilerin Korunması... • Av. G. ÖZKAYA

sıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesin-
den sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi olarak ifade edilmiştir. Kanunun 
10. maddesi, veri sorumlusuna aydınlatma yükümlülüğü getirerek; ilgili 
kişilere yani kişisel verisi işlenen gerçek kişilere aşağıdaki konularda bilgi 
verilmesini düzenlemiştir. 

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) Kanunun 11. maddesinde sayılan haklar

Aynı kanunun 11. maddesi ise, kişisel verisi işlenen gerçek kişilere 
veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanı-
lıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü ki-
şileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların 
düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin akta-
rıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz 
edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına 
itiraz etme, 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğ-
raması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını tanımıştır.

SUÇLAR VE KABAHATLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 17. maddesinde, 
kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanunu’nun 135 ila 140 ıncı madde hükümlerinin uygulana-
cağı belirtilmiştir. 
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Buna göre, Türk Ceza Kanunu’nun Özel Hayata ve Hayatın Gizli Ala-
nına Karşı Suçlar bölümünde düzenlenen  Kişisel Verilerin Kaydedilmesi 
başlıklı 135. maddesinde, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden 
kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verileceği, kişisel verinin, ki-
şilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı 
olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya 
sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda ise verilecek cezanın 
yarı oranında arttırılacağı düzenlenmiştir.

Kanunun devamı maddelerinde ise, kişisel verileri, hukuka aykırı ola-
rak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişinin iki yıldan dört yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı, sayılan suçların kamu görevlisi 
tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle, belli bir 
meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi 
halinde verilecek cezanın yarı oranında arttırılacağı düzenlenmiştir. Ka-
nun koyucu aynı zamanda kişisel verilerin yok edilmemesi durumunda 
ortaya çıkabilecek sorunları da göz önünde bulundurmuş ve  kanunların 
belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok et-
mekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde bir yıldan 
iki yıla kadar hapis cezası verileceğini, suçun konusunun Ceza Muhake-
mesi Kanunu hükümlerine göre ortadan kaldırılması veya yok edilmesi 
gereken veri olması hâlinde ise verilecek cezanın bir kat arttırılacağını 
hüküm altına almıştır.

Kişisel verileri kaydetme, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele 
geçirme, verileri yok etmeme suçları şikayete bağlı olmayıp soruşturul-
ması ve kovuşturulması re’sen yapılması gereken suç türlerindendir. Bu 
suçlar ceza üst sınırlarına göre asliye ceza mahkemelerinin görev alanına 
girmektedirler. Bu suçlarda korunan hukuki değer kişinin özel hayatı, 
suçların konusu ise kişisel verilerdir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun kabahatler baş-
lıklı 18. maddesinde bu kanunun,

 a) 10 uncu maddesinde öngörülen aydınlatma yükümlülüğünü yeri-
ne getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına 
kadar, 

b) 12 nci maddesinde öngörülen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükle-
ri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk 
lirasına kadar, 

c) 15 inci maddesi uyarınca Kurul tarafından verilen kararları yerine 
getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına 
kadar, 
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ç) 16 ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve 
bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk 
lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verileceği dü-
zenlenmiştir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Teknolojinin her geçen gün daha da ilerlemesi, başta güvenlik soru-
nu olmak üzere pek çok tehlikeyi beraberinde getirmekte ve mahremiyet 
duygusunun her geçen gün öneminin yitirilmesine neden olmaktadır. Öte 
yandan kişilerin sosyal medya hesapları üzerinden her an yayında olma 
istekleri, yaşamlarının hemen her anını diğer kişilerle paylaşarak sosyal-
leşme talepleri, kişisel verilerin kötü niyetli üçüncü kişilerin eline geçme-
sine imkan tanımaktadır. Bu yaklaşım karşısında kişisel verilerin korun-
ması noktasında son yıllarda yapılan çalışmalar ve kabul edilen kanunlar 
maalesef yetersiz kalmaktadır. Gelecekte hukuki ve cezai sorumluluklar 
ile karşı karşıya kalmamak için,  kişisel verilerin korunması hususunda 
alınacak önlemlerin başında bireysel önlemlerin geldiği unutulmamalıdır.
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5953 SAYILI BASIN IŞ KANUNU’NA GÖRE 
HAFTA TATILI ALACAĞI VE HESAPLAMA 

TEKNIĞI

Stj. Av. Enes Furkan BEYTEKIN

I. GİRİŞ

Hukukumuzda işçi ve işveren ilişkilerini, çalışma ortamlarındaki hak 
ve yükümlülüklerini düzenlemek;  iş hukukuyla ilgili kavramları açıkla-
mak ve vuku bulabilecek uyuşmazlıkların önüne geçmek amacıyla 4857 
sayılı İş Kanunu düzenlenmiş ve bu Kanun 2003 yılında yürürlülüğe gir-
miştir. Takdir edileceği gibi dünya üzerindeki binlerce farklı mesleği tek 
bir kanunda düzenlemek mümkün değildir. Bunun yanında bazı meslek-
ler nitelikleri gereği ayrıntılı düzenlemelere ihtiyaç duymakta, bu meslek 
mensupları için ayrıca kanun oluşturulması gerekmektedir. Tüm bunla-
rın sonucu olarak Türkiye’de yayınlanan gazete ve süreli yayınlar ile 
haber ve fotoğraf ajanslarında, her türlü fikir ve sanat işlerinde çalışan; 
İş Kanunundaki “işçi” tarifi şümulü haricinde kalan kimselerle bunların 
işverenleri hakkında uygulanması için 13.06.1952 tarihinde 5953 sayılı 
Kanun kabul edilmiştir. 

4857 sayılı İş Kanunu ile 5953 sayılı Kanun arasında özel-genel kanun 
ilişkisi bulunup bulunmadığı doktrinde tartışmalıdır. Bir kısım yazarlar 
İş Kanunu’nun genel kanun niteliğinde olduğunu ve 5953 sayılı Kanun-
da hüküm bulunmayan hallerde uygulanacağını savunurken, baskın gö-
rüşe göre bu iki kanun arasında özel-genel kanun ilişkisi yoktur. 5953 
sayılı Kanunda bu yönde bir hüküm olmaması da bu görüşü kuvvetlen-
dirmektedir. Ayrıca 5953 sayılı Kanunun 6. maddesiyle, İş Kanunu’nun 
18,19,20,21 ve 29. maddelerinin kıyas yoluyla uygulanacağı kabul edil-
miş, başkaca bir istisna düzenlenmemiştir. Bu nedenlerle yukarıdaki 
maddeler dışında 5953 sayılı Kanun’da hüküm bulunmadığı takdirde İş 
Kanunu hükümlerini uygulamak mümkün değildir.1

Bu yazımızda 5953 sayılı Kanun uyarında hafta tatili alacağının hak 
kazanma koşulları, hesaplama tekniği, zamanaşımı-temerrüt-faiz husus-
ları incelenecektir. 

II. AÇIKLAMALAR

1  M. Uçum / Hüseyin Karataş, “Başlıca Esasları Yönünden İş Kanunu-Basın İş Kanunu Kar-
şılaştırması”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, İstanbul 2007, S. 14
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A. TANIM

Takdir edileceği gibi bir insanın hiç dinlenmeden sürekli bir şekilde 
çalışması gerek beden ve ruh sağlığı gerek sosyo-kültürel değerler açısın-
dan olumsuz sonuçlara yol açar.  Bir işçinin gün içinde ara dinlenmesi 
yapmadan çalışması nasıl mümkün değilse, bir hafta boyunca aralıksız 
çalışması da kendisinden beklenemeyecek kadar külfetli bir durumdur. 
Haftanın yedi günü aralıksız çalışmanın işçinin ruh ve beden sağlığına ol-
dukça büyük zararları olacağı gibi toplumsal refah bakımından da olum-
suz sonuçlara yol açacağı su götürmez bir gerçektir. İşte oluşabilecek bu 
zararların önüne geçmek ve daha verimli bir çalışma hayatı yaratmak için 
bir hafta içinde belli çalışma sürelerinin tamamlanması üzerine işçiye ta-
nınan tatile hafta tatili denir. 

Hafta tatili, başta T.C. Anayasası 50. maddesinin “Dinlenmek, çalı-
şanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık 
izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.” hükmüyle anayasal gü-
vence altına alınmıştır. Bu yazıda inceleyeceğimiz 5953 sayılı Kanun’da 
da hafta tatili, 19.maddenin 1. fıkrasında düzenlenmiştir. Aynı Kanun’un 
Ek 1. Maddesine göre hafta tatilinde çalışılması fazla saatlerde çalışma 
sayılır.

B. HAK KAZANMA KOŞULLARI

“5953 sayılı Kanun, m.19/1:

Her altı günlük fiili çalışmayı mütaakıp gazeteciye bir günlük üc-
retli dinlenme izni verilmesi mecburidir. Gazetecinin vazifesi devamlı 
gece çalışmasını gerektirdiği hallerde hafta tatili iki gündür.”

Hafta tatiline hak kazanabilmek için öncelikle gazeteci ile işveren ara-
sında iş sözleşmesi bulunmalı ve bu sözleşme askıda olmamalıdır. Tabii 
ki bu sözleşmenin varlığı, hafta tatiline hak kazanmak için yeterli değildir. 
19. maddede belirtildiği üzere gazeteci, hafta tatiline hak kazanabilmek için 
altı gün boyunca fiili olarak çalışmak zorundadır. Buna göre altı günlük fiili 
çalışmayı yapan gazeteci bir günlük hafta tatiline hak kazanacaktır. Kanun 
lafzından anlaşıldığı üzere bu tatil aslında bir günlük ücretli izindir. Bu 
hafta tatili kesintisiz 24 saat olarak kullandırılmak zorundadır. 2

4857 sayılı İş Kanunundan farklı olarak 5953 sayılı Kanun’da bir gün-
lük hafta tatilinin istisnası düzenlenmiştir. Buna göre gazetecinin vazife-
si devamlı gece çalışmasını gerektirdiği hallerde hafta tatili iki gündür. 

2 Yargıtay 7. H.D. 04.03.2013, E. 2013/1856, K. 2013/2022; Yargıtay 9. H.D. 19.04.2016, 
E. 2016/3064 K. 2016/9907
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Hangi saatler arasında çalışmanın gece çalışması sayılacağı Kanunda be-
lirtilmemiştir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 69. maddesine göre ise gece ça-
lışması, saat 20.00 ‘de başlayıp sabah 06.00 ‘da biten süreler arasındaki 
çalışmalardır. 5953 sayılı Kanun’da hüküm bulunmayan hallerde 4857 
sayılı İş Kanunu’nun kıyasen uygulanabileceğini savunan görüşe göre bu 
hüküm kıyasen uygulanabilir. Bu durumda çalışmasının en az yarısı gece 
dönemine rastlayanlar da, tamamen gece vakti çalışmış kabul edilmelidir. 
Diğer görüşe göre ise Türk Medeni Kanunu’nun 1.maddesi doğrultusun-
da burada bulunan hukuk boşluğunu hâkim hukuk yaratmak suretiyle 
doldurmalıdır.3 Bu doğrultuda yine İş Kanunu’nun 69. Maddesi kıyasen 
uygulanabilir. Sonuç olarak gazeteci devamlı olarak gece çalışması yaptığı 
hallerde iki günlük hafta tatiline hak kazanır. 

27.05.1935 tarihli ve 2739 sayılı Kanun ile hafta tatili “Pazar” günü 
olarak değiştirilmiştir. Dolayısıyla gazetecinin Pazar gününde hafta tatili 
yapmaya hakkı vardır. Bununla birlikte Pazar gününden başka bir gün de 
hafta tatili iznini kullanabilir. 5953 sayılı Kanun Ek Madde 1’e göre hafta 
tatilinde çalışma fazla çalışma sayılırken, Pazar günü dışında başka bir 
günde hafta tatili yapan gazeteci fazla çalışma yapmış sayılmaz.4

Gazeteci hak kazanmış olduğu hafta tatillerinde çalışması durumunda 
hafta tatili alacağına hak kazanır.

C. ZAMANAŞIMI

Hukukumuzda alacaklının korunduğu gibi elbette ki borçlu da korun-
makta, alacaklıya alacağını talep etmesi için belli süreler tanınmaktadır. 
Geçmesiyle borcu sona erdirmeyen fakat borçlusuna ödemeden kaçınma 
imkânı sunan süreye zamanaşımı süresi denir. Bu sürenin geçmesiyle 
borç, eksik borç haline gelir. 

Hafta tatili alacağının talebi de bir zamanaşımı süresiyle sınırlandırıl-
mıştır. Yukarıda bahsettiğimiz gibi hafta tatilinde çalışılması 5953 sayılı 
Kanun’a göre fazla saatlerde çalışma sayılmaktadır. Buna göre zamanaşı-
mı hususu, fazla çalışmaya uygulanan süre incelenerek tespit edilebilir. 
Ancak zamanaşımıyla ilgili herhangi bir hüküm 5953 sayılı Kanun’da yer 
almamaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun kıyasen uygulanması gerektiği-
ni savunan görüşe göre, Kanunun 32. Maddesindeki ücret alacaklarının 
beş yıllık zamanaşımına tabii olduğunu belirten hüküm burada da uy-
gulanmalıdır. Ayrıca aynı maddede yolluk, ikramiye, izin ücreti ve fazla 
çalışma ücretlerinin de bu kapsama girdiğinden söz edilmektedir. Buna 
göre bu ücretler ortaya çıktığı tarihten itibaren beş yıllık zamanaşımı sü-

3  M. Uçum / H.Karataş, “Başlıca Esasları Yönünden İş Kanunu-Basın İş Kanunu Karşılaş-
tırması”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, İstanbul 2007, S. 14

4  Tuba Karahisar, “Basın İş Kanunu’na Göre Gazetecilerin Yasal Hakları”, Marmara İleti-
şim Dergisi,  İstanbul 2008, C. 13, S. 13, s. 72
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resi işlemeye başlar. Fazla çalışma ücreti alacağına ilişkin de İş Kanu-
nu’nun 32. maddesindeki beş yıllık zamanaşımı süresi dikkate alınmalı-
dır.5 Diğer görüşe göre ise Türk Borçlar Kanunu’nun 126/3. maddesine 
göre işçi ücretlerine ilişkin davalar beş yıllık zamanaşımına tabiidir. Fazla 
mesai alacağı da bu tür alacaklardandır.6 

Sonuç olarak hafta tatili ücreti, çalışılan günden itibaren beş yıl süre-
nin geçmesiyle zamanaşımına uğrar.

D. TEMERRÜT

Temerrüt, kişinin borçlandığı edimi hukuka aykırı olarak yerine ge-
tirmemesi durumudur. Borçlu, yerine getirmekle borçlandığı edimi ifa 
etmeyerek; alacaklı ise ifa edilmek istenen edimi kabul etmeyerek borca 
aykırı davranmış olur. Bir alacağın muaccel hale gelmesi ile temerrüde 
düşmesi farklı kavramlardır. Alacağın ödeme gününün gelmesi, aynı za-
manda temerrüt olgusunun varlığını göstermez. Temerrüde düşürülme-
nin en önemli sonucu, bu tarihten itibaren faize hak kazanılmasıdır. 7

5953 sayılı Kanun Ek Madde 1’de “Fazla çalışmalara ait ücretin, 
mütaakıp ücret tediyesiyle birlikte ödenmesi mecburidir.” hükmü 
yer almaktadır. Buna göre hafta tatili alacağı, takip eden ayın ücretiyle 
birlikte muaccel olur. Gazeteci, hafta tatili alacağıyla birlikte faizini de 
talep ediyorsa, işvereni temerrüde düşürmelidir. İşverenin temerrüde dü-
şürülmesi ise ancak ihtarla, dava açılmasıyla ya da icra takibi başlatılma-
sıyla olur.8 Bu durumda işveren temerrüde düşer ve gazeteci bu tarihten 
itibaren hafta tatili alacağının faizini de talep edebilir. Ancak işverenin 
temerrüde düştüğünü gazeteci kanıtlamak zorundadır.9 Bu nedenle iş-
veren ihtar yoluyla temerrüde düşürülecekse bu ihtar, noter aracılığıyla 
yapılmalıdır.

E. FAİZ

Alacaklının talep etmeye yetkili olduğu bir miktar parayı kullanama-
ması nedeniyle, mahrum kalınan süreye bağlı olarak ödenmesini talep 
edebileceği karşılığa faiz denir.10 Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, hafta ta-
tili alacağıyla birlikte faiz de talep edilebilir. Ancak faizin talep edilebilme-
si için işverenin temerrüde düşürülmüş olması gerekir. İşveren temerrü-

5  Yargıtay 22. H.D. 26.03.2013, E. 2012/18465, K. 2013/6488
6  Yargıtay 9. H.D. 04.07.2012, E. 2012/3938, K. 2012/25669; Yargıtay 9. H.D. 12.06.2012, 

E. 2010/13165, K. 2012/20442 
7  Özkan Kaban, “Ücret Alacaklarında Zamanaşımı ve Faiz”, www.kabanhukuk.com
8  Özkan Kaban, “Ücret Alacaklarında Zamanaşımı ve Faiz”, www.kabanhukuk.com
9  Yargıtay 9. H.D. 28.09.2006, E. 2006/21951, K. 2006/25317
10  Şamil Demir, “Türk Borçlar Kanunu’nun Para Borçlarında Faize İlişkin Getirdiği Yeni-

lik ve Sınırlamalar”, Ankara Barosu Dergisi, Ankara 2012, S.4, s.213



148 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 5 • Yıl: 2018

de düşürüldüğü takdirde alacaklı, temerrüt tarihinden itibaren faiz talep 
edebilir. 5953 sayılı Kanun’a göre hafta tatili alacağı için yasal faiz uygu-
lanabilir, en yüksek banka mevduat faizi uygulanamaz.11 Özetle alacaklı, 
hafta tatili alacağı için işvereni temerrüde düşürdüğü tarihten itibaren 
yasal orana göre faiz talep edebilir. 

5953 sayılı Kanun Ek Madde 1’de “Fazla çalışmalara ait ücretin, 
mütaakıp ücret tediyesiyle birlikte ödenmesi mecburidir. Fazla ça-
lışma ücretlerinin gününde verilmemesi halinde, her geçen gün için 
%5 fazlasiyle ödenir.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu düzenlemeye 
göre fazla çalışma ücreti(dolayısıyla hafta tatili alacağı) muaccel olduğu 
gün ödenmelidir. Aksi takdirde her geçen gün %5 fazlasıyla ödenir. Bu 
düzenlemede sözü edilen alacak için ödeme tarihi de belirlenmiş olmakla 
birlikte, %5 fazla ödemeye hak kazanmak için işverenin temerrüde düşü-
rülmüş olması gerekmez.12 Buradaki %5 fazla ödemenin hukuki niteliği 
faiz ya da tazminat değil, uyulması zorunlu bir kamu hükmüdür. Bu hük-
mün oldukça yüksek bir oran içermesi nedeniyle, zamanında ödenmeyen 
ücretler bakımından karşılıklı kusur durumları gözetilerek Türk Borçlar 
Kanunu’nun 44. Maddesi uyarınca bir indirime gidilmesi gerektiği kabul 
edilmiştir.13

%5 fazla ödeme alacağı, alacağa bağlı olarak doğmasına rağmen esasın-
da bağımsız alacaktır. Bu nedenle kendi başına da faize konu olabilmek-
tedir. Ödenmemiş hafta tatili alacağı ve ödenene kadar doğmaya devam 
eden %5 fazla ödemelerle ilgili yasal faiz yürütülürken temerrüt tarihine 
dikkat edilmelidir. Uygulamada %5 fazla ödeme alacağıyla ilgili talepler 
ihtar, dava dilekçesi, ek dava veya ıslah dilekçesiyle ileri sürülmektedir. 14

F. HESAPLAMA TEKNİĞİ

5953 sayılı Kanunun Ek 1. maddesine göre hafta tatilinde çalışılma-
sı fazla saatlerde çalışma sayılır. Aynı maddeye göre fazla mesai günde 
üç saati geçemez. Ancak üç saatin üzerinde fazla mesai yaptığı takdirde 
gazeteci bu çalışmalarının tamamı için fazla mesai ücretine hak kazana-
caktır.15

11  Yargıtay 9. H.D. 07.03.2006, E. 2005/37137, K. 2006/5674
12 Yargıtay 22. H.D. 10.05.2013, E. 2013/8699, K. 2013/10518
13  Yargıtay İçtihadı Birleştirme BGK, 24.12.1973, E. 4, K. 6
14 M. Uçum / H. Karataş, “Başlıca Esasları Yönünden İş Kanunu-Basın İş Kanunu Karşı-

laştırması”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, İstanbul 2007, S. 14
15 Tuba Karahisar, “Basın İş Kanunu’na Göre Gazetecilerin Yasal Hakları”, Marmara İleti-

şim Dergisi,  İstanbul 2008, C. 13, S. 13, s. 71
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a. Haftalık Ücret Alacağının Hesaplanması

5953 sayılı Kanunun Ek 1. maddesine göre her bir fazla çalışma saati 
için verilecek ücret, normal çalışma saati ücretinin %50 fazlasıdır. Ancak 
günlük normal çalışma süresine ek olarak düzenlenecek fazla çalışma-
lar saat 24’ten sonrasına denk geliyorsa, bu saatler için ücret bir katı 
fazlasıyla ödenir. Fazla saatlerin hesabında, yarım saatten az olan süre-
ler yarım saat, fazla olan süreler ise bir saat sayılır. Eğer fazla çalışma, 
ücretlerini parça başına veya yapılan iş miktarına göre alan gazetecilere 
yaptırılmışsa bu kimselerin fazla saatlere tekabül eden ücretleri de aynı 
esaslara göre ödenir. 

b. Haftalık Ücret Alacağına İşletilecek Faizin Hesaplanması

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, bu alacağa ilaveten faizin talep edile-
bilmesi için işverenin temerrüde düşürülmesi gerekmektedir. İşverenin 
temerrüde düşürülmesinden itibaren haftalık ücret alacağına yasal faiz 
işletilebilecek ve bu faiz de talep edilebilecektir.

c. %5 Fazla Ödemenin Hesaplanması

Fazla çalışmalara ait ücret(dolayısıyla hafta tatili alacağı), takip eden 
ayın ücretiyle birlikte ödenmek zorundadır. Aksi halde geçen her gün için 
%5 fazlasıyla ödenir. Bu fazla ödemenin talep edilmesi için işverenin te-
merrüde düşürülmesine gerek yoktur.

d. %5 Fazla Özemeye İşletilecek Faizin Hesaplanması

Faiz uygulamasının talep edilen miktarla bağlantılı, aşamalı şekilde 
yapılması gerekir. İhtarnameye kadar muaccel olmuş alacaklar için ih-
tar tarihinden itibaren, ihtar tarihi ile dava tarihi arasında muaccel olan 
alacaklar için dava tarihinden itibaren, dava tarihi ile ek dava veya ıslah 
dilekçe tarihi arasında muaccel olan alacaklar için ise ek dava veya ıslak 
dilekçesi tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmalıdır.16

G. SONUÇ

Bu yazımızda İş Kanunu ile 5953 sayılı Kanun arasındaki ilişkiden 
bahsedilmiş, daha sonra 5953 sayılı Kanun’a göre hafta tatili alacağı an-
latılmıştır. Hafta tatilinin anayasal bir hak olduğu, kanunen düzenlendiği, 
hangi koşullarda hak kazanıldığı, hafta tatili alacağının zamanaşımı-te-
merrüt ve faiz hususları ile birlikte hesaplama tekniği açıklanmıştır.

16 M.Uçum / H. Karataş, “Başlıca Esasları Yönünden İş Kanunu-Basın İş Kanunu Karşılaş-
tırması”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, İstanbul 2007, S. 14
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SILA PROJESI “KADINA ŞIDDET HUKUKSAL 
KORUMA SIGORTASI” ILE TAMAMLANMALIDIR

Av. Dr. Tennur KOYUNCUOĞLU

GİRİŞ

Bu yazının amacı kadınlara karşı artan şiddet ve toplumdaki hassa-
siyete karşı sorunun bir türlü çözülemeyişine katkı sunmaktır. TBB’ in 
uluslararası işbirliği ile yapılandırdığı “SILA PROJESİ” çok önemli bir 
girişimdir. Bu projenin “KADINA ŞİDDET HUKUKSAL KORUMA SİGOR-
TASI” nı kapsaması gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle sigortanın “Adli 
Yardım” kurumu kapsamında işlevini ortaya koyarak, kadınların şiddet 
sorununun en geniş biçimde nasıl koruyabileceğini göstermek istiyorum.

 Hak arama özgürlüğü ve savunma hakkı bu ihtiyacın belirlendiği ana 
kadar uzanan bir bütünlük istemidir. Konuya bu açıdan bakarak, karma-
şık yaklaşımlara karşın şiddet gören kadının hak arama ve savunma hak-
kından söz edilemez. Çözüm olarak sunulan önlem ve öneriler yetersiz-
dir. Bütünlük sağlanmadan mağdur kadına göstermelik yaklaşımlar, onu 
korumaktan çok “ mış gibi” yapmaktan öteye gidememektedir. Öncelikle 
kadının adalete, mahkemeye, adli yardıma erişme hakları uluslararası 
standartlar içeren bir kanunla düzenlenmelidir. 

Kadına şiddet ülkemizin en ağır sorunudur. Ne var ki, toplum buna 
alıştırılmak istenmekte, kadınlarımız dünyanın orta yerinde sanki “get-
to” lara sıkıştırılmış yaşamaya zorlanmaktadır. Şiddete uğrayan kadının 
davranışlarının düz ve anlaşılabilir bir okuması yoktur. Şiddet sözü her 
kadın için ayni anlama gelmez. Bir seminerde verilen örneği alıntılayaca-
ğım.1 Olay İsveç, Stockholm’ da göçmen ve mültecilerin yaşadığı bir yerle-
şim yeri Rinkepy’ de geçmektedir. Acısı yüzünden belli bir kadın danışma 
merkezinde taş gibi durmakta ve şiddet konusunda sorulan sorulara hiç-
bir yanıt vermemektedir. Her gün gelmekte ve sonra evine dönmektedir. 
Günlerden bir gün bir danışman dayanamamış, kocan seni dövüyor değil 
mi, diye sorunca kadın birden ağlamaya başlamış. Arkası sürmüş. Kocası 
solcu imiş ve dayaklardan sonra ağzına silah dayayarak onun susturuyor-
muş.  İsveç gibi refah bir toplumunda kadın erkek eşitliğinde dünyanın 
örnek aldığı, Parlamento ve Hükümetin yarısının kadın olduğu yerde hal-
de şiddetin önlenememesi çok düşündürücüdür.

1  Uygur, Tülin, Cennet mi, Cehennem mi, Kadına Karşı: Doğu/Batı, Savaş/Barış Tanıma-
yan Şiddet Uluslararası Sempozyum’ a sunulan Tebliğ, 27 Kasım 2015
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Bu örnekten yasalarda tanınan eşitliğin nasıl göstermelik olduğuna 
değinmek istiyorum. Kadınların içinde bulunduğu yaşam koşulları şid-
detin doğrudan kaynaklarıdır. İşsizlik, yoksulluk, eğitimsizlik ve sağlık 
koşullarının yetersizliği erkek egemen yapının daha da güçlenmesine ve 
şiddetin artmasının başlıca etkenleridir. Ülkemize gelince milli gelirin 
dağılımında ki adaletsizlik açıktır.2 Yasalarla tanınan eşitlik uygulama-
da yoktur. Kamusal ve kişisel ataerkinin dayatmaları altında kalan ka-
dınların davranışları “öğrenilmiş çaresizlik” duyguları uğradıkları şiddeti 
saklamaktadır. Toplumsal yapı altında ezilen kadın şiddet gördüğünde 
“ikircikli kalmakta” ve cinsel istismar olaylarında bile yakın çevresinde-
ki ilişkileri bozmaktan korkarak küçüklere yapılan cinsel istismarı her 
zaman doğrudan açıklayamamaktadır. Şiddetin fark edilmesi sürecinde 
mağdur kadının güven içinde bir ortamda bulunması gerekmektedir. Bu-
nun koşulu her zaman danışabileceği bir avukata başvurmasına bağlıdır. 
Şiddete uğrayan kadının ilk elden ve ivedilikle bir avukattan yardım alma-
sı kaçınılmaz bir zorunluluktur.

Şiddet kavramının karmaşıklığı ve ülkemizde ataerkil zihniyetin uzan-
tıları kadınları hak aramaktan dışlamaktadır. Cumhuriyetten bu yana er-
kek egemen siyasetin koşulları kadınların özverisine dayanmış, onlara 
hak arama olanağı vermemiştir. 1923-1950 yılları kadının hukuk öznesi 
olarak tanınması sözde kalmış, uygulamada kadına tanınan analık, yar-
dımcılık rolleri içinde kadınlar, kamusal vitrinin bir parçası olmaktan 
öteye geçememiştir. 3 Cumhuriyetin hedeflediği çağdaş birey, öncelikle er-
kek kardeşlerin bir millet olma duygusuyla pekişmiştir. 

 Papilla’ ya göre 4 “çağdaşlığının” altını çizen Türk’tür. Çağdaş Türk 
kimliğine sahip birey, Batı’da “yabancı” hissetmeyen, dış görünüşünden 
eğitim ve kültürüne kadar, Batılı gibi davranan ve onunla aynı hak ve öz-
gürlüklere sahip olan bireydir”

Cumhuriyet  “kadın haklarına” hukuk devleti içinde soyut bir ivme 
kazandırmıştır. Ancak bireysel olanaklarını kullanabilen kadınlar erkek-
lerle eşit haklara ulaşmak için zoru denemiş toplumsal statülerini yük-

2  En zengin 8 kişinin mal varlığı, en yoksul 3,5 milyar insanın mal varlığının toplamı-
na eşit. Gelir dağılımındaki uçurumun azalacağına artıyor olması, yalnız ülkeler arası 
ya da bölgeler arası değil, her ülkenin kendi içindeki gelir eşitsizliğinin rahatsız edici 
boyutlara ulaşması da cabası. Bkz.https://www.herkesebilimteknoloji.com/gunun-yoru-
mu/esitsizlik-soylemi-bir-yanilsama-mi-adaletli-esitsizlik-ne-demek

3  Bkz. Koyuncuoğlu, Tennur, Medeni Kanun ve Kadın Hakları, 75 Yılda kadınlar ve er-
kekler, Tarih Vakfı Yayınları, 1998, s. 58-63

4 Bkz.Papilla,Aytül, http://earsiv.beykent.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/hand-
le/123456789/286/Cumhuriyet%20Döneminin%20Türk%20Kimliğininin,%20Cumhu-
riyet%20İd
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seltmiş, mücadele etme gücüne erişmiştir. Özellikle Atatürk’ün de destek 
verdiği çağdaş sanatçıların, doktorların, hukukçu ve edebiyatçı kadınla-
rın yetişmesi milli ve uluslararası alanda 1950 yılına kadar kadınlar Türk 
toplumunun belirleyicisi olmuştur”.5

1950-1960 dönemi Türkiye’nin tek partili dönemden çok partili dö-
neme geçişin yaşandığı bir süreç olması açısından önem arz etmektedir. 
Arşiv taramalarında ortaya çıkan belgeler neticesinde gözükmektedir ki 
kadın ve kadın hareketlerinin Türk toplumu içeresindeki yeri istenilen 
etki ve güçte olmadığını söylemek mümkündür. Bunun temelinde yatan 
nedenlerin başında derneklerin halkın her kesimine yayılamamış ve daha 
seçkinci bir yapıda olmasıdır.6

Ülkemizde kadın hareketinin etkinlik kazanmaya başladığı dönem 
1960’ 1970’ li yıllar olmuştur. Kadınlar şiddet konusunun tüm kadınlara 
yönelen bir sistem politikası olduğunu sezinlenmiştir.  1971 yılında ilk 
kadın sağlık bakanı olarak atanan Türkan Akyol’dur. Günümüzde hala 
tartışma konusu kürtaja, yasa katında 10 haftaya kadar gebeliklerin kür-
tajla sonlandırılması ve gönüllü cerrahi sterilizasyona izin verilmiştir.7 

 
Şiddet gören kadınlara yönelik ilk gerçek kıpırdanmalar kadınların bir-
likte oldukları ev toplantılarında “benzer şiddet” ortamlarında yaşadıkla-
rını birbirlerinden öğrenmeleriyle başlar.  Kadınların “özel alana” ilişkin 
tartışmaları hepsinin içinde bulunduğu şiddeti kadın hareketinin asal 
gündemine taşımıştır. Fark etmek, çözüme zorlanmak ve hak arama is-
teğini ortaya çıkarmıştır. 1980’lerde “bilinç yükseltme grupları” toplumu 
hareketlendirmiştir. Kadının bedeni, kimliği ve emek sömürüsü üzerinde 
ortak görüşler toplumsal alana sıçramıştır. 

1990’lı yıllarda Aile içi şiddet konusunda kadın hareketi “kadın sı-
ğınakları” modelini oluşturmuştur. Mor Çatı bunun en güzel örneğidir. 
Daha sonra belediyelerin hareketin geliştirdiği ilkelere uygun biçimde ka-
dın dayanışma merkezleri ve sığınaklar kurması gündeme gelmiştir.

1990’lı yıllar toplumda hukuk ve hak farkındalığının oluştuğu zaman-

5  Davas, Aslı’ ın , bu kadınların her birinin ismini geçirdiği kitabı için bkz, Eşitsiz kız 
kardeşlik, Uluslararası ve Ortadoğu Kadın Hareketleri, 1935 Kongresi ve Türk kadınlar 
Birliği, İş Bankası Kültür Yayınları, 2014, İstanbul

6  (PDF) 1950-1960 Döneminde Türkiye’de Kadın Hareketlerinin Niteliği Üzerine Bir 
Değerlendirme. Aydın, Abdullah-Yıldız,Murat,https://www.researchgate.net/publica-
tion/320191163_1950-1960_Doneminde_Turkiye’de_Kadin_Hareketlerinin_Niteligi_
Uzerine_Bir_Degerlendirme,Temmuz,2018.

7  file:///C:/Users/lenovo/Desktop/resimler/12301-27842-1-SM.pdf
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lardır. Ayrıca devletin şiddete maruz kalan kadınları koruma amacıyla 
harekete geçmesi ve 1998’de devletin aile içi şiddete son verilmesi ama-
cıyla 4320 sayılı” Aileyi Koruma Yasası kabul edilmiştir. Bu yasanın ilk 
uygulaması İst. Barosu Kadın Hakları Komisyonu’ üyesi bir avukatın adli 
yardım tarafından görevlendirilmesi sonucu şiddet gören kadına mahke-
meden  “ilk korunma kararı” alınmıştır 

Kadına karşı şiddet böylece baroların gündemine yerleşmiştir. Birbiri-
ne yakın tarihlerde İzmir ve İstanbul Barosu başı çekmiş ve şiddet gören 
kadınların danışacağı “gönüllü avukatlık” hizmeti başlatılmıştır. 

 İstanbul Barosunda 1997 yılında kurulan “Kadın Hakları Komisyo-
nu”, adli yardım kurumu aracılığıyla  “Gönüllü Avukatlar” tarafından şid-
det gören kadına danışma verilmesi ve ayrıca adli yardım kapsamında 
mahkemelerde davalarının temsilini bütünleyen bir sistem başlatmıştır. 
Sonrasında İstanbul’ da Kadın Hakları Komisyonu’nun düzenlediği “Ya-
salar önünde Eşitlik” Çalışması toplantısı sonucu Türkiye Barolar Birliği 
tarafından hizmet tüm barolara yaygınlaşmıştır. Avukatlık Kanunun 76. 
maddesi gereği Baroların İnsan Hakları alanında yapmaları gereken çalış-
malar, İzmir Barosu İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Mer-
kezinde somutlaştırmıştır. Ankara Barosu “gelincik projesi kapsamında 
Adli Yardım Bürosu kanalıyla halen 2381 avukatla aktif olarak yürütül-
mektedir. 

 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda değişiklik yapan ve 02.05.2001 ta-
rihinde yürürlüğe giren 4667 sayılı Kanun ve 14.11.2001 tarihli Türkiye 
Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesi ile birlikte 
Şubat 2002 tarihinde İstanbul Barosu Adli Yardım Bürosu daha işlevli bir 
yapılanmaya kavuşmuştur.

1990’lı yıllarda, hak arama düşüncesinin topluma yerleşmesinin bir 
başka çıkışı da “hukuksal koruma sigortaları” ile olmuştur. 1997 yılında 
hukuksal koruma sigortası genel şartları yasal bir sözleşme olarak uygu-
lamaya girmiştir. Baroların hemen dikkatini çeken eleştiri ve övgülerle 
gündeme gelmiş, ancak son yirmi yıldır baroların el atması ile toplumsal 
faydaya dönüşmeyi beklemektedir.

2000’li yıllarda şiddet konusunda 2011 tarihli ”Kadına yönelik şiddet 
ve aile içi şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Kon-
seyi Sözleşmesi” çok önemlidir. İmzaya İstanbul’ da açıldığı için bu belge 
“İstanbul Sözleşmesi” olarak anılmaktadır.

 2012 tarihinde Türkiye sözleşmeyi ilk onaylayan ülkedir. Kadına şid-
detin ortadan kalkmasını amaçlayan bu belgede şiddetin önlenmesi konu-
sunda yol haritasını Moroğlu, şöyle açıklamaktadır:8

8  Moroğlu, Nazan, http://dekaum.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2016/05/2012-99-1169.
pdf
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“ Farkındalığı artırma, uzmanların eğitimi, önleyici müdahale, tedavi 
programları, özel sektör ve medya desteğinin alınması, psikolojik ve hu-
kuksal destek hizmetleri, sığınakların kurulması, acil yardım hatlarının 
açılması, çocuk tanıklar için koruma, bedensel zarar görenlere tazminat, 
adli yardım hizmetleri gibi konular ayrıntılı olarak düzenlenmiştir”. 

Bu yol haritasında adli yardımın sağlanmasında toplumun tümüne, 
bu arada “özel sektöre” de sorumluluk yüklenmektedir.  SILA projesin-
de de ele alındığı gibi adli yardım toplumun tüm kesimlerinin işbirliğini 
gerektirir. Avrupa’da sosyal amaçlı özel sigortalar, bir tür kendi gelecek-
lerine güven ve itibar sağlamak için toplumsal hizmetleri üstlenmektedir. 
Hukuksal koruma sigortası da bu tür bir sigortadır.  Barolar Birliğinin 
denetiminde topluma adeta “özel bir hukuk bürosu” inşa etmeyi borçlan-
maktadır. Bu sistemde Devlet kırılgan grubun primini ödeyecek, baro hak 
arama avukatına özel uzmanlık eğitimi verecek ve Baronun oluşturduğu 
listeden halk avukatını seçebilecektir. 

Mevcut sisteme baktığımızda, ceza yargılamasında “zorunlu savunma 
avukatlığı” CMK avukatları ve servisi uygulaması yerleşmiştir. Buna kar-
şın hak aramaya dayanan bağımsız bir avukatlık sistemi yoktur. Hukuk 
yargılamasında “adli yardım avukatlığı”, düşük ücretli devletin kamusal 
düzenlemeleri bir tür resmi gönüllü avukatlarıyla yürütülmektedir. Bu 
avukatlara normal avukatlık ücreti dışında iş yüklenmekte ve paraları 
çok geç ya da hiç ödenmemektedir.

Konu halk açısından da zorluk taşımaktadır. Çünkü genelde adli yar-
dımdan yararlanmak isteyenler, bir malları olmadığını, muhtardan alına-
cak “yoksulluk belgesi “ ile kanıtlamak zorunda bırakılmaktadır. Adalete 
erişim herkesin hakkıdır. Haksızlığa uğrayanlardan “yoksulluk belgesi” 
istenmesi onların katmerli aşağılanmasına yol açmaktadır.  Zamanla Ba-
roların kadın hakları merkezleri “yoksulluk belgesi” aranmadan hizmet 
sunumuna geçilmiştir.  Orta sınıfın para bulma olanağı olsa da, hukuk 
bilgisinin yetersizliği nedeniyle hakkını aramaktan yoksundur.  

Hukuksal koruma sigortası hem hak arama hem savunma hizmetini 
içermektedir. CMK avukatlığı karşısına HKS ile hukuksal koruma avu-
katlığı kurumu getirmektedir. Bu sistemde CMK ile HKS avukatlığı eşit-
lenecektir. Kadına şiddete karşı hukuksal koruma sigortasında avukatla-
rın ücreti devlet tarafından ödenecektir. Hak arama ve hak savunma bir 
madalyanın iki yüzü gibi birleşecektir. Mesleki bir kuruluş olan baroların 
gerekse avukatlık hizmetinin toplumsal sorumluluk taşıyan özel niteliği 
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gereği,9 bu düzenlemeleri yapacak birikime sahiptir. Geniş bir adli yar-
dım hizmeti için bu sorumluluğu yüklenmek zorundadır.

1.SILA PROJESİ VE ŞİDDETE UĞRAYAN KADINLARIN 
KORUNMASI 

1.1 SILA PROJESİ

2015 yılının Eylül ayında “Türkiye’de Adalete Erişim İçin Adli Yardım 
Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi” başlatılmıştır. Projede 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı uygulayıcı, TBB ana faydalanıcı ve 
T.C. Adalet Bakanlığı’nın faydalanıcı olarak yer almaktadır. İsveç Ulusla-
rarası Kalkınma İşbirliği Ajansı ve TBB’nin finansmanıyla bu Proje Suri-
yelileri de kapsayan dezavantajlı gruplara adli yardım hizmeti veren veya 
verecek olan avukatların kapasitesinin arttırılması çabalarını koordine 
etmeyi amaçlamaktadır. 

 Projenin ana hedefi sitesinde şöyle açılanmaktadır: 

“Proje adli yardım alanında Suriyeli nüfus da dâhil olmak üzere de-
zavantajlı gruplara yönelik adli yardım hizmetlerinde bulunmuş ve bulu-
nacak avukatların kapasitelerinin arttırılmasına yönelik koordineli çalış-
maların geliştirilmesini, böylelikle adli yardım hizmetlerinin tüm ülkede 
etkili ve kaliteli bir şekilde sunulmasını amaçlamaktadır. Ayrıca Proje, 
baroların adli yardım sisteminin etkili ve koordineli bir şekilde izlenme-
sine ilişkin kurumsal ihtiyaçlara değinecektir”.  

12-13 Mayıs 2018 tarihlerinde Sıla Projesi’nin tanıtım toplantısı, 79 
ilin baro temsilcilerinin katılımıyla İzmir Barosu’nun ev sahipliğinde ger-
çekleşmiştir. Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından, Adalet Bakanlığı 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün katılımları, Birleşmiş Milletler Kalkın-
ma Teşkilatı’nın (UNDP) uygulayıcılığı ve İsveç Ulusal Kalkınma Ajansı’nın 
(SİDA) finansman desteği ile yürütülmekte olduğu belirtilmiştir. 

Antalya’da yapılacak Adli yardım “ortak sorunlar, ortak çözümler” 
konferansında (10-11 Aralık 2016),  proje geniş biçimde ele alınmıştır. 
TBB sitesinde bu konuya ilişkin” BİLGİ NOTU VE GÜNDEM” açıklanmış-
tır. Biz yazımızla ilgili olarak “devletlerin kaçınamayacağı bir insan hakkı”  
olarak kaydedilen bir bölümden başlayalım:10

9  Toplumun kendisini savunma hakkı çerçevesinde pro-bono hizmetleri ile hak arayışı 
bir başka çözüm yolu olarak gündemdedir. Avukatlık ayni zamanda bir kamu görevi-
dir. Eşit hukuk payı dağılımı olmayan bir memlekette hak arayan da hakkı savunan 
da rahatsızdır. Bu konuda kendi uzmanlık alanlarında sıkışıp kalmış avukatlar belli 
saatlerde halka ücretsiz danışma vererek mesleksel doyuma ulaşmaktadırlar. 

10  http://www.silaprojesi.org/upload/resimler/54e4d3f4e4.pdf
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“Adli yardım hakkı, adil yargılanmanın ön koşulu ve toplumdaki tüm 
dezavantajlı grupların adalete erişimini sağlamak açısından bir dengeleyi-
ci unsur olması münasebetiyle temel bir insan hakkı olarak değerlendiril-
mektedir. Adli yardım ve bu konudaki farkındalık, dezavantajlı grupların 
ve ötekileştirilmiş toplulukların zorla tahliyeler, ücretsiz zorla çalıştırma-
lar, keyfi tutuklamalar veya işkence gibi hak ihlallerine karşı adalete eri-
şim aracı olabilir. Bu tarz hak ihlallerine karşı adil çözüm arayan ancak 
maddi durumları yetersiz olan kişiler, gerekli avukat hizmetleri ve büyük 
miktarda masraf karşısında çözüm aramaktan vazgeçmektedirler. Bu ne-
denle adli yardım hakkı uluslararası insan hakları hukukunda açık bir 
şekilde garanti edilmiştir. “ 

Metinde Adli yardım hakkında bağlayıcı belgeler sayılırken,11 en önem-
lilerinden uluslararası sözleşmelere yer verilirken kadınlara karşı şiddet 
konusunda  “İstanbul Sözleşmesi’nin anılmaması ve kadını kırılgan grup-
tan çıkarıp ona toplumun asal bir üyesi olarak şiddete karşı hak ihlalle-
rinde söz etmemesi bir eksikliktir. 

1.2.  SILA PROJESİ KADINLARA ÖZEL GENİŞLETİLMELİDİR 

 SILA projesi kadınlara karşı şiddet dikkate alınarak, aşağıda belirle-
nen noktalarda kadınlara özel düzenlemeler içermelidir:

1.3.a.  Adalete erişim hakkı yargı dolaysıyla adil yargılanma hakkından 
daha kapsamlıdır. Sıla projesi bu anlamda tamamlanmalıdır. Yargılama 
öncesinde şiddet gören kadının doğrudan avukata erişme hakkı öncelikli 
olmalıdır. Şiddet gören kadının mağdur hale gelmesi ile başlayacak adli 
yardım yetersizdir. Yargı öncesi kadının yaşadığı hukuk ihtiyacı süreci 
gözden kaçırılmıştır.

Her ne kadar projede “Kırılgan gruplara (Kadın, Engelli, LGBTİ, Mülte-
ci vb. Bireylere) sunulan Adli Yardım Hizmetlerinin kapasitesinin, sorun-
larının ve çözümlerinin değerlendirilmesi, adli yardımı, tanım itibariyle 
dava ve avukat masraflarını karşılayamayanlara verilen bir hizmet olarak 
düşünülmesi yeterli görülmemişse de farklı ihtiyaçların neler olduğu üze-
rinde durulmaması eksikliktir. 

1.3.b. Mağdur olanlara maddi yardımın yanı sıra hukuksal süreçler 
konusunda bilgi verme, koruma, yaşamını etkileyecek biçimde iyileştir-
me, eğitim, meslek edinme hakları bütün olarak adli yardım içinde düşü-
nülmelidir. Adli yardım, toplumu yakından izlemeyi de öngörür.

11  Bu belgeler, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi (ICCPR), Kadınlara Karşı 
Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW), Her Türlü Irk Ayrımcılığının 
Tasfiyesine İlişkin Uluslararası Sözleşme (CERD), Çocuk Hakları Sözleşmesi (CRC) ve 
Mültecilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme (Cenevre Sözleşmesi) olarak sayılmaktadır.  İ
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Kadına Şiddet ülkemizin en acil sorunudur. 2017 yılında neler yaşan-
dığını Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun her ay basından 
derlediği verilerle hatırlayalım... 1210 ayda en az 337 kadın öldürülürken 
314 çocuk cinsel istismara, 246 kadın cinsel şiddete uğradı. 12 kadın 
kıyafetleri dolayısıyla şiddet gördü. Bu nedenle adli yardıma başvuran 
kadınların sayısı erkeklere oranla oldukça yüksek olacağı açıktır. Adli 
yardım mevzuatının kadınlara özel ivedi biçimde ayrı yasayla genişletil-
mesi gerekmektedir.

1.3.c Ayrıca faili, mağduru içine alan ceza hukuku çerçevesinde değil,  
konuyu mağdurun hak arama özgürlüğüne bağlamak gerekmektedir.

1.3. TÜRKİYE’ DE ADLİ YARDIM 

SILA projesinde Türkiye’deki adli yardım sistemi konusunda aşağıda-
ki bilgiler verilmektedir.13

 “Konunun önemini fark eden Türkiye, yoksulların adli yardım hiz-
metlerine erişimlerini sağlamak için kayda değer adımlar atmıştır. Tür-
kiye’nin hukuk sisteminde, adli yardım hukuk davalarında ekonomik 
nedenlerden dolayı dava açamayacak kişilere sağlanan bir destektir. Bu 
yardım; dava giderlerinden, ücretlerinden ve masraflarından muafiyet ya 
da ilgili baro tarafından kişinin kendisine bir avukat atanması olarak ta-
nımlanmaktadır. Ceza davalarında ise, adli yardım belli koşullar altında 
şüpheli veya zanlı için zorunlu müdafinin veya müşteki için avukatının 
devlet tarafından atanmasıdır. Ancak Türkiye’deki adli yardım sistemi 
kimi hükümlerin çakıştığı üç temel kanun ile düzenlenmektedir. Bu du-
rumun yaratmış olduğu kafa karışıklığı ve verimsizliğin yanı sıra Avrupa 
Komisyonu İlerleme Raporlarında da başta kırsal alanlarda ve dezavan-
tajlı gruplar arasında adli yardım hakkında farkındalık eksikliği, özellik-
le kadınların yasal hakları konusundaki düşük bilinç seviyesi, etraflı bir 
adli yardım stratejisinin olmaması ve adli yardımın kalitesinin izlenmesi 
ihtiyacı etkili bir adli yardım sisteminin önündeki engeller olarak ifade 
edilmektedir.Bu nedenle Türkiye’nin devlet kurumları adli yardım mev-
zusunu son dönemde istikrarlı bir şekilde stratejik eylem planlarına dahil 
etmişlerdir.” 

SILA’ da bu açıklamalar içinde neden hukuksal koruma sigortaları-
na yer verilmediği anlaşılamamıştır. Çünkü adli yardımın etkinleşmesi, 
yardıma en çok ihtiyacı olan düşük gelirli sosyal gruplar için hukuksal 

12  https://www.evrensel.net/haber/338724/rakamlarla-kadinlarin-ugradigi-siddet-ve-esit-
sizlik-tablosu

13  http://www.silaprojesi.org/upload/resimler/54e4d3f4e4.pdf
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koruma sigortaları gündemdedir. Adalet Bakanlığı  “Yargı Reformu Stra-
tejisinde “ bu sigortadan söz etmektedir. Proje için adli yardım için ay-
rılmış devlet fonlarının nasıl dağıtılacağı ve kullanılacağına karar verme 
sorumluluğu da TBB’ye verildiğine göre (Avukatlık Kanunu, 180. Madde) 
Proje hukuksal koruma sigortalarının yapılandırılmasını TBB bırakmış 
olmaktadır. 

1.4 ULUSLARARASI ADLİ YARDIM

Birleşmiş Milletler 20 ARALIK 2012 BMPRİ’(Birleşmiş Milletler Pren-
sipleri ve Rehber ilkeleri)’ deki temel ilkeler, şiddet gören kadınlara geniş 
önlemlerle yaklaşmaktadır. Adli yardım özelinde konuya bakan ilk ulus-
lararası belgedir. Ülke Devletlerinin bu konuya “kapsamlı ve eşgüdümlü 
bir destek” sağlamaları gereğine temellenir. 

Bu konuyu SILA projesi kapsamında değerlendiren Milatoviç, BM te-
mel ilkelerinin ve adli yardımı da kapsayacak biçimde hukukun üstünlü-
ğünü ele almaktadır.14 

Buna göre Devlet dışında “adli yardım hizmetleri üniversiteler, sivil 
toplum ve farklı kurumlar tarafından sunulabilir ve paydaşların bu süre-
ce daha fazla dahil olabilmeleri için güçlendirilmeleri gerekir. Toplumsal 
cinsiyet bakış açısı adli yardım süreçlerine daha fazla entegre edilmeli ve 
kadınlar daha adil ve eşit bir şekilde yargı süreçlerine katılmaları sağlan-
malıdır. Gerektiğinde kadın sanıkların temsil edilmesinde kadın avukat-
lar görevlendirilebilmelidir”.

Adli yardım konusunda Milatoviç 4 anahtar soru ve yanıtı ile konuyu 
aşağıda alıntılandığı biçimde şöyle özetlemektedir:

 1- Adli yardımı kim sağlar? C: Stajyer avukatlar, sivil toplum kuru-
luşları, hukuk klinikleri ve avukatlar 2- Adli yardımdan kim faydalanır? 
C: Yoksullar ve adaletin menfaati söz konusu olduğu durumlarda herkes. 
İncinebilir gruplara odaklanılmalı ve adli yardım hem mağdurlara hemde 
şahitlere sunulmalıdır. 3- Adli yardım sistemini kim, nasıl yönetir? C: Bir-
leşmiş Milletler Prensipleri Ve Rehber İlkeleri bu konuda özel bir ayrıntı 
vermez. Ancak adli yardım sistemiyle ilgili koordineli ve bütüncül çalışa-
cak, sistemi izleyecek, yönetecek ayrı bir yapı kurulabilir. 4- Adli yardım 
nasıl finanse edilir? C: Stajyer avukatları, hukuk kliniklerini ve diğer adli 
yardım sunabilecek kurum ve kuruluşları da içine alabilecek şekilde dev-
let tarafından özel bir bütçe oluşturulmalıdır. Bu süreçte avukatlara vergi 
muafiyeti ve teşvik verilebilir.

14  Sinisa Milatovic: BMKP Uzmanı, Hukukun Üstünlüğü Küresel Programı, Adli Yardım-
da Uluslararası Standartlar: BM ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için bkz. http://
silaprojesi.org/upload/resimler/b2de22c067.pdf
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BM açısından konuyu şöyle toparlayabiliriz:

Adli yardım hakkı Anayasalarda yer alması gereken temel bir kişilik 
hakkıdır. Bir insan hakkı olan adli yardım, toplumda en ağır şiddet gören 
kadınlar için özel bir kanunla düzenlenmelidir. BM konuyu tüm topluma 
sorumluluk verecek biçimde genişletmiş, devletin yanında Üniversiteleri, 
sivil toplum örgütlerini ve bu konuda farklı özel bir kuruluşunun yapılan-
dırılmasına kadar genişletmiştir. Bu kapsamda kadınların özel biçimde 
ele alınması seçilebilir.

-Kadınların, çocukların ve özel ihtiyaçlara sahip gruplarının etkin bir 
adli yardıma erişimlerinin mümkün olması için özel tedbirler alınmalıdır 
– ve adli yardım tüm ülkede ulaşılabilir olmalıdır( dava öncesinde yardım, 
davada temsil, sonrasında da yardımı)

-Adaletin menfaati mevzu bahis olduğunda kişinin (kadınların) mali 
durumu önemsenmeden adli yardım sağlanmalıdır.

- Hukuk asistanları, STK’lar, hukuk kliniklerini de dahil ederek adli 
yardım sağlayıcıları çeşitlendirilmeli: Bu yapılar davanın karmaşıklığına 
ve kişilerin bilgi birikimlerine göre kullanılmalı ve izlenmelidir. 

- Hassas gruplara odaklanmalı ve toplumsal cinsiyet perspektifi sağ-
lanmalı. BMPRİ kadın avukatların ve uzak ve ekonomik olarak dezavan-
tajlı bölgelerde adli yardımın teşvik edilmesi için çağrıda bulunulmalıdır. 

-Kadınların adli yardıma erişim hakkı önceliklidir:

 Kadınlar için adalete eşit ve adil bir erişim sağlayabilmek adına top-
lumsal cinsiyet perspektifi tüm politikalar ve pratiklerde bulundurulma-
lıdır.

- Mümkün olduğunda, kadın sanıkları, suçluları ve mağdurları kadın 
avukatlar temsil etmelidir; adli yardım, şiddet mağduru kadınlara adalete 
erişim sağlamalı ve ikincil kurbanlaşmaya neden olmamalıdır.

1.5. ADLİ YARDIM ÇEŞİTLİ SİSTEMLERLERİ İÇERİR.

Bir ülke içinde yaşayan herkesin Haklarına erişebilmesi birincil ola-
rak devletin sorumluluğundadır. Dar kapsamda yargı aşamasında adli 
yardım ülkemizde de farklı biçimde de olsa görülen iki sistem  “atama”  
ve “ kamu avukatlığına” sistemidir. Sıla Projesi toplantısında bu konuda 
görüşlerini açıklayan Hobart’ ın anlatımı ile bu üç sisteme değinelim.15

 

15  Hobart , Holly Shino, Uluslararası Hukuk Vakfı; Küresel Deneyimlerden Yerelin Yarar-
lanması: Bkz. http://silaprojesi.org/upload/resimler/b2de22c067.pdf
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“Atama; savunma için mahkemece atanan ve parası devletçe ödenen 
avukatlığı ifade eder. Ancak kalitenin kontrol edilmesi, avukatın bilgi ve 
becerisinin anlaşılması zor olabilmektedir. Kamu avukatlığı ise, devlet 
tarafından idare edilen kamusal birimlerdir ve yarı zamanlı avukatları 
istihdam eder. Adli yardım merkezileştirildiği için, kişiler bu birimlerden 
ek hizmet alabilmektedir. Ancak kimi zaman adli süreçlerde avukatların 
tarafsızlığını korumaları ve devletin çıkarlarına ters durumlarda bağımsız 
hareket edebilmeleri zor olabilmektedir. Sözleşme usulü ise devlet dışı 
organların adli yardım süreçlerini idare etmesidir. Atama ve Kamu avu-
katlığına benzer ancak masrafları yüksek olmakla birlikte, ek hizmetlerin 
giderlerinin karşılanmasında sıkıntılar olabilmektedir. Bu sistemlerin iç 
içe geçtiği düzenlemeler aslında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamada 
görece daha başarılıdır”.

TBB. Tarafından yapılan duyurulardan biri “atama” sistemini ele al-
maktadır:

“ Adli Yardımla ilgili usul ve esasları düzenleyen 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununun 178 inci ve 179 uncu maddelerinin sağlıklı uygulanabilmesi 
ve Barolarımızın Adli Yardım Bürolarının, başvuruları kayıt altına alma, 
“müdafi atama” ve başvuruları takip etme konularında yaşadığı sorunla-
rı ortadan kaldırmak amacıyla Birliğimiz tarafından hazırlanan program 
Ekim 2012 de hizmete girmiştir”.

Bu üç sistemden üzerinde durmak istediğimiz sistem üçüncüsü, söz-
leşme sistemidir.16  Kanımca, hukuksal koruma sigortalarıyla sistemlerin 
iç içe geçmesi, ihtiyaçlar daha iyi karşılayacaktır.

Yargı Reformu Stratejisini dikkate aldığımızda Hükümetin de böyle 
düşündüğünü söyleyebiliriz. Haber kaynaklarıyla alıntılayalım.17

“Türkiye’de hukuk maliyetlerini düşürmeyi ve maddi mağduriyetleri 
azaltmayı amaçlayan Adalet Bakanlığı, hukuki himaye sigortası sistemi-
nin ülke çapında etkinleştirilmesi için çalışmalara başladı. Sigortalılar 
ödeyecekleri prim karşılığında, avukatlık hizmeti ve hukuk yardımı ala-
bilecekler. Sigortalının davayı kaybetmesi durumunda karşı tarafa öde-
yeceği yargılama giderleri sigortadan karşılanacak. Sigortalılara, Bireysel 
emeklilik sistemindeki gibi devlet katkısı da sağlanacak”.

 Devletin 2015 yılında ele aldığı bu çalışma durdurulmuştur. Ancak 
özel sigorta şirketlerinin 1997 yılında “hukuksal koruma sigortası genel 
şartları” adli yardıma çok elverişli bir düzenleme getirmektedir. Ayrıca 
incelemeden Devletin bir başka girişimi üzerinde durmak istiyorum.

16  Koyuncuoğlu, HKS, s.23, 28 ve 38
17  http://www.hukukihaber.net/ekonomi/hukuksal-koruma-sigortasi-nedir-h65173.html
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2. MAĞDUR HAKLARI KANUN TASARISI VE ADLİ YARDIM 

2.1 GENEL BAKIŞ

Ülkemizde kadınlara karşı sistematik bir şiddet uygulanmaktadır. 
Ayni noktada devletin şiddet gören kadınlara karşı adli yardımda kolay-
laştırıcı olup olamayacağı kuşkuludur. Yapanın önlemesi sorunu ile karşı 
karşıyayız.

 Son dönemde hazırlanan “Mağdur Hakları Kanunu Tasarısı” mağdur-
ların korunma taleplerini koşullu olarak resmi makamlara “başvurma” 
anından başlatmaktadır. Kanunun gerekçesi okunduğunda, yasa taslağı-
nın mağdurların önceki zorluklarını karşılamaktan uzak ve çelişkili oldu-
ğunu görmekteyiz.18

Mağdurun karşılaştığı zorluklar açıkça dile getirilmektedir:

“Üniversite mezunu bir kişinin bile adliyelerde bir yeri bulmasının çok 
zor olduğunu dile getiren Muhittin Özdemir, “Hal böyleyken tecavüze uğ-
ramış bir kadının, çocuğun, yaşlının, engellinin, terör mağdurunun adalet 
ararken bu büyük bina içerisinde bir yerden bir yere gitmesi zorlaşıyor, 
ne yapacağını bilemiyor. Bazen avukatlar bile adliyenin neresinde ne var 
bilemiyorlar. Hakimler, katipler diğer koridorda hangi birimin olduğunu 
bilmiyor.” Demektedir. 19

Mağdurların bu konudaki sıkıntılarını da giderecek Mağdur Hakları 
Kanunu’nun çıkarılacağını anlatan Özdemir, şöyle devam eder:

“Yasayla mağdurların bilgilendirilmesi sağlanacak. Türkiye’deki 139 
ağır ceza mahkemesinin bulunduğu adliyelerde suç mağdurlarıyla ilgile-
necek bir birim oluşturulacağız. Özellikle kırılgan grup denilen tecavüze 
uğramış bir kadına, çocuğa, yaşlıya, engelliye, terör mağduruna destek 
verecek psikolog, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanların çalışacağı bir hiz-
met birimi kurulacak. Ne yapacağını bilmeyen insanlara yardım edeceğiz. 
Zaten adliyelerle mevcut bir hizmet birimi var. Onun biraz daha sistemini 

18  Eleştiriler için bkz. http://www.un.org.tr/humanrights/images/pdf/Victims-Righ-
ts-Law-TR.pdf Birleşmiş Milletler Türkiye Ülke ekibi Mağdur Hakları Yasa Tasarısı 
Hakkında Görüşü.

 Ayrıca bkz. https://www.evrensel.net/haber/331259/magdur-haklari-yasa-tasarisi-ka-
dinlari-magdur-edecek Yasada, cinsel şiddete uğrayan kadınların başvurabilecekleri 
özelleşmiş, uzman destek hizmetleri verecek merkezlerin açılması konusu geçiştiriliyor 
ve cinsiyet eşitsizliğinden hiç bahsedilmiyor. Kırılgan grup sanki kadınsılık anlamına 
bağlanıyor. Şiddetin kamusal alana ait olduğu değil, aile içinde çözüme odaklanıyor. 
Kadının çocuğu üzerindeki söz hakkını sınırlıyor. 

19 https://www.kamupersoneli.net/adalet-personelleri/magdur-haklari-kanunu-yasalasir-
sa-neler-olacak-iste-detaylar-h15712.html
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değiştirilecek. Bu, badece çocuk ve aile mahkemesindeki boşanma süre-
cine hizmet eden bir yapı olmaktan çıkarılıp tüm mağdurlara adalete eri-
şim hizmeti sunan, kadınlara, özellikle desteklenmesi gereken gruplara 
hizmet veren bir yapı haline getirilecek.”

Kurulacak yeni birimlerde yalnız suçun mağduruna hizmet edileceği 
açıklanmaktadır. Bu açıklama eksiktir. Çünkü konuyu ceza hukuku ile 
sınırlamak yeterli değildir. Suça konu olacak ceza suçlaması dışında da 
kadınlar şiddet görmektedir. Aile içi sorunları nedeniyle boşanmak iste-
yen ya da velayet hakkı zedelenen bir kadın da şiddete uğrayabilecektir.  

Ayrıca mağdurun adliyeye gelişi ile korumanın başlaması “öncelikli 
korumayı” engellemekte ve  adliye başvurusunu yine devletin bir başka 
kuruluşuna havale etmektedir.. 

Özdemir’ açıklamaları aşağıdadır:

“ Mağdurların çok sayıda kişiyle karşı karşıya geldiğini dile getirerek, 
“Polis, jandarma, avukat, katip, hakim, savcı, hastaneye gidiyorsa doktor 
gibi. Kitle çok geniştir. Böyle olunca güçlü bir koruma halkası oluşturmak 
gerekiyor. Adliyeye hak arama mücadelesi için gelen kırılgan gruptaki şid-
det mağduru bir kişi yaşadığı şeyden dolayı, yara bere içerisinde adliyede 
nereyi bulacak. Üniversite mezunu olduğu halde şiddet gören bir kadının 
basit bir dilekçeyi bile yazamadığının görüyoruz. Arzuhalciye git, oraya, 
şuraya git gibi bir şey olmayacak. Merkezdeki görevliler devletin hangi 
kurumunun nasıl destek olduğunu anlatacak, onlara yol gösterecek.” 

Uluslararası adli yardımda Şiddet gören kadının daha çok bu amaç-
la uğraşan bağımsız kuruluşlara yönlendirdiğini görmekteyiz. Kadın ku-
ruluşları ile kadına şiddetin işbirliği ile çözümü gerekmektedir. Şiddet 
gören kadını kapalı kamu kurumları ile adalete eriştirmek mümkün de-
ğildir. Kadın içinde bulunduğu şiddet ortamını “ resmi bir talebe bağlı 
olmadan” sivil toplum kuruluşlarıyla, avukatlarla görüşebilmelidir.

Kadına şiddet konusu ceza ilkeleri dışında, şiddet nedeniyle doğru-
dan devletle ilişkilendirilmelidir. Suçluya karşı görevleri bulunan devletin 
mağdura karşı da görevleri bulunmaktadır. İşte bu yükümlülük, mağdu-
run zararının devlet tarafından giderilmesi anlamına gelecektir. Gelenek-
sel ve dolaylı önlemlerden farklı olarak, zararı gidermek sorumluluğu 
doğrudan doğruya devlete ait olmaktadır.20

20  Bkz. Doğan, Fatma Karakaş, http://dergipark.gov.tr/download/issue-file/508, 
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2.2 YASA TASLAĞI 

Birinci maddede kanunun amacı şöyle belirtilmektedir:

 MADDE 1 - (1) Bu Kanunun amacı, soruşturma veya kovuşturma aşa-
masında suç mağdurlarına tanınan haklar ile sağlanan hizmet ve yardım-
lara ilişkin esasları ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine dair görev, yetki 
ve sorumlulukları düzenlemektir.

Üçüncü maddede temel ilkeler belirtilmektedir.

 MADDE 3 - (1) Mağdurlara yönelik yardım ve destek hizmetlerinde, 
eşitlik, insan onuruna saygı ve dürüstlük ilkesi esastır. (2) Mağdur, kişili-
ğine saygı gösterilmesini, mağduriyetinin anlaşılmasını, kendisinden özür 
dilenmesini ve adlî yardımda bulunulmasını her zaman isteyebilir. (3) Bu 
Kanunun uygulanmasında görev alanlar, mağdura ilişkin kişisel verilerin 
gizliliğini korumak zorundadır. Bu bilgiler kanunların zorunlu kıldığı hâl-
ler dışında hiçbir kurum ve kişiye verilemez. (4) Mağdurların, bu Kanun-
daki hizmet ve yardımlardan faydalanabilmesi için kolluğa, Cumhuriyet 
başsavcılığına veya müdürlüğe başvurması ve belirlenen yükümlülüklere 
uyması gerekir.

Hemen belirtmek gerekir ki, “mağdurun kişiliğine saygı temel ilkesi” 
mağdurum suçtan zarar görmeden önce suça yol açacak koşullarının göz-
lenmesi ve öncelikli yardımı gerektirmektedir. Bu nedenle maddedeki 
“hizmet ve yardımlardan faydalanma koşullarının resmi başvuruya bağ-
lanması” konusunda yasa düzeltilmelidir.

Bu açıdan “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Şiddet Önleme ve 
İzleme Merkezleri, Sağlık Bakanlığı’nın Çocuk İzleme Merkezleri, baro-
ların da bu tür mağdurlara destek veren birimleri olduğunu ifade eden 
Özdemir, adliyelerde kurulacak yeni birimlerin ise bu merkezlerin hiz-
metlerini tamamlayan bir halka” olduğunu söylemektedir. Bu noktada 
kadın danışma merkezlerinin dışlanması yanlıştır. Sistem gereği şiddet 
üretmekten sorumlu çarkların mağduru da bu çember içinde koruması 
olanaksızdır. 

Artık “suçtan zarar gören devlettir “anlayışından vazgeçilmeli ve kadına 
karşı işlenen şiddet suçlarından söz edilmeli ve kadının mağdur olarak 
doğrudan devlete başvuru hakkı ilke olmalıdır. Şiddet olayından kadının 
birlikte (müterafık) kusurlu olması dolaysıyla tazminattan indirim yapıl-
mamalıdır. Yerindeyse şiddet ortamını önlemek devletin birincil güvenlik 
görevidir. Tazminat manevi zararları da kapsamalıdır.
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3. KANADA ÖRNEĞİ ADLİ YARDIM VE MAĞDUR HAKLARI

3. 1 GENEL OLARAK

Binici’ in incelemesinden yararlanarak konuya önem vereceğim.21Ka-
nada’da mağdur haklarına ve destek hizmetlerine yönelik düzenlemeler 
içeren temel kanun Kanada Mağdur Hakları Kanunudur. Kanada Mağdur 
Hakları Kanunu 23 Temmuz 2015’te yürürlüğe girmiştir.

Kanunun önsözünde;

“ Suçun mağdurlar ve toplum üzerinde zararlı bir etkiye sahip olduğu, 
Suç mağdurlarının ve ailelerinin onuruna saygı da dahil olmak üzere ne-
zaket, merhamet ve saygı ile muamele görmeyi hak ettikleri,  Mağdurların 
haklarının ceza adalet sistemi boyunca dikkate alınmasının önemli oldu-
ğu,  Suç mağdurlarının “Kanada Haklar ve Özgürlükler Şartı”nda garanti 
altına alınan haklarının bulunduğu,  Suç mağdurlarının haklarının göz 
önüne alınmasının adaletin düzgün yürütülmesinde faydalı olacağı, belir-
tilmektedir.

Bu başlangıç, suçun hem mağdura hem de topluma zararlı etkisini dile 
getirmekte ancak konuyu ceza adaleti içinde görerek eski anlayışlara bağlı 
kalmaktadır.

Kanunun “Tanımlar” bölümünde mağdur; “bir suç nedeniyle fiziksel 
veya duygusal zarar, maddi hasar veya ekonomik kayıplara uğrayan şa-
hıs” olarak ifade edilmektedir.”

Genel olarak başlıca hakları; bilgi edinme hakkı, korunma hakkı, ka-
tılım hakkı ve tazminat talep hakkı çerçevesinde pek çok olanak mağdur-
lara sunulmaktadır. Ayrıca “yasal yardım kurumu” çerçevesinde “danış-
manlık” da içinde olan çok geniş çerçevede korumaktadır.

 Özel örnek olarak Ontario adli yardım kurumundan söz edebiliriz.       

3. 2 ONTARİO ADLİ YARDIM KURUMU (LEGAL AİD ONTA-
RİO-LAO)

Bu kurum hükümetten bağımsız biçimde yapılandırılmıştır. Hükümet-
le ilişkisi finansal bağlamdadır:

“ Kanada’da adli yardım hizmeti merkezi hükümet tarafından finanse 
edilmekte ve eyaletlerde bulunan adli yardım kurumları tarafından yerine 
getirilmektedir. Ontario eyaletinde bu hizmeti Ontario Adli Yardım Kuru-
mu yerine getirmektedir. Adli yardım kurumları kanunla yetkilendirilmiş 

21 Bkz. Binici, Murat, (http://www.magdur.adalet.gov.tr/kanada-adli-yardim-ve-mag-
dur-sistemi-01508)
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olup, hükümetten bağımsızdır. Adli yardım kurumlarının kendi yönetim 
kurulu bulunmaktadır. Ceza ve aile hukuku ile mülteciler gibi bazı idare 
hukuku konularında adli yardım sağlanmaktadır. Adli yardım hizmeti il-
gili kişinin gerekli şartları taşıması halinde verilmektedir. Mağdurlar için 
adli yardım hizmeti bulunmamaktadır. Mağdurlara yönelik olarak Adalet 
Bakanlığının kendi destek ağı bulunmaktadır. Mağdurlar bağımsız avu-
katlardan değil Adalet Bakanlığından adli yardım almaktadır. Adli yardım 
2 şekilde sağlanmaktadır.

 • Şartları taşıyan müvekkile bir belge verilmektedir. Bu belgede belir-
tilen saat süresince adli yardım almaya uygun olduğu yazılmaktadır. İlgili 
kişi bu belge ile adli yardım hizmeti sunmak isteyen herhangi bir avukata 
başvurabilmektedir. Ancak avukat adli yardım hizmeti sunmayı kabul et-
mek zorunda değildir.

 • Adli Klinikler (Adli Bürolar): Bu bürolar avukatların maaşla çalış-
tırıldığı hukuk bürolarıdır. Avukatların maaşları adli yardım ile karşı-
lanmaktadır. Bazı bürolar ihtisaslaşmış durumda olup sadece ihtisaslaş-
tıkları alanda adli yardım hizmeti sunmaktadır. Bazı bürolar ise sadece 
belirli bir alanda ihtisaslaşmak yerine her alanda adli yardım hizmeti 
sunmaktadır.

Ayrıca “Ontario Adalet Bakanlığı Kurum Ve Mahkeme İlişkileri Birimi, 
yönetişim ve sorumluluk üzerine sürekli odaklanmak için temsilcilikler 
ve mahkemelerle etkili ilişkiler sürdürmek için oluşturulmuştur. Bu ku-
rum, diğer temsilcilikler, halk, iç ve dış paydaşlar ve diğer eyalet bakan-
lıkları için tek bir temas noktası sağlamakta ve kurulla yönetilen, kurulla 
yönetilmeyen ve danışma olarak sınıflandırılan 28 temsilcilik ve mahke-
meden sorumlu olmaktadır.”

3. 3 ŞİDDET GÖREN KADINLARIN SOSYAL DURUMU VE İHTİ-
YAÇLARI FARKLIDIR VE ÖZEL DÜZENLEMELERE BAĞLANMALI-
DIR

Kanada’da Adalet Bakanlığı’ bağlı olarak “Suç Mağdurları Ve Kırılgan 
Kişiler Birimi” vardır. Bu Birim Ontario Mağdur Hizmetleri olarak ayrıca 
toplumun geniş kesimine açılmıştır. 

Antalya SILA projesinde Cinsel saldırı Mağdurları MCcoubrey tarafın-
dan Kanada’da önemle ele alınan bu konu şu şekilde vurgulanmıştır.22

22 McCoubrey, Sarah, Dünyada İyi Uygulamalar Nasıl Yayılır? Bkz. http://silaprojesi.org/
upload/resimler/b2de22c067.pdf
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“Cinsel Saldırı Mağdurları İçin Bağımsız Hukuksal Tavsiyeler Pilot 
Programı (ILA) Bu program pilot olarak 2 yıl önce Toronto, Ottawa ve 
Thunder Bay bölgesinde başlamış olup, kanıt modeli ve klinik modeli 
olmak üzere iki hizmet modeliyle şu an itibariyle on üç pilot bölgede su-
nulmaktadır. 16 yaş ve üzeri cinsel saldırı mağdurlarının Kanada Yar-
gı, Mağdur Destek ve Adli Yardım Sistemi MAĞDUR HAKLARI DAİRE 
BAŞKANLIĞI, bilinçli kararlar alınmasına yardımcı olmak için dört saat 
süreyle sunulan gizli ve ücretsiz bir programdır. Bu hizmet yüzyüze veya 
telefon ile sunulan bir yasal danışmanlık hizmeti olup, temsili içermemek-
tedir. Mali uygunluk kriteri veya olayın meydana geldiği zamana ilişkin 
herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Sadece olayın Ontario eyaletin-
de meydan gelmiş olması gerekmektedir. Yasal tavsiyeler; pilot programa 
başvurmuş, gerekli kriterlere uyan bağımsız avukatlarca verilmektedir. 
Pilot program 28 Haziran 2016’da başlatılmış ve 31 Mart 2018’e kadar 
devam edeceği kamuoyuna duyurulmuştur”.

McCoubrey ‘in SILA projesi nedeniyle bu konuda açıklamaları çok 
önemlidir:

“Adli yardım hizmetlerinde tek önemli olan konunun kişinin içinde 
bulunduğu adli durum olduğu düşünülmemelidir. Kişilerin yargı kuru-
muyla olan ilişkileri, ekonomik durumları, sosyal ilişkiler ve bu sosyal 
ilişkilerde yaşadıkları travmalar, barınma sorunları, istihdam, boşanma, 
stres gibi birçok sosyal ve psikolojik süreçleri de içine bir düzlemde geli-
şir. Bu sebeple özellikle incinebilir gruplar özelinde, çoğu zaman kişinin 
adli problemlerinin ötesine bakmamız gerekir. Çünkü adli yardıma ihti-
yaç duyulan durumların üst üste binerek artışı, kişinin o an ihtiyaç duy-
duğu adli yardım konusundan daha fazla konuda danışmanlık ihtiyacı 
olduğunu göstermektedir. Kişinin tek bir konuda değil, aslında daha fazla 
konuda adli yardıma ihtiyaç duyabileceği düşünülmelidir. İşsizlik, yok-
sulluk, barınma, ayrımcılık gibi konuların hepsinin adli bir boyutu vardır 
ve kimi zaman adli yardım hizmetinin o an odaklandığı noktalardan biri 
olmayabilirler. İncinebilir gruplara adli yardım hizmetleri sağlanırken, 
bu konuların nasıl çakıştığına ya da örtüştüğüne de bakılmalı ve kişi-
nin adli yardım hizmetleriyle olan ilişkisinin hayatında nasıl bir istikrar 
sağlayabileceği de düşünülmelidir. Aslında avukatlar olarak adli yardım 
süreçlerinde aldığımız davanın sadece sonuçlarıyla ilgileniriz ancak şunu 
bilmeliyiz ki kişinin adli yardım hizmetine ihtiyaç duyması bahsi geçen di-
ğer sosyal ve psikolojik problemlerle yakından ilgilidir ve kişi bu süreçler 
yüzünden ceza mahkemesine gelmektedir.
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Örneğin işten kovulma çok büyük bir stres yaratabilir, karı-koca iliş-
kilerinde kavgalara sebep olabilir, bu kavga saldırıya dönüşebilir ve son-
rasında sürece polis dahil olur ve konu aile içi şiddetle ilgili bir davaya 
dönüşür. Bu birbirine bağlı ve üst üste binerek çoğalan sosyal problemle-
rin çözümlenmemesi, hem kişinin hayatı hem de adalet sistemi için daha 
kalıcı, daha pahalı ve ciddi problemlere yol açacaktır. Adli yardım, siste-
min kendisi için çok daha ucuza mal olur ve kişinin bu kompleks prob-
lemlerin çözümünde yardımcı olabilirse hem kişinin hayatında, hem de 
toplumsal yaşamda istikrar sağlar. Buna göre adli yardıma daha fazla ya-
tırım yapmak her ne kadar daha fazla bütçenin harcanması olarak görün-
se de, incinebilir grupların karmaşık sosyal ve psikolojik problemleri için 
harcanan miktarların uzun vadede azalmasını ve ülke bütçesinin daha 
fazla tasarruf etmesini sağlayacaktır. Yani çözülemeyen adli problemler 
ile, ülkelerin örneğin sosyal desteğe, sağlığa ya da işsizlik sigortasına yap-
tığı harcamaların artması arasında doğru bir orantı vardır. Örneğin; Ka-
nada hükümeti, çözülemeyen adli problemlerden ötürü, geçen sene sosyal 
yardımlara 248 Milyon Dolar, işsizlik sigortası için 450 Milyon Dolar ve 
sağlık giderlerine ise 101 Milyon Dolar harcamıştır”.

Bu açıklamalardan sonra şiddet gören kadına devletin dışında bağım-
sız bir kadın avukatla yapılacak“ danışma olmaksızın” bir adli yardım 
hakkından söz edilemeyeceği açıktır. Şu anda ülkemizde bu hak hukuk-
sal koruma sigortaları tarafından sağlanmaktadır. 

4. KADIN DAVALARI VE AVUKATLIK (AKTİVİZM)

Adalete erişim ereği kapsamında kadınların şiddet nedeniyle karşı 
karşıya kaldığı haksızlıklar onların kaderi değildir. Çünkü hukuk ve ada-
lete erişim mekanizmaları eril bir düşünce ile oluşturulmuştur. Bu huku-
kun ve sistemin kadını koruması olanaksızdır. Özellikle kadın Avukatlar 
kadın davalarında bu yolda bir döngünün peşindedir.

4.1 HAVANA KURALLARI 

1990 Havana Bir. Milletler Konferansında avukatların rolünün altı 
çizilmiştir. İlk ilke;  herkesin seçtiği bir avukata başvurabilme hakkına 
sahip olduğudur. Kadın davalarında maddi durumu olmayan kadınların 
avukat ücreti ödeyemeden adalete erişimi merkez Baroların kadın hakları 
merkezleri dışında tüm ülkede gerçekleştirilememiştir. 

İkinci olarak kadın davalarında pek çok Baroda çoğu kez rasgele ve 
erkek –kadın ayırımı yapılmadan sıradan seçilen avukatlara görev veril-
mektedir. Ülkemizde henüz belli konularda uzmanlaşmış avukatların ayrı 
listeleri bulunmamaktadır. İlk aşamada bu eksiklik giderilmeli ve kadın 
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hareketi içinde yer alan avukatlara danışma ve temsil yetkisi verecek bir 
düzenleme ve parasal kaynak bulunmalıdır. 

4.2 HUKUK DAVALARI VE AKTİVİZM

Hukuk davalarında kadının ezilmesine yol açan olgular aktivist bir 
avukatlığı gerektirir. Kadının ezilmesine yol açan durumlar, kadının do-
ğasını kötü kullanan “toplumsal cinsiyet” ayırımıdır, “sınıftır”, “ırktır”, 
“etnik kimliktir”, uluslararası zorunlu hareketlerdir. Kadının hukuksal 
korunmasını üstlenen hukukçular yasaların sözünü değil, dönemin meto-
dolojisini  (tarihsel ve toplumsal çerçevede kavramlara bakış açısı içinde) 
önemsemelidir. Kadınların mücadelesini değerlendirdiğimizde bir ”olu-
şum” olan zaman içinde geçmiş ve şimdi bir aradadır. Edinimlerimizden 
yararlanarak şimdiki zamanı oluşturabilir ve gerekli dönüşümü başlata-
biliriz. Mevcut hukukun bütünüyle yıkılıp yeniden yapılanmasına uygun 
radikal bir tutum sergilenmeli, gerçek durum ortaya çıkarılmalı, eskimiş 
yasalar yerine yaşama uyarlanacak biçimde yargı bağımsızlığı öne çıkarıl-
malıdır. Kadınla erkek arasındaki farklı hayat deneyimleri farklı kararla-
rın alınmasına yol açmalıdır. 

İlk elden kamusal ataerkil düzenin dayatmaları altında kalan kadının 
şiddete karşı davranışının “ öğrenilmiş çaresizlikten” kaynaklanıp kay-
naklanmadığı, kadın avukatlar tarafından ortaya koyulmalıdır. Kadının 
yaşadığı koşullardan kurtulma olanaksızlığı, onu ani ve hırçın normalde 
yapılmaması gereken davranışlara itebilir. Hukuk kuralları da bu ataerkil 
düzenin soyut uzantısından ibarettir. Anayasa Mahkemesi bile kadının 
toplumsal aşağılanmasını görmemekte, kadın erkek arasında soyut “ ko-
num eşitliği” üzerinden karar vermektedir.  Gerçeklik görünüşten farklı-
dır.

Kadının şiddet gördüğünde ilk başvuru yeri olan karakollarda polisler 
olaya özen göstermemekte, kadına karşı bir başka şiddet oluşmaktadır. 
Rol model aile içinde yaşananlar saklanmakta, açıklamaktan utanılmak-
tadır.

 Kadının içinde bulunduğu özel ilişki dikkate alınmalıdır. Özel ilişkile-
rin nasıl yaşandığını bilmek adalete ulaşmak için zorunludur. Bu açıdan 
kişisel olan yalnız politik değil, hukuksaldır ve avukat kadının karşı kar-
şıya kaldığı haksızlıkları kadının çıkarına yorumlamalıdır. Örneğin evli-
lik dışı ilişki ile evlilik ilişkisi ayırımı yapaydır,  kadın erkek ayrımcılığı 
aynıdır.

 Hukuk davalarında adli yardım zorunludur. Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin 6. Maddesinde belirtilen “Adil Yargılanma Hakkı”  altında 
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adli destek hakkı düzenlenmiştir. Avrupa İnsan Haklan Divaninin 1979 
yılında verdiği  bir karar İrlanda vatandaşı Bayan Johanna Airey’in kendi 
hükümeti ile arasında, «yargı organlarına başvurabilme hakkı» konusun-
da bir hukuksal uyuşmazlığa ilişkindir:

1972 yılı Haziran ayında, daha önce karısına karşı giriştiği cebir ve şid-
det fiillerinden ötürü suçlu bulunan Bayan Johanna Airey’in kocası, Cork 
kentindeki aile ikametgâhını terk ederek bir daha geri dönmemiştir. Yük-
sek Mahkemenin verebileceği bir ayrılık kararı gereklidir. Bayan Airey, 
pek çok danışma avukatına (solicitor) başvurmuş, fakat hiç biri kendisini 
temsil etmeyi kabul etmemiştir.  Bayan Airey’in mali durumu iyi değildir. 
Bayan Airey’in Yüksek Mahkemeye başvurma konusunda etkili bir hak-
tan yararlanamadığı; bu nedenle de, Sözleşmenin 6. madde 1. paragrafı-
nın ihlâl edilmiş olduğu sonucuna varılmıştır. AİHM ‘si erişim hakkının 
ulusal mevzuatta tanınmış olmasını yeterli görmemiş; bu hakkın etkili bir 
biçimde güvence altına alınması gerektiğini de ifade etmiştir.23

Avukat şiddete karşıbirincil konumda etkili olmalıdır. Kadının toplum-
sal konumunu düzenleyen ve yargı sırasında hâkimlere tanınan hukuksal 
koruma önlemleri alma yetkisi,  doğrudan bu konuda uzman avukatlara 
da tanınmalıdır. Doğrudan kadının beyanının temel alınması ilkesi, avu-
katların görüşünün birincil olarak dikkate alınmasını da kapsamalıdır. 

 4.3 CEZA DAVALARINDA AKTİVİZM

Ceza davaları nedeniyle yargılamada belirlenen ilkelerle verilen adli 
yardım ve bu kapsamda oluşturulan mağduru koruyan kanunlar toplu-
mun gerçek yüzünü örtbas etmemelidir. Yasalarda kadın erkek ilişkisinin 
eşitlenmesine karşın suç işlenmeden de kadının bulunduğu çevre ve ko-
şullar nedeniyle yargı öncesi de değerlendirilmelidir. Kadının bulunduğu 
yerde şiddete karşı erken koruma önlemleri asıl olmalıdır. Resmi baş-
vuruların dışında, sivil toplum ve başkaca dernek, birimden başlayarak 
suça karşı koruyucu önlemler alınmalıdır.

Şiddete uğrayan kadının öncelikli zor toplumsal koşulları

Cinsel istismar (kötü kullanım) toplumsal önyargılarla kapatılmakta-
dır. Bu nedenle mağdurun yaşam koşullarını etkileyen aile yaşantısı öne 
çıkarılmalıdır. Leonore Walker’e göre 24 “örselenmiş kadın sendromu ku-
ramı” dikkate alınmalıdır. Buna göre kadının farklı davranışın kaynağına 
inilmelidir.

23  http://www.silaprojesi.org/upload/resimler/54e4d3f4e4.pdf
24 Küçüktaşdemir, Özgür, Ceza hukukunda Örselenmiş kadın Sendromu için bkz. https://

www.academia.edu/11994316/Ceza_Hukukunda_%C3%96rselenmi%C5%9F_Kad%-
C4%B1n_Sendromu_Battered_Woman_Syndrome_
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Yargı yoluyla suçlara karşı çok ağır cezalar verilmesi, bu suçların ko-
şullarını denetleyemeyen devletin, kamu idarelerinin ya da belediyelerin 
sorumluluğunu arka plana atmaktadır. “Özgecan” olayında görüldüğü 
gibi, yolcu taşıma araçlarında sürücülerin yeterliliklerinin denetleneme-
mesi “faille ortak kusuru”  ortaya çıkarmaktadır.25 Sosyal hizmet merkez-
leri ile suçun önlenmesi asıl olmalıdır. Cinsel suçlar hukuksallıktan öte 
siyasi, ahlaki, dini ve toplumsal sorunlarla iç içedir. Eğitim ve uygulama-
nın bu yolda olup olmadığı avukatlar tarafından denetlenmelidir.

Aktif avukatlık kapsamında tutukluluk ve hapis cezalarında hüküme-
tin, idarenin kötü uygulamaları kadınlara karşı sürdürülen bir şiddettir. 
Avukatın dava sonrası da izleğinde olmalıdır. Feminist punk grubu olan 
Pussy Riot’un hapishane mektupları avukatların araştırmalarına güzel bir 
örnektir.26

4.4 KARMAŞIK SORUNLARIN İNCELENMESİ

Avukata ulaşma ve avukat tarafından aydınlatılma temel gereksinim-
dir. Mağdurun durumu çoğu zaman düz bir mantıkla çözümlenemez. Ka-
dının suçlanması ile ilgili bir olayda farklı sonuçlara varılmıştır. Öyle ki, 
kadının işlediği varsayılan bir suçtan dolayı, kadının suça isnat kabiliye-
tini ortadan kaldırıp kaldırmadığı tartışılabilmiştir.

Jane Gollop olayında 27görüldüğü gibi iktidar ilişkileri içinde mağ-
durun onayı kilit rol oynamakta olaya katkısı her bir olayda ayrı değer-
lendirilmektedir. Bilgi ve özgürleşme birlikte ele alınmalıdır. Gallop’ un 
deyişiyle; ”kadın kurtuluşu olarak ifade ettiğimiz şeyi, kişisel olarak öğ-
renmeye ve hazza erişim biçimi olarak algıladım, biz bir türlü kız kar-
deşlerdik” diyerek, cinsel taciz, mesleki ilişkilere seks karıştırmaya engel 
olmamalı düşüncesini savunmaktadır. Sonuç olarak “öğretmen-öğrenci 
arasında “güç asimetrisi reddedilmesini ve öğrencilerin “rızası” baştan ve 
kategorik olarak reddedilmemesini yanlış bulmaktadır.

 Bu görüşe göre; “kadınları rıza göstermek hakkından mahrum etmek, 
bizi arzulayan özneler değil, sex objesi yapmaya yöneltir. İnsanların eği-
timinin değişik görüşlerin geçerliliği  onların davranışlarına da  yansıya-
caktır..

25 Koyuncuoğlu, Tennur, Özgecan ile Kadın Cinayetleri Terörü ve Devletin Sorumluluğu, 
Amargi, 25 Şubat 2015

26  Pussy Riot, Özgürlüğe Adanan Bir Punk Davası, Çev. İlyas, Özlem, Güldünya Yayınla-
rı,2014, İstanbul

27  Kazanç, Alev, Cinsellik Şiddet ve Hukuk, Dipnot Yayınları, 2013, Ankara, s. 67-99
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 1990’larda cinsel taciz tanımı çok genişletilir. 1970’lerin cinsel devrim 
anlayışı geriler, feminizm bağnazlaşır. Rıza için somut- olumlu eveti arar, 
tersi zor kullanımdır. Rıza hem gönüllü hem de bilgilendirilmiş olmalıdır; 
seçmeli, özgür, sahici, kapasite içinde bir onay bulunmalıdır. İktidarın 
kullanıldığı bir alanda gösterilen rıza sorunludur. 

Özgür rıza ile zorlanmış rıza ayırımı yapmak kolay değildir. İsveç As-
senge olayını bu açıdan tartışır.28 MacKinnon bir mağduriyet feminizmini 
2. Dalga ile üretirken, 3. Dalga Madonna’ ya yönelir. Eşitsizlikler üzerine 
temellenmek yerine arzu potansiyeli ile fırsatlar yaratılmasını temel alır. 
Davalarda ezen mi, ezenle işbirlikçisi mi, mağdur mu ortaya çıkarılmalı-
dır. Herkes için eşitlik aranmalıdır.

Dava uğraşısı bir hakikati ortaya çıkarmak olmalı, fail-mağdur tezle-
ri bir üst gözden iktidarın tarafgirliğinde olaya bakmaktır.  Oysa önemli 
olan mağdurla diyaloğ kurulmasını sağlamaktır. Avukat savunduğu tara-
fın görüşüyle uzlaşmış olmalıdır. En azından kadını kadın avukatın sa-
vunması bu anlamda yorumlanabilir. Avukatın gerçek inancı ve tutumu 
sonucu etkiler.

-Avrupa Hukuk sistemlerinde  “beklenmezlik ilkesi” dikkate alınmak-
tadır. Una göre failin içinde bulunduğu koşullarda yaptığı davranıştan 
başka bir davranışta bulunmasının kendisinden istenemeyeceği, beklene-
meyeceği ifade edilerek ceza sistemi içinde “bireyselleşme “ olanağı sağ-
lanmaktadır.

Günümüzde kadınların bireyselleşmesi başlamıştır ve aile, ataerkil 
baskılara karşın içeriden bozulmuştur. Durum erkeğin önceki rahatlığını 
elinden almış, yeni mücadeleleri başlatmıştır. Bu zeminde adaleti öngör-
mek aktivist avukata düşmektedir. Genel olarak ceza sistemleri dışlan-
malı, caydırıcılık benimsenmelidir.

5. EN GENİŞ ADLİ YARDIM İÇİN HUKUKSAL KORUMA SİGORTASI 
ARACILIĞINDA BAROLARIN İŞBİRLİĞİNDE GERÇEKLEŞİR

Baroların ülkenin en etkili hukuk topluluğu ve avukatların da huku-
kun demokrasi işçisi olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Sosyal ihtiyacı 
olan kişiler için herkese açık hukuksal koruma sigortası şiddet gören 
kadınlar için özel olarak yapılandırılabilir. Sıla projesi ile TBB’ nin ulus-
lararası standartlara ulaşma düşüncesi hukuksal koruma sigortaları ile 
tamamlanması gerekir. Adli yardımın anayasal bir hak olarak tanımlan-
ması için öncen toplumun bir hukuk toplumu olması önemlidir.  Avrupa 
topluluğunda hukuksal koruma sigortaları bu işlevi görmektedir. Ameri-

28  Kazanç, s. 99-145
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ka, İngiliz ve Kanada gibi ülkelerde anayasaya bağlı ilkelerle adli yardım 
kurumu oluşturulmak istenmektedir. Avrupa’da ise anayasanın yanında 
uygulamada yer alan hukuksal koruma sigortaları ile hukuk toplumu ko-
layca gerçekleştirilmiştir. 

6.1 HUKUKSAL KORUMA SİGORTASI NEDİR? 

 Hukuksal koruma sigortası özellikle parası az olan ya da hiç olmayan 
halk kesimi için hukuk kuruluşlarına, onun temsilcisi avukatla buluş-
turmanın aracı olan hukuksal yoldur. Tıpkı halkın sağlık hakkı nedeniy-
le sağlık kuruluşlarına, dolaysıyla hastanın doktora ulaşmasına benzer. 
Devlet nasıl sağlık hakkı düzenini kurmaktan kaçamayacağı ve parası 
olmayanları da dışlayamayacağı gibi, ayni devlet adalete ulaşma hakkı 
nedeniyle ve ihtiyacı olan herkese avukat sağlama hakkından vazgeçemez.   

Ülkemizde özel bir sigorta kapsamında yer alan ve 01 Ocak 1996 yı-
lında kabul edilen  “hukuksal koruma sigortası genel şartları” bu amaçla 
kullanılabilir bir nitelik taşımaktadır. Genel şartların birinci maddesinde 
bu özel sigortanın konusu belirtilmiştir. Buna göre;

“..Hukuksal uyuşmazlıkların, sulh yahut ilgili yargılama usulleri usul-
leri çerçevesinde giderilmesinde hukuksal çıkarların korunması için ya-
pılması gereken gider ve diğer edimler”  bu sigorta kapsamındadır.

Bu açıklama mağdura yönelik “bütüncül bir savunmayı” dile getir-
mektedir. Ayrıntılarını inceleyeceğiz. Özetle şiddete uğrayan kadının bir 
avukatla karşı karşıya gelerek danışmasını, en uygun hukuksal yolun bu-
lunmasını, gerekirse uzlaşma koşullarının yine bir avukatla yapılması-
nı, yargı yoluna gidilecekse bir avukatla temsilini, mağdurun ceza alması 
durumunda cezaevi koşullarının bir avukatla izlenmesini sağlamaktadır. 
Dolaysıyla en geniş “adli yardımı” içermektedir.

6. 2 TOPLUMSAL SORUMLUK TAŞIYAN ÖZEL SİGORTALAR 

Adli yardım konusunda BM temel ilkeleri hukukun üstünlüğü kap-
samında ele almakta ve toplumu oluşturan her birimin katkısını önem-
semektedir. Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve kamu ya da özel 
sigorta şirketlerinin hizmetlerinden bu amaçla yararlanılabilir. 

Uygulamada pek çok alanda toplumun sosyal ihtiyaçları özel sigor-
talarla gündemdedir. Örneğin trafik kazalarının mağdurları araç sahip-
lerinin yaptırmak zorunda olduğu “trafik sigortaları” aracılığı ile korun-
maktadır. Doktorların neden olduğu zararlarının bir bölümünü  “doktor 
sorumluluk sigortası” karşılamaktadır. Halkın hukuk ihtiyacını karşıla-
yan sigortanın adı ise “hukuksal koruma sigortasıdır”. 
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Hukuksal koruma sigortası bir hukuk sigortasıdır. Ayni türde bir si-
gorta sözleşmesini pek çok kişi ile yinelemenin dışında ortaya çıkacak 
değişik uyuşmazlıklara bağlı olarak çok sayıda farklı sözleşme yapma 
olanağı vardır. Çünkü her bir uyuşmazlık bu sigortanın bağımsız konu-
sudur. Dolaysıyla “şiddete uğrayan kadınlar için ayrı bir hukuksal ko-
ruma sigortası oluşturulabilir. Bu durumda hukuksal koruma sigortası 
genel şartları içinde kadınlar özel biçimde korunabilir. Bütüncül bir adli 
yardımın yasal kaynağı bu sigorta sözleşmesidir. Genel şartlar bağlayıcı 
hukuksal normlara karşılık gelir. Şiddet hukuksal koruma ile sigortala-
nan kadınlar,  baroların şiddete karşı eğittiği ve listelediği avukatlardan 
istediği avukata başvurabilir.

6.3 ADALETE ERİŞİM VE ADLİ YARDIM DEVLETİ N GÖREVİDİR

Uygulamada adli yardımın parasal kaynağı maliyeden sağlanmalıdır. 
Bu bütçe TBB harcamalarına bırakılmışsa, sorunu çözmek kolaylaşır. Ek 
kaynaklar da bulunabilir.

 Özellikle SILA PROJESİ aşamasında yapılan tespitler hukuksal ko-
ruma sigortaları için de geçerlidir. Tüm barolar arasında kullanılan CMK 
görevlendirilme sistemleri açısından yeknesaklık yoktur. Üstelik hukuk 
davaları bakımından konu ayrıca ele alınmamıştır. Hak arayanı değil suç-
luyu öne çıkarmak, terazinin eşitliğini bozmuştur. 

CMK sisteminde olduğu gibi hukuksal koruma avukatlığı için de stan-
dart bir uygulama oluşturulmalıdır. Görevlendirmeler de bu konuda eği-
tim almış avukatlardan oluşturulan bir listeye bağlanmalıdır. Özellikle 
hukuksal koruma sigortası yeni bir uygulama olduğundan ceza ve hukuk 
ayırımı yapmadan eğitim isteyenlere özel bir eğitim gerçekleştirilmelidir. 

Hukuksal koruma sigortalarının barolarca görünmez sayılmasına son 
verilmelidir. Hak arama bilincinin öne çıkarılması toplumun bakış açısı-
nı değiştirecek ve suçların azalmasına katkı sağlayacaktır. Ayni zaman-
da zanlının haklarını savunmayı hak arama anlamında pekiştirecektir. 
Her iki alanda da avukatların hak aramaya suçluyu savunmaya özgülenen 
kamu görevi, toplumdaki statülerinde saygınlığına yol açacaktır.

6.5 SİGORTA ETTİREN KİMDİR? 

Bir sigorta sözleşmesinin yapılması tarafların anlaşmasına bağlıdır. 
Sigorta ettiren, sigorta şirketine sigorta primini öder, sigorta şirketi söz-
leşme konusu tehlikeyi üstlenir. Hukuksal koruma sigortalarında sigorta 
ettiren kendi hukuksal çıkarı için bu sözleşmeyi yapabileceği gibi, başka-
sının hukuksal çıkarı için de yapabilir.
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“Kadınlara karşı şiddet hukuksal koruma sigortasının” özelliği, başka-
sı adına yapılan bir sigorta türü olmasıdır. Toplumda adaleti sağlama gö-
revi devletin tekeli altındadır. Adli yardım, yargılama faaliyeti, kolluk kuv-
vetleri bu amaca hizmet eder. Devlet maliyeden bütçe ayırarak, kadınlara 
karşı şiddet hukuksal koruma sigortasının primini kendi ödeyebilir ya da 
yetki verdiği kişi ya da tüzel kişi öderse, o sigorta ettiren sıfatını kazanır.

Ülkemizde kadınlara karşı şiddet giderek artmakta, devletin aldığı ön-
lemler yetersiz kalmaktadır. Mevcut sistemde devletin, şiddet önleme ve 
izleme merkezi olarak kurduğu ŞÖMİN’ lere ve sığınaklara yönlendirerek 
sunduğu şiddetle mücadeleye ilişkin sosyal hizmetler kadınların ihtiyacı-
nı yeterince karşılayamamaktadır.29 ŞÖMİN’e gelen kadınlara devlet tara-
fından hukuksal koruma sigortası yaptırılması, kadınlara yaygın erişile-
bilir etkin bir sosyal hizmet sağlama olanağı verecektir. 

Ayni şekilde henüz değişmeyen bir uygulamada eski Aile ve sosyal Po-
litikalar Bakanlığı (ASPB) olarak yürütülen ilk kabul bölümleri, kadın 
sığınakları parçalı personel ve gönüllülerle şiddete uğrama riski taşıyan 
kadınlara yardımlar yetersizdir. Sosyal hizmetler (ASPB) nedir, sorusu 
altında bu durum şöyle açıklanmaktadır.30

“Sosyal hizmetler bu görevlerini yerine getirirken asıl olarak kamu 
kaynaklarını kullanır, yani sosyal bir devletin görevlerinin başında, de-
zavantajlı olan bireylerini diğer bireylerle eşitlemek gelir. Ancak sosyal 
hizmetler kavramında kamu kaynaklarının rolünün büyük olmasıyla be-
raber, devletin bu görevini yerine getirirken ona yardımcı olacak pek çok 
unsur bulunmaktadır. Sosyal hizmetler gönüllüleri de bu unsurların ba-
şında gelmektedir”.

Ayrıca yine parçalı hizmetler olarak belediyeler, kadın dayanışma mer-
kezleri, Alo hatlarıyla ve en etkin biçimde barolar tarafından sunulan hiz-
metler, kadınların korunması için alınan önlemlere karşılık gelmektedir. 
Bu noktalara ulaşabilen ve duyumlarla durumu öğrenilen şiddetle karşı-
laşan tüm kadınlar için özel hukuksal koruma sigortası yapılabilir.  

6.6 SİGORTALI,  ŞİDDET GÖREN KADINDIR 

Sigorta sözleşmelerinin konusu TTK’ un 1401.maddesinde tanımlan-
mıştır. Buna göre ”kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatidir”. Hukuksal 
koruma sigortalarında bu menfaat “ hukuksal uyuşmazlık” olarak belir-
tilmiştir.31 Sigorta şirketinin güvence altına aldığı soyut tehlike sigortalı-

29 18.inci kadın sığınakları sonuç raporunda bu konuda yapılan eleştiriler yer almaktadır. 
30  https://www.benimyuvam.org/sosyal-hizmetler-aspb-nedir/
31  Ayrıntılı açıklamalar için bkz. Koyuncuoğlu, Tennur, Hukuksal Koruma Sigortası, Seç-

kin Yayınları, Ankara, 2015, s.66-74



175Sıla Projesi... • Av. Dr. T. KOYUNCUOĞLU

nın hukuksal çıkarıdır. Şiddet gören kadının yaşamı, malvarlığı ile karşı 
karşıya geldiği hukuksal çıkarı büyük bir tehlike altındadır. Bu tehlikeye 
bağlı olarak sigortalının tehlike altında olduğu tüm menfaatleri koruması 
sigortanın konusudur. 

Sigortalının menfaatinin korunması neleri gerektiriyorsa, sigorta söz-
leşmesinin somut içeriğidir. Buna göre türlü koruma araçları vardır. Si-
gortalıya önce bir avukatla danışma sağlanır, sulh olanakları araştırılır, 
sigortalıya hukuksal çıkarları için yapacağı masraflar ile temsil edilmişse, 
ayrıca avukat ücreti ödenir. Yapılacak zorunlu ödemeler genel şartlarda 
sayılmıştır. Bunlar arasında yargılama, icra, tahkim, temyiz, karar düzelt-
me giderleridir. Giderlerin ceza ya da hukuk mahkemesi önünde olması 
fark etmez. 

Adli yardım açısından altı çizilecek olan kadın şiddet görür görmez 
danışacağı bir avukata gidebilmesidir. Bundan sonra tüm yapılacaklara 
birlikte karar vereceklerdir. Dolaysıyla uygulamada gönüllü avukatlarla 
belli alanlarda parça bölük yapılan ilk başvuru adımı yasal bir sisteme 
sokulmaktadır. 

6.7 BAŞKASI LEHİNE SİGORTA YAPILMASI

Bir sigorta sözleşmesinde sigorta ettiren ya kendi için prim öder ya da 
başkası için primi öder. Bu durumda primi ödeyen sigorta ettiren adına 
prim ödenen sigortalıdır. Sosyal amaçlar için yapılan sigortalar başkası 
lehine sigortalardır. Kadına şiddet hukuksal poliçesinde prim devlet,  gö-
revlendirme varsa ilgili kamu idaresi, belediyeler daha da ileri sorumlu 
diğer kişilerce ödenecek, ancak sigortalı olan şiddet gören kadınlar ola-
caktır.

Bu sigorta iki türlü yapılabilir: Başkası hesabına sigorta ya da kimin 
olacaksa onun hesabına sigorta şeklinde olabilir.  Örneğin uygulamada 
taşıyıcı malî sorumluluk sigortası, otopark ve ardiye gibi yerlerdeki mal-
ların sigortası, trafik sigortası ve otobüs zorunlu koltuk sigortalan başka-
sı hesabına sigorta niteliği taşır. Otobüs zorunlu koltuk sigortasında da, 
sigorta konusu otobüste seyahat eden yolcuların kazaya uğraması riski 
güvence altına alınır.  

Kimin olacaksa onun hesabına sigorta, sözleşme yapılırken menfaati 
sigorta edilen kişinin belirlenmediği sigortadır (TTK.m. 1454/3)3. Bu tür 
sigortalarda, sigorta konusu menfaat belirli olmakla birlikte, menfaatin 
sahibi belirsizdir. Özellikle sigorta konusu menfaatin sahibinin bilinme-
diği hâllerde bu sigortaya başvurulur. Örneğin, sigorta konusu mal üze-
rindeki mülkiyet hakkının ihtilaflı olduğu durumlarda, uyuşmazlık döne-
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mi içinde söz konusu malı sigorta güvencesi altında korumak için bu yola 
başvurulur. Bunun gibi, bir ardiyecinin deposunda bulunan kendisine ve 
müşterilerine ait malları birlikte sigorta ettirmesi hâlinde de kimin ola-
caksa onun hesabına sigorta söz konusudur.

Sigorta tekniği içinde bu tür sigortalar üçüncü kişi yararına sigorta 
olarak anılır. Konumuz olan kadına şiddete karşı hukuksal koruma si-
gortasında ise halka karşı devlet adalet borcunu yerine getirmek zorunda 
olduğu için güven ilişkisinin yerine getirilmesi olarak bakılması uygun-
dur. Bu sigorta ilişkisinde, sigorta sözleşmesinde taraf olamayan sigortalı 
kadın sigortadan yararlanan kişidir ve doğrudan talep hakkına sahiptir.  
Sistem borçlar kanunundan ve TTK’ dan farklı olarak sigortanın sosyal 
amacı öne çıkar. 

6. 8 KADINA KARŞI ŞİDDET HUKUKSAL KORUMA SÖZLEŞMESİ

Şu anda uygulanan dört tür hukuksal koruma sigortası yürürlüktedir. 
Yaşamın her alanında yaşanan çeşitli uyuşmazlıkları konu alan yeni türle-
ri üretilebilir. “Kadına karşı şiddet hukuksal sigortası yeni türlerden biri 
olacaktır. Bir örnek metin aşağıdadır:32

(2.5 Sigortacı bu sözleşme ile poliçede gösterilen kişi ve kişilere kar-
şı şiddet uygulanması hallerinde poliçede belirtilen uyuşmazlıklarda hu-
kuksal koruma sağlar.

2.5.1 Aşağıdaki durumlarda sigorta koruması vardı.

*Aile içinde,

*Sokakta,

*Herhangi bir başvuruda;  ŞÖMİN, Sığınak, Danışma Merkezi, Baro 
Kadın Merkezi, Savcı, Karakol gibi.

*Ayrıca şiddet ihtimali ile korunma gereksiniminde.

2.5.2 Ek sözleşme ile işçi işveren ve bireysel iş ilişkilerinde, sosyal gü-
venlik kurumlarında ki kişi ve kişiler için sözleşme kapsamındaki şiddet 
kapsama alınabilir.)

6.9 ADLİ YARDIM VE” KADINA KARŞI ŞİDDET HUKUKSAL KO-
RUMA”

Kadına karşı şiddet Ülkemizin çözüm bekleyen en acil sorunudur. Bu 

32  Ülkemizde geçerli hukuksal koruma sigortası genel şartları numaralandırması esas 
alınarak, bu koşullarda beşinci sigorta türü olarak yer alacağı biçimde numaralandırıl-
mıştır.
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sorunu ele almak ve çözmek ayni zamanda başka kırılgan kişilerde (göç-
men, mülteci) daha çok ortaya çıkan şiddet, tecavüz, cinsel istismar olay-
larını da azaltacaktır.

Ülkemize 1996 yılında kazandırılan hukuksal koruma sigortasının 
adli yardıma uyarlanması kolay olacaktır. Özellikle genel koşulların birin-
ci maddesinde sigortanın ana borcu para ile belirtilmiş, ancak yetinilme-
miş “diğer edimler” altında sigortada bu işleri yürüten avukatın eli kolu 
bağlanmamış, gerekli her yardımı yapma olanağı sağlanmıştır.

Öyle ki, adli yardım öncelikle avukata danışma ile başlayacaktır. Olası 
şiddet halleri de kapsamda olduğundan kadınlar toplumda avukatların 
bilgi ve özeninde olacaklardır.  Bu görüşmeler gizli, açık biçimde doğru-
dan şiddet gören kadının çıkarına hizmet edecektir. Arkasında ne gereki-
yorsa, sağlık klinikleri aşaması, hukuksal tedbirlerin alınması yargılama 
yöntemleri ve sonrası avukatın takibinde olacaktır.

Doğal olarak CMK avukatları için yapılacak düzeltmeler HKS avukatla-
rı için de ayni biçimde ele alınmalıdır. Barolar tarafından hem eğitimlerin 
desteklenmesi hem de eğitici eğitimlerinin uygulanması ve CMK gibi HKS 
avukatlarının da eğitim sertifikası almaya hak kazanan meslektaşlara uy-
gulamanın yeknesak hale gelmesi asgari kurallar önerilmeli ve bu öneriler-
de TBB tarafından standartlaştırılmalıdır. Sistemlerinin yeknesaklığının 
sağlanmasının ardından UYAP sistemi ile bir bağlanması gerekmektedir. 

Avukatların sunduğu hukuksal yardımın tüm aşamaları Hukuksal gö-
rüş (Danışmanlık), Savunma, Temsil hizmeti alınması, Yardımın (Ellerin-
den gelen her şeyin yapılması) toplu içeriğidir. Ayrıca hizmetin masrafının 
Kamu tarafından karşılanması esastır.

Asıl önemli mesele avukatın bu hizmetinin şiddet gören kadınlara ulaş-
tırılması çalışmalarıdır.  Hukuksal koruma sigortaları konusunda ihmali 
olan barolar adli yardım konusunda ellerinde olan bu hizmeti yeterince 
değerlendirememişlerdir.

6.10 ADLİ YARDIM, HER KESİMLE İŞBİRLİĞİNİ GEREKTİRİR 

 Adli yardımın güçlendirilmesi ve özellikle şiddet gören kadınların ihti-
yacını için çok farklı modeller uygulanabilir. Hukuksal koruma sigortası 
en genişletilmiş adli yardımı sağlamaya elverişli bir modeldir. Gerçek adli 
yardım “danışma “ ile başlar. Yargı ikinci aşamada kalır. Özellikle şiddet 
olayının başlangıcında bir avukattan danışma ile almak daha kapsamlı 
önlemlerle kadını koruyacaktır.  

Sıla projesinde; konuyu daha derin biçimde ele alan McCoubrey’ in 
açıklamalarına yer verelim:
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“Adli yardımda önemli konularda biride aracılıktır. Aracılık aslında 
toplumda üniversiteler, STK’lar ve devlet dışı yapılar, yerel halk arasında 
bir bağ kurmak ve adli yardım süreçlerinde bu yapıların desteğini almak-
tır. Çünkü bu yapılar özellikle incinebilir gruplar söz konusu olduğunda 
biz avukatların sahip olmadıkları birçok uzmanlığa ve beceriye sahip ola-
bilirler. Benim gördüğüm kadarıyla bu anlayış gitgide yaygınlaşmakta ve 
adli yardım hizmeti sunan avukatlar psikologlar, sosyal çalışmacılar, öğ-
retmenler, toplum liderleri gibi kişilerle yakın çalışmakta ve bu kişilerin 
adli yardım hizmetlerinin hızlı ve anında ilgili kişilere ulaştırılmasında 
büyük katkı sağlamaktadırlar. Buna ek olarak, farklı kişiler ve kurum-
larla kurulan işbirlikleri ve yoğun iletişim sayesinde kişiler herhangi bir 
sosyal ortama dahil olmadan o ortamla ilgili olarak haklarının neler ol-
duğunu önceden öğrenebilmektedirler. Bir çoğumuz çalışmaya başladığı-
mızda, çalışan olarak haklarımızın neler olduğunu öğrenmeye başlarız, ya 
da polis tarafından alıkonulduğumuzda yasal haklarımızın neler olduğu-
nu kavrarız. Toplumdaki bahsi geçen bu aktörlerle adli yardım hizmetleri 
kapsamında yakın ilişkiler kurmak kişilerin yasal haklarının ne olduğu-
nu önceden öğrenmelerine katkı sağlayacaktır. Erken alınan yasal danış-
manlık desteği aslında adli yardım hizmetlerinde bir başarı göstergesidir. 
Bu danışmanlığın önceden alınmasıyla, müvekkilin daha doğru kararlar 
vermesini ve yargı sürecinde daha doğru tercihler yapmasını sağlayacak-
tır. Ancak erken müdahalenin ya da danışmanlığın gerçek anlamda işe 
yarayabilmesi için kişinin avukat ile arasında bir güven ilişkisi kurması 
gerekir. Kişinin tüm açıklığı ile itiraflarda bulunması, avukatın adli yar-
dım hizmetini daha etkin sunmasında önemli bir konudur.”

McCoubrey “işbirliği modellerini sıralamaktadır: 

“Erken Triyaj: Kişinin neye ihtiyacı olduğunun ve onun için en iyi des-
tek mekanizmasının ne olduğuna erken karar verilmesidir. Örneğin kişi 
boşanmayla ilgili olarak 20 dakikalık bir avukatla görüşerek boşanma 
konusunda gerekli yasal süreçleri başlatıp başlatmama kararını kendi-
si alabilir ve temsiliyeti için bir avukata ihtiyaç duymaz. Bu süreçte asıl 
önemli olan insanlara adli danışmanlığı götürmektir, bu devlet kütüpha-
neleri olabilir, hatta alışveriş merkezlerinde de erken triyaj hizmeti sunan 
birimler kurulabilir.”33

33 https://www.hemsire.com/triaj-nedir-triaj-sisteminin-onemi-makale,28.html, Triaj keli-
me manası olarak seçme - ayırma - eleme anlamlarına gelmektedir. Diğer bir anlatımla 
triaj, hasta ya da yaralanmış bireyi tedavi - bakımın sağlanması amacı ile bireyleri o 
anki durumlarının aciliyetine göre sınıflandırıp müdahale aciliyetlerine göre sıraya koy-
ma yöntemidir.
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Tıpsal uygulamalarda kullanılan bu sözcük, hukuksal bir olayın ayık-
lanması için de önemlidir. Şiddet gören kadının acil ihtiyaçlarının bir avu-
katla giderilmesi olayın sonraki aşamalarını da aydınlatacaktır. Karmaşık 
adli süreçlerinin yönetilmesi kolaylaşacaktır. Hukuksal koruma sigortala-
rı olaya başlangıçta müdahale olanağı vermektedir.

SONUÇ

Anayasal insan hakları bağlamında sorguladığımızda, adalete erişim 
hakkı, mahkemeye erişim, adli yardım ve şiddetin ortadan kaldırılması 
birbiri ile bağıntılıdır. Her biri Devletin doğrudan kamusal görev alanın-
dadır. Devlet ilk adım olarak Adli yardımı   “ bir avukata danışma” ile baş-
latması, toplumun şiddetten arındırılmasının ön koşuludur. Ancak adli 
yardım kurumu devletten bağımsız yapılandırılmalıdır.

Hukuksal koruma sigortası da standart bir uygulama getirerek, hu-
kuksal çekişmeleri mahkeme dışında avukata başvurmak hakkını ilk yar-
dım olarak tanımaktadır. Bu noktada acil ihtiyaçları tanımlayarak sorunu 
çözmek, kadının ve toplumun kendisinin birlikte korunmasına yardım 
edecektir. İstanbul sözleşmesi Avrupa konseyi sözleşmesine uygun biçim-
de her devlet şiddeti ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. 

Çayan bu konuda hem medeni hak ve yükümlülüklere ait uyuşmazlık-
larda hem da suç isnatlarında adil yargılama hakkı olarak geçerli olduğu-
nu söyleyerek Avrupa insan hakları Sözleşmesinin yorumuna değinmek-
tedir:  

 “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, özellikle son dönemlerde Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşme’ sini geniş biçimde yorumlayarak adil yargılan-
ma hakkının güvencesini ve uygulama alanını genişletmektedir. Yapılan 
yorumlarda genellikle hukukun üstünlüğü, hukuk devleti ve demokratik 
devlet gibi modern hukuk ilkeleri esas alınmaktadır. 1970’li yıllara ge-
lindiğinde yabancı hukuk sistemlerinde Sözleşme’ de tanınan hakların 
esaslı kılınabilmesi için mahkemeye erişim hakkının tanınması gerektiği-
ni öngören doğrudan etki doktrini kabul edilmiştir”.34   

Ülkemizde kadınlara şiddete karşı yapılanan en önemli kurum Mor 
Çatı ‘dır Bu konuda yaşadığı deneyimler adli yardım konusunda örnek 
niteliktedir. Adli yardım için ayrılacak bütçe ve çalışma biçimini en güzel 
kendileri anlatmaktadır:

“ Bizler, Eylül 2005’ten bu yana giderlerinin bir bölümü Beyoğlu Kay-
makamlığı tarafından karşılanan, politikasının ise Mor Çatı tarafından 

34 Çayan,Gökhan,file:///C:/Users/lenovo/Desktop/resimler/281b2-89235-87e64-49149.pdf 
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belirlendiği bağımsız bir sığınak faaliyeti yürütüyoruz. Mor Çatı’ nın dev-
letle iş yapma deneyimi açısından bu bir ilk oldu. Dayanışma merkezimi-
ze başvuran kadınların sığınak ihtiyacının ne denli yakıcı olduğunu bili-
yorduk ve onların bu ihtiyacı karşılanamadığında bizim de yaşadığımız 
çaresizlik duygusundan kurtulmak istiyorduk. Bu çalışma 2 yıl boyunca 
daha çok kaymakamların kişisel tutumlarına bağlı olarak sürdürülebil-
di. Kaymakamlık/devlet, kaynak yarattığı ve feminist ilkelere dayanan bu 
çalışmanın kurumsal bir nitelik kazanması yönünde bir tutum gösterme-
mektedir. Çalışmanın kalıcılığını sağlayacak protokol bir türlü imzalana-
mıyor. Finansal kaynağı projeler aracılığıyla Mor Çatı’nın bulması isteni-
yor. Oysa biz, kurultaylarda birçok kez gündeme getirdiğimiz gibi bütçe 
yaratmanın devletin işi olduğunu, biz feministlerin bu alandaki deneyim 
ve uzmanlığımız aracılığıyla sadece bir model oluşturabileceğimizi, asıl 
yapmamız gerekenin erkek şiddetine karşı mücadele etmek olduğunu be-
lirtiyoruz. 35 

Dünya ve Avrupa’da kadınlara şiddet sorununu çözememiştir. Londra 
Metropolitan Üniversitesi’nde, “kadına yönelik şiddet” konusunda dersler 
veren Liz Kelly, Avrupa Konseyi için hazırladığı araştırmasında bir takım 
asgari standartların dikkat alınması gerektiğine dikkat çekiyor ve asgari 
düzeydeki bu taleplerin dahi, Avrupa’da bir standarda dönüştürülemedi-
ğine dikkat çekiyor: 36

 «Şiddete maruz kalan bir kadının her şeyden önce yaşadıkları hak-
kında konuşmaya ve düşünmeye ihtiyacı vardır. Böylece kadın yaşadık-
larının, şiddet olduğunu anlayabilir. Zaman uzayınca kadınların çoğu 
kendilerine uygulanan şiddeti görmezden gelme eğiliminde oluyor. Bu 
bilinçlendirme çalışması sırasında bir acil yardım merkezi, bir Danışma, 
koruma, hukuki ve insani destek... bütün bunlar kadınları şiddetten ko-
rumak için gereksinim duyulan temel unsurlardır”.

Ülkemizde de ayni durum sürmektedir. Türkiye’nin farkı “İstanbul 
Sözleşmesini’ ilk imzalayan olmasıdır. Ayrıca standart bir uygulama için 
hukuksal koruma sigortasını kullanabileceğidir. TBB’ nin yönlendirme-
siyle tüm Baroların, adli yardımın hukuksal koruma sigortasıyla şiddet 
gören kadınlar için yararlandırmasında sorumluluk alması beklenir. Mor 
Çatı’ nın çalışmaları gözlendiğinde bütçe konusu değerlendirilebilir. Hu-
kuksal koruma sigortalarıyla da ek bütçe yaratılabilir. TBB bütçe kulla-
nımına yetkili ise bu iş daha kolay çözümlenebilir. CMK avukatlığını HKS 

35 Bkz.ŞiddettenUzakta,,MorÇatıYayınları,İstanbul,2007, http://www.endvawnow.org/up-
loads/browser/files/Away%20from%20Violence%20Womens%20Refuge_Turkish.pdf

36 https://www.dw.com/tr/avrupada-kad%C4%B1na-y%C3%B6nelik-%C5%9Fiddete-%-
C3%A7are-aran%C4%B1yor/a-3870098 
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avukatlığı ile tamamlanmalıdır. Bu olanakla ayrıca avukatlara yeni iş ola-
nakları sağlayacağı gibi toplumu kendi kendine hukuksal düşünmeye de 
alıştıracaktır. Şiddet mağduru kadına gerçek hukuksal yardım ancak hak 
arama özgürlüğünün bir bütün olarak ele alınmasına bağlıdır.

Ülkemizde çok büyük sorun olan kadına karşı şiddeti toplumun yarı-
sını oluşturan asal öğesi olarak (en kırılgan kesimi değil), devlet ödemeli 
hukuksal koruma sigortası ile güvence alacak biçimde adli yardım geniş-
letilmelidir.

Bu yazı bir başlangıç yapmak, konuya ilgiyi sağlamak amacı taşımak-
tadır. Burada uzun uzun hukuksal koruma sigortası genel şartlarının 
ayrıntılarını açıklamayacağım. Önemsendiğinde konunun ayrıntıları için 
2015 yılında çıkardığım ve tarihçesi ve koşullarının açıklamalarının yer 
aldığı HUKUKSAL KORUMA SİGORTASI kitabıma bakılarak, belki bir 
çalışma programı içine alınabilir.

Beklenti güzeldir.



AILE ANAYASASININ YASAL SINIRLARI

Av. Yılmaz KURBAN 

Öğretide birçok farklı tanımı ile karşılaşılsa da, bu makalenin amacı-
na hizmet edecek bir şekilde aile şirketini, yönetiminde ve kontrolünde 
tek bir ailenin egemen olduğu işletme olarak adlandırabiliriz.  Türkiye’de 
yer alan şirketlerin çok önemli bir kısmının aile şirketi niteliğinde olma-
sı, ekonominin esas omurgasını oluşturduğunun başlı başına niceliksel 
önemli bir göstergesidir. KOBİ’lerde ise bu oran, resmi rakamlara göre 
tamamına yakınına ulaşmaktadır. Ne var ki bu yüksek niceliğe rağmen, 
kabaca aile içi çekişmeler nedeniyle aile şirketlerinin ömrü son derece 
kısa olmaktadır. En yetkili kişilerden aktarılan verilere göre oranlar de-
ğişse de üçüncü kuşağa, şirketlerin yalnızca ortalama yüzde 10’u kadarı 
devredilebiliyor. 

Şirketin aynı kuşak içerisinde devamlılığı yahut sonraki kuşaklara 
aktarımını sağlayabilecek en başarılı araç ise genel kabul gördüğü üzere 
aile anayasasıdır. Tarihsel olarak da doğruluğu açık bir şekilde kendini 
gösterdiği üzere, devamlılığı olan şirketlerin temelinde kurucuların ya da 
ilk birkaç devam kuşağın üyelerinin, aile anayasası metnini oluşturarak 
mevcut ve sonraki kuşaklarını kurucu motivasyonla / anayasayla / söz-
leşmeyle güçlendirmesi yatmaktadır. Dikkatle ve sabırla hazırlanmış bir 
anayasaya sahip aile şirketinin devamlılık yönünden, olmayanlara nispe-
ten çok daha avantajlı olduğu uygulamalardan da kolaylıkla anlaşılabilir. 
Ne var ki, bu derece yüksek bir öneme sahip bağıtın, yürürlükteki hukuk 
tarafından ne kadar korunduğu tartışması, anayasanın varlığının gerekli-
liği tartışması kadar önem arz etmekte ise de, bu hususta gerekli ilginin 
gösterilmediğini söyleyebiliriz. Halbuki, metni hazırlayanların en temel 
beklentileri, metni imzalayanların, metinle bağlı olduklarını bilmeleri, ih-
lali halinde müeyyide beklentisi olabilir. Bu makalenin konusu da, anılan 
beklentinin yerinde olup olmadığı, mümkünse eğer, hangi sınırlandırma-
lara tabi olduğudur. 

AİLE ANAYASASININ BAĞLAYICILIĞI

Aile üyelerince alınabilecek bağlayıcı kararların çeşitliliği, şirketin ve 
ailenin özgün yapısı nedeniyle çok fazladır. Ancak aile üyeleri arasındaki 
mutabakatı ifade eden aile anayasası, nihai olarak bir sözleşme olmakla, 
kabaca, şirketin yönetimi ve kontrolünün nasıl olacağıyla ilgili, doğrudan 
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şirketin mali ve idari disiplinine ilişkin ilkesel kararlar içerebileceği gibi 
(hisse devri ve satışı, istihdam, şirket yöneticilerinin seçilmesi, ücretler, 
yeni iş ve yatırımlar vs.), üyelerin gerek şirketle bağlarından ve gerekse 
soybağından kaynaklı duygusal ilişkilerine ilişkin ilkeler de (aile üyele-
rinin aile şirketi içerisinde çalışma kural ve şartları, aile şirketine ka-
tılma koşulları, üyelerin eşlerinin şirkete dahil olup olmaması, olacak-
sa şartları vs.) barındırabilir. Her iki halde de,  bu yönde karşılıklı ve 
birbirine uygun irade açıklamasıyla taraflar arasında 6098 sayılı Türk 
Borçlar Kanunu’nun 1. maddesinde yer aldığı haliyle sözleşme/anayasa 
kurulmuş sayılabilir. Böylelikle bu irade açıklamasının tarafları bağladığı 
düşünülebilir. Hemen şunu belirtelim ki, aile anayasası olarak belirtti-
ğimiz sözleşme tipi Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan tipik sözleşmeler 
arasında sayılmamıştır. Ancak TBK.’nun 26. maddesinde yer alan sözleş-
me özgürlüğü gereğince yukarıda bahsi geçen konularda da sözleşme ya-
pılabilecektir. Yargıtay’ın çok kez yer verdiği kararlarından birinde geçtiği 
üzere; “…kişiler, özel hukuk alanında özel ve tüzel kişilerle olan ilişki-
lerini, var olan hukuk düzeni içinde kalmak koşuluyla diledikleri gibi 
düzenlemek, diledikleri konuda diledikleri ile diledikleri tipte sözleşme 
yapmak hak ve özgürlüğüne sahiptirler.” (Yargıtay 11. HD. 2000/9995 
E. 2001/1075 K. 12.02.2001 T.) 

Aynı kararda Yargıtay, sözleşmeye bağlılık ilkesinin, hukuki güvenlik, 
doğruluk ve dürüstlük kuralının bir gereği olarak, sözleşme hukukunun 
temel ilkelerinden biri olduğunu (ahde vefa – pocta sund servanda) ifa-
de etmiştir. Bu doğrultuda sözleşme niteliğindeki aile anayasasının imza 
eden her üyeyi bağladığı şüphesizdir. 

Ancak tüm bu genel ilkelere rağmen, sözleşme serbestisinin sınırsız 
olmadığı, TBK.’nun 27. maddesiyle açıkça belirtilmiştir: “Kanunun emre-
dici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya 
konusu imkansız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür.”  Aile 
anayasasının sıra dışı birçok unsuru içermesi nedeniyle gerek sözleşme-
nin taraflarının aile üyeleri olması ve gerekse sözleşmede yer alabilecek 
edimlerin ve taahhütlerin özel durumlar içermesi nedeniyle, taraflarca 
mutabık kalınan ve imza altına alınan metnin tamamının veya bir kısmı-
nın kesin hükümsüzlükle karşılaşma riski, diğer tipik ya da atipik söz-
leşmelerle karşılaştırdığımızda çok yüksektir. Özellikle mutabık kalınan 
anayasada, metnin taraflarca ihlali halinde caydırıcılığa yönelik cezai şart, 
tazminat vs. gibi bir takım düzenlemelerin yer alması, olası uyuşmazlıkta 
TBK. md.27’nin karşı argüman olarak kullanılabilmesini gündeme getire-
bilecektir. Aile anayasası özelinde, TBK. md. 27’nin uygulama alanı bulup 
bulamayacağını aşağıdaki sıklıkla karşılaşılabilecek iki muhtemel somut 
durumda tartışmaya açmak istiyorum. 
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1. Aile üyeleri arasındaki hiyerarşiden doğan gücü kötüye kulla-
nımı ya da diğer bir ifadeyle üstsoyun altsoy üzerindeki tahakkümü: 

Aslında hiyerarşinin kötüye kullanılması ya da üstsoyun altsoy üze-
rinde tahakküm kurması suretiyle taraflarca imza altına alınmış bir aile 
anayasası, denilebilir ki, baştan başarısız ve amacına ulaşamamış bir ça-
lışmadır. Nihai olarak zaten birçok hususun şirket ana sözleşmesiyle hal-
ledilebileceği ortadayken, ayrıca bunun yanında bir aile anayasasına ge-
reksinim duyulması, meselenin yapıp-etmeler kapsamında ahlaki yönünü 
öne çıkarmaktayken ve bunun sonucunda bu motivasyonla kurulduğunu 
farzettiğimiz bir metne tahakkümün ya da manipülasyonun giydirilmesi, 
tutarsızlığı ya da amaçla sonucun örtüşmediğini gösterecektir. Ancak bir 
kez taraflarca imzalanmışsa ve ihlali halinde bir takım müeyyideler gün-
deme gelecekse, niyet tartışması yapmanın faydasız olduğu hallerde TBK 
md. 27 kapsamında neler yapılabileceğini bakmak gerekebilecektir. 

Günümüz toplumunda halen güçlü bir şekilde devam ettiğini düşün-
düğüm aile üyeleri arasındaki hiyerarşi, metnin demokratik bir yapıya 
kavuşmasındaki en önemli engeldir. Bir kardeşin diğer kardeşten yalnız-
ca bir yaş büyük olması bile, bazı ailelerde çok büyük bir güce sahip 
olmayı da beraberinde getirebilmektedir. Şirketle ilgili en hayati mesele-
de alınması gereken bir karar olduğunu varsayabileceğimiz bir durumda 
dahi, bırakın kardeşten görüş alınmasını, inisiyatif kullanma cesaretini 
gösterip görüş bildirmek için parmağını kaldırmasının dahi hoş karşılan-
mayabileceği aile yapıları söz konusudur.  Böyle bir yapıdan, bir aile ana-
yasası metni çıkması şüphesiz ki paradoksaldır. Fakat akla gelebilecek 
en demokratik aile yapısında dahi, eğer üyeler arasında üstsoy ve altsoy 
varsa daima bir hiyerarşi olacaktır ve sonucunda da bir risk. Üstsoyun 
olmadığı bir aile yapısı olarak iki kardeş örneğinde de, günümüz toplu-
munda durum hiç iç açıcı değildir. Zira, istatistiklere göre, kardeşlerin 
ikinci kuşak olduğu kabulünde (kurucunun anne, baba ya da anne baba 
olduğu hallerde), şirketin sağlıklı olarak sonraki kuşağa aktarım oranı ya 
da salt aktarım oranı çok ama çok düşüktür. 

Sorunun bir yanı var ki, kanaatimce ülkemizde aile şirketlerinin öm-
rünün kısa oluşundaki en önemli etkendir: Erkeğin kadına bakışı. Her ne 
kadar yasal düzenlemelerde bir sıkıntı görülmese de, uygulamada sayısız 
çeşitlilikte örneklerle aile üyesi kadından/kadınlardan mal kaçırılmakta-
dır. Hele ki kaçırılmak istenen mal varlığı, şirkete ilişkinse bu çok daha 
kolaydır. Üstelik kanaatimce eğitimli-eğitimsiz ayrımı da burada önemsiz-
dir. Her ne kadar bu konuda istatistik vermek haddime ve yetkinliğimde 
olmasa da, karşılaştığım vakalarla sınırlı olmak kaydıyla bunu rahatlıkla 
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söyleyebilirim. Böylelikle açıktır ki, aile anayasasının oluşturulma süre-
cinde zorluk, yalnızca aile üyeleri arasındaki doğal hiyerarşik yapı değil, 
erkeğin kadına karşı örtülü ya da açık tahakkümüdür. 

Aralarında açık bir güç dengesizliğin olduğu işveren–işçi ilişkisinde 
ya da genel olarak müzakere şansının hiç olmadığı ya da çok az olduğu 
sözleşmelerde genel işlem şartlarıyla yasama, kısıtlama getirmiştir. Yine 
taraflar arasında güç dengesizliğin çok açık olduğu aile anayasasıyla ilgili 
ise herhangi bir yasal düzenleme yoktur. Sözleşme serbestisi ilkesi ile 
kanunen tanınacağını düşündüğümüz aile anayasasındaki koruma ise bu 
kapsamda TBK. md.27 ve varsa şartları, gabin halini düzenleyen TBK. 
md 28 olacaktır. 

2. Metnin imzacılarından olmayan, ancak şirkette görev almak 
isteyen veya şirkete sonradan girecek aile üyeleriyle ilgili düzenleme-
lerin hukuki durumu:

Uygulamada aile anayasalarını düzenleyen aile üyelerinin, şirketin de-
vamlılığı için belki de en hassasiyet gösterdikleri husus, ailenin kalaba-
lıklaşması yahut aileye yeni üye katılması halinde, bunun nasıl ve hangi 
şartlarda olacağının belirlenmesidir. Burada şirkete ve aile konseyine ka-
tılım için belirli şartlar konabileceği gibi, şirkete katılması halinde dahi 
çalışma koşullarına ilişkin de şartlar konabilecektir. Bu haller çok çeşitli 
olup, konumuz açısından önemi, md. 27 kapsamında bu minvaldeki dü-
zenlemelerin geçerliliğidir. 

Metni imzalamayan ya da tarafı olmayan üçüncü kişi ya da kişilerin 
hukuki durumunu, herhangi bir sorumluluğu olmadığı için üzerinde 
durulmayacaktır. Tartışılacak husus, metnin tarafı olmayan bu üçüncü 
kişiler hakkında yapılan düzenlemelerin ihlali durumunda, tarafların 
müeyyideye yönelik hükümlerinin uygulanıp uygulanamayacağıdır. Genel 
olarak düşünüldüğünde, başkasının eyleminin garanti / taahhüt edilme-
sine güvenilerek akdedilmiş bir metnin ihlali durumunda tazmin günde-
me gelebilir. Ancak son derece karmaşık ve tamamen kendine özgü bir 
kurum olan aile üyelerinin düzenlemiş olduğu metin söz konusu oldu-
ğunda, genel ilişkilere istinaden müeyyideye ilişkin düzenleme, emredici 
hükümlere, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu 
imkansız olarak kabul edilebilir. En önemlisi ailenin korunması, kamu 
düzenine ilişkin bir husustur. Kamu düzenince yüksek önem atfedilen 
aile kurumu ışığında muhtemel somut olaylar değerlendirildiğinde, kuru-
mun korunması adına bir takım düzenlemeler geçersiz sayılabilecektir. 

Diğer yandan her ne kadar metnin tarafı olmasa da üçüncü kişinin, 
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kendi olası eylemlerinin müeyyideye, hatta daha da ileriye giderek söz-
leşmeye konu edilmesini kişilik haklarına aykırılık yönünden tartışmaya 
açabilir. Biliyoruz ki bazı aile şirketleri, şirkete daha sonra çalışmak üze-
re katılacak aile üyelerine en az iki ya da üç yabancı dil şartı getirmek-
tedir. Hatta bunun yanında, başka işyerlerinde belirli asgari sürelerde 
çalışma, terfi gibi ek şartlar da getirilebilmektedir. İlk başta sempatik 
gözüken bu sınırlamalar, uygulamada sınırlamaya tabi tutulanlarca hoş 
karşılanmayabilir. Hele ki şartlar arasında hisse sahibi olmanın da ol-
duğu varsayımında, bu sınırlamalara tabi olanlardan bazılarının doğal 
yollarla hisse sahibi olmasıyla işler daha da karışık bir hal alabilir. Bu 
durumda sınırlamanın meşruluğu da tartışmaya açık olacaktır. 

SONUÇ

Bu kısa makalede yalnızca, aile üyeleri arasındaki hiyerarşiden doğan 
gücün kötüye kullanımı ve şirkete sonradan girecek aile üyelerinin du-
rumu değerlendirilebilmiştir. Çok sayıda başka yönlerden de meselenin 
berraklaştırılması gerekmektedir. Kanaatimce aile anayasası, yukarıdaki 
gerekçelerle yasal konumu tartışmalı olsa dahi, ahlaki yönden bağlayıcılı-
ğı bir hayli yüksektir ve salt ahlaki yönü, aile anayasasına önem atfedilme-
sine yeterli bir sebeptir. Diğer yandan doğabilecek ihtilafları önleme gücü 
bir yere kadardır ve bu noktadan sonra adalet kurumunun yaptırımına 
ihtiyaç vardır. Bu değerlendirme yazısında da dikkat çekilmek istenen, 
işte bu belirlenebilecek yaptırımın yasal zemininin bir hayli muğlak oldu-
ğudur. 



 KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI 
REGÜLÂSYONU VE UNUTULMA HAKKI 

Av. Sabire Sanem YILMAZ 

Kişisel Veri (Personal Data), ilk defa İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teş-
kilatı (OECD) tarafından ele alınmıştır. OECD tarafından gündeme gelen 
konular arasında kişisel verilerin korunması ile ilgili çerçeve kurallar da 
belirlenmiştir.1 28 Ocak 1981 tarihinde Avrupa Konseyi Kişisel Verilerin 
Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunmasına Dair 
Sözleşme imzaya açılmış, Türkiye sözleşmeyi yakın tarihte onaylamıştır.

1960’lı yılların sonuna gelindiğinde Kişisel Verilerin korunmasına iliş-
kin ilk temellerin dünyanın bir bilgi toplumuna dönüşümü ile başladığını 
görmekteyiz. Klasik olarak ilkel toplumdan tarım toplumuna, tarım toplu-
mundan sanayi toplumuna geçiş döneminde yaşanan makineleşme süreci 
bilgi toplumuna geçişi oldukça hızlandırmıştır. Bu anlamda bilginin hızlı 
dolaşımı ve kişisel verilerin elde edilmesi ve yayılmasının kolaylaşması, 
kişisel verilerin korunması alanında hukuksal düzenlemelerin yapılma-
sı gerekliliğini ortaya koymuştur. 1970’li yıllarda yasal düzenlemesine 
kavuşan Kişisel Veriler, bilgisayarlara veri işleme konusunda da hassas 
bir şekilde ele alınmıştır. Bilgisayarların ortaya çıkması ve kullanımının 
yaygınlaşmasıyla, devletin bilgisayarlar sayesinde gözetleme görevini daha 
sıkı bir şekilde yerine getirecek oluşu, 1970’li yıllarda yasal düzenleme-
lerin, bilgisayarlara veri işlenmesi hususu eksen alınarak yapıldığını gös-
termektedir. Aynı zamanda bu dönemde devlet, tüm verileri bilgisayarlara 
aktarma, veri tabanlarını uyumlu hale getirmek yolunda adımlar atmak-
tadır. Bu durum devletin bireyi kontrol etme gücünü arttırmakta ve birey 
ile devlet arasındaki dengenin birey aleyhine bozulmasını beraberinde ge-
tirmektedir.2

Amerikada bir ulusal veri bankasının kurulması tartışılmış, oldukça 
tepki doğurmuştur. Tüm tartışmalara rağmen tüm verilerin tek merkezde 
toplandığı bir ulusal veri merkezi kurulamamıştır. Özel yaşam alanını da-

1  Yokuş Sevük, H., V. Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, Tıp Ceza Hukukunda Kişisel 
Verilerin Açıklanması konulu Tebliği, “Bu ilkeler 1-Kişisel veri toplanması ve işlenmesi-
nin sınırlı olması ve ilkelere bağlılığı, 2-) Kişisel veride kalite ilkesi, 3-)Kişisel veri top-
lanmasında ve işlenmesinde amacın belirginliği ilkesi, 4-) Amaca uygun kullanım ilkesi, 
5-) Kişisel verilerin korunması için gereken tedbirlerin alınması ilkesi, 6-) Açıklık ilkesi, 
7-) Kişisel veri konusu kişinin bireysel katılımı ilkesi, 8-) Sorumlu tutulabilirlilik ilkesi

2  Küzeci, E. 2010, Kişisel Verilerin Korunması, Ankara, Turhan yayınevi, s.107



188 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 5 • Yıl: 2018

raltan birtakım düzenlemeler getirilmek istenmesi Amerika’da başka bir 
düzenleme yapılmasını zorunlu kılmıştır: “Özel Yaşamı Koruma Kanunu”

GDPR / REGÜLASYON: UNUTULMA HAKKI

Unutulma hakkı, verilerin bilgisayara aktarılması ve internet yöntemi 
ile yayılması ve depolanması ile ortaya çıkan 20. yüzyılda adından söz 
ettirmiş en marjinal hak türlerindendir ve sui generis özellikler barındır-
maktadır. Bu nedenle sanal olarak tüm sabıkanızın internet ortamından 
silinmesini talep hakkınızın unutulma hakkı ile işlerlik kazandığını ifade 
edebiliriz.3

2010 yılında Fransa’da kanun çalışmaları esnasında gündeme gelen 
Unutulma hakkı, 95/46/EC direktifinde gündeme gelmiş ancak Google 
Gonzelaz davasına kadar kendine yer bulamamıştır. 

Gonzelas davasında, davacının geçmişini yeniden yazmak hakkı olarak 
özetlenen unutulma hakkı, temel hak olma niteliğini kazanmıştır. Mayıs 
2014 tarihinde Avrupa Parlamentosu tarafından verilen kararda, 95/46/
EC Veri Koruma Direktifinin yeniden yorumlandığına şahit olmaktayız.  
Veri Koruma Direktifi, kişisel verilerin işlenmesi için Avrupa Birliği (AB) 
genelinde “toplanması, kaydedilmesi, organizasyonu, saklanması, uyar-
lanması veya değiştirilmesi, geri alınması, istişare edilmesi, kullanılma-
sı, iletimle açıklanması” dahil olmak üzere geniş ve tek tip parametreler 
oluşturmaya çalışmıştır. Tanımlanabilir kişilerle ilgili bilgilerin yayılması 
veya başka şekilde erişilebilir hale getirilmesi, uyumlaştırılması veya bir-
leştirilmesi, silinmenin engellenmesi veya imha edilmesi ”(Avrupa Komis-
yonu, 1995). Yönerge, veri denetleyicilerinin kişisel bilgilerinin kullanım-
larının “yeterli, amaçla doğru orantılı, tolandıkları amaçlarla ilgili olarak 
aşırı olmayan seviyede olmasını ve bireylerin ilgili verileri düzeltme, silme 
veya engelleme haklarını kullanmasına izin vermelerini gerektirir. 

Veri Koruma Direktifi’nin unutulmaya yönelik genel bir hak yaratma-
dığı, ancak yanlış veya eksik olan verileri düzeltme, silme veya engelleme 
hakkını dar bir şekilde kabul ettiği sonucuna varmıştır. 

Burada iki hak birbiri ile çatışmakta ve yarışmaktadır. Kişinin unutul-
ma hakkı ve bireylerin haber alma hakkı. Burada ayrıca bireylerin ken-
dileri hakkında depolanan verilerin aşırı olmadığını ve ne kadar süre ile 
saklanacağını bilme ve denetleme hakları da vardır. 

Google kararında buna rağmen (Barbara Streisand olarak da bilin-
mektedir.) çok tanınmışlık ironisine vurgu yapılarak, davanın devamında 
oldukça çok tıklandığını ve haberin dava ile daha da ilgi çekici hale geldiği 
ve yaygınlaştığı ifade edilmiştir. Adalet Divanı unutulma hakkının varlığını 

3  http://www.mihcihukuk.com/unutulma-hakki.html/
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reddetmemiş ancak dava karara çıkıncaya kadar daha geniş kitlelere ya-
yılan haberin kaldırılmasının burada geçerli olmadığının altını çizmiştir. 

Google Avrupa’da unutulma hakkı çerçevesinde 2.4 milyon talebin 
%43’ünü kaldırmıştır ve bu talep çoğunlukla gerçek kişilerden gelmiştir.  
Bireyler bu sayede çevrimiçi kimliklerini kontrol edebilirler ve bu sayede 
itibarlarını yeniden kazanabilirler. Kamunun bilgilenme hakkının inter-
net sayesinde oldukça geniş kitlelere yayıldığı ve hiç ulaşamayacağınız bir 
insana dahi ulaştığı hatta toplantı odasında, evinin kahvaltı masasında 
konuşulduğunuz bir ortamda unutulma hakkı en değerli hak kategorile-
rinden birini oluşturmaktadır.

En büyük eleştiri, unutulma hakkının tarihi yok edeceği noktasında 
gelse de , bireysel taleplerin ve güncelliğini kaybetmiş haberlerin silinmesi 
ya da ortadan kaldırılması revizyonist bir tarihin oluşmasına sebebiyet 
vermeyecektir kanaatindeyim. 

Unutulma hakkı 95/46/EC Veri Koruma Direktifi ile yorumlanmaya ça-
lışsa da en kapsamlı şekilde 25.05.2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan 
Genel Data Koruma Tüzüğü’nde /Regülasyonu ile tarihe damgasını vura-
cak. Geleceğin en çok açılacak davalarından biri Kişisel Verilerin Hukuka 
Aykırı Yollardan Elde Edilmesi davası ise bu noktada Unutulma Hakkının 
kullanılması ve verilerin silinmesini talep etme davaları da birbiri ile ya-
rışacak. 

Genel Data Koruma Tüzüğü’nde (General Data Protection Regulati-
on)’da “unutulma hakkı” 17. bölümde düzenlenmiştir. 4

1. Veri sahibinin kendisi ile ilgili kişisel verilerin herhangi bir gecik-
meye mahal verilmeksizin silinmesini kontrolörden talep etme hakkı 
bulunur ve aşağıdaki hallerden birinin geçerli olması durumunda, kont-
rolörün kişisel verileri herhangi bir gecikmeye mahal vermeksizin silme 
yükümlülüğü bulunur:

(a) kişisel verilerin toplanma veya işlenme amaçlarıyla ilişkili olarak 
artık gerekli olmaması;

(b) veri sahibinin 6(1) maddesinin (a) bendi veya 9(2) maddesinin (a) 
bendine göre işleme faaliyetinin dayandığı izni geri çekmesi ve işleme faa-
liyetiyle ilgili başka bir yasal gerekçe bulunmaması;

(c) veri sahibinin 21(1) maddesi uyarınca işleme faaliyetine itirazda 
bulunması ve işleme faaliyetine yönelik ağır basan meşru bir gerekçe bu-
lunmaması ya da veri sahibinin 21(2) maddesi uyarınca işleme faaliyetine 

4 Aynen tüzükten alıntılanmıştır. 
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itirazda bulunması;

(d) kişisel verilerin yasa dışı biçimde işlenmiş olması;

(e) kontrolörün tabi olduğu Birlik veya üye devlet hukukundaki bir 
yasal yükümlülüğe uygunluk sağlanması amacı ile kişisel verilerin silin-
mesinin zorunlu olması;

(f) kişisel verilerin 8(1) maddesinde atıfta bulunulan bilgi toplumu hiz-
metlerinin sağlanması ile ilgili toplanmış olması.

2. Kontrolörün kişisel verileri kamuya açıklamış olduğu ve 1. parag-
raf uyarınca kişisel verileri silmek zorunda olduğu hallerde, kontrolör, 
mevcut teknoloji ve uygulama maliyetini göz önünde bulundurarak, veri 
sahibinin talep etmiş olduğu kişisel verileri işleyen kontrolörleri söz ko-
nusu kişisel verilere yönelik her türlü bağlantı veya bu verilerin her türlü 
nüshası ya da çoğaltmasının söz konusu kontrolörlerce silinmesi husu-
sunda bilgilendirmek üzere teknik tedbirler de dahil olmak üzere makul 
adımları atar.

3. 1ve2.paragraflar işleme faaliyeti aşağıdaki amaçlar doğrultusunda 
gerekli olduğu ölçüde uygulanmaz:

(a) ifade ve bilgi edinme hakkının kullanılması;

(b) kontrolörün tabi olduğu Birlik veya üye devlet hukuku çerçevesinde 
işleme faaliyeti gerektiren bir yasal yükümlülüğe uygunluk açısından veya 
kamu yararına gerçekleştirilen bir görevin yerine getirilmesi veya kontro-
löre verilen resmi bir yetkinin uygulanması açısından;

(c) 9(2) maddesinin (h) ve (i) bentlerinin yanı sıra 9(3) maddesi uyarın-
ca halk sağlığı alanındaki kamu yararı sebeplerinden dolayı;

(d) 1. paragrafta atıfta bulunulan hakkın ilgili işleme hedeflerinin ya-
kalanmasını imkansız hale getirmesi veya yakalanmasına ciddi şekilde 
zarar vermesinin muhtemel olduğu ölçüde, 89(1) maddesi uyarınca kamu 
yararına arşivleme amaçları, bilimsel veya tarihi araştırma amaçları ya da 
istatistiki amaçlar doğrultusunda veya

(e) yasal iddialarda bulunulması, bu iddiaların uygulanması veya savu-
nulması açısından.

Regülasyonda dikkatimizi çeken en önemli husus, unutulma hakkının 
kullanılabileceği en makul alanın “verinin toplanma ve kullanma amaçları 
ile ilgili” artık gerekli olmaması halidir. Tarafımca bu “verinin güncelliğini 
yitirmesi” olarak da yorumlanmaktadır. Güncelliğini yitiren bir verinin 
datada tutulması ve arama motorlarında çıkması bireyin gelecek yaşamı-
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nı yönetmesini, özel hayatına saygıyı ihlal etmekte ve ekonomik geleceği-
nin ilerlemesinin önünde engel teşkil etmektedir. 

Regülasyonda ifade ve bilgi edinme hakkının geçerli olduğu alanlarda 
unutulma hakkının kullanılamayacağı da düzenlenmiştir. Bu iki hak yanı 
“unutulma hakkı” ve “ifade /bilgi edinme” hakkı yarışan iki hak kategori-
sinde yer aldığından bir hakkın kullanımına geniş yetkiler verdiğiniz anda 
diğer hakkın tamamen ortadan kalkması söz konusu olabilmektedir. Bu 
nedenle hakkın kullanılması noktasında makul sürelerin geçmesinden 
sonra unutulma hakkının kullanılmasının sağlanması gibi kriterler ile 
ifade ve bilgi edinme hakkının ortadan kaldırılmasının da önüne geçilmiş 
olmaktadır. 5

Türk Hukukunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2014/4-56 E. 
2015/1679K. Sayılı kararında Unutulma Hakkına vurgu yaparak, Türk 
Hukukunda hakkın varlığına yer açmıştır. Kararda; “Davacının isminin 
rumuzlanmadan kitapta yer almasının unutulma hakkını ve bunun ne-
ticesinde özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği dikkate alındığında davacı le-
hine manevi tazminat koşullarının gerçekleştiğinin kabulü zorunludur. 
Mahkemece adı geçen eserde davacı ve diğer kişilerin isimlerinin kod-
lanmadan açıkça yazıldığı, sözkonusu olayların anlatımında açıkça isim 
belirtmenin kitap içeriğine bir fayda sağlamadığı gibi, davacının isminin 
geçtiği olayın hassasiyeti ve Türk toplum yapısı da göz önünde tutuldu-
ğunda, yurtçapında dağıtımı ve satışı yapılan bir kitapta, bu tür bir olayla 
davacının adının açıkça belirtilmesinin davacının kişilik haklarını zedele-
diği, çevresine karşı davacıyı zor duruma düşürdüğü gerekçesi ile davada 
manevi tazminat kararının verilmesini hukuka uygun kabul etmiştir. 

Anayasa Mahkemesi’nin 2013/5653 E. Sayılı kararında da başvurucu 
hakkında uyuşturucu kullandığı iddiası ile yürütülen bir ceza kovuştur-
ması nedeniyle adli para cezasına hükmedilen olaya ilişkin 1998 yılında 
iki, 1999 yılında bir olmak üzere toplam üç haber başlığı olan olayda, 
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun yukarıda değindiğimiz kararına atıfla 
unutulma hakkı çerçevesinde Anayasa’nın 17. maddesinin birinci fıkra-
sında ele alınan şeref ve itibarın zedelendiği ve başvurunun kabul edilebi-
lir olduğu çerçeve altına alınmıştır. 

Anayasa Mahkemesi’nin değerlendirmesinde göze çarpan en önemli 
husus şudur: “Başvuru tarihi itibarıyla söz konusu haberin yaklaşık on 
dört yıl önceki bir olaya ilişkin olduğu ve böylelikle güncelliğini yitirdiği 
açıktır. Haberin içeriği açısından uyuşturucu kullanımı ile ilgili bir habe-
rin tarihi, istatistiksel veya bilimsel amaçlarla İnternet ortamında kolay-

5 Avrupa Birliği Resmi Gazetesi 
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lıkla ulaşılabilirliğinin sağlanmasının zorunlu olduğu da söylenemez. Bu 
bağlamda kamu yararı bakımından siyasi veya medyatik bir kişiliğe sahip 
olmayan başvurucu hakkında İnternet ortamında yayınlanan haberlerin 
kolaylıkla ulaşılabilirliğinin başvurucunun itibarını zedelediği açıktır.”

Daha önce de değindiğimiz gibi haberin üzerinden geçen süre, haberi 
yapılan kişinin siyasi, medyatik bir kişi olmaması, istatistik ya da bilimsel 
amaç güdülmemesi gibi kriterler ihlal olup olmadığını ya da hakkın kul-
lanılıp kullanılamayacağına ışık tutmaktadır. 

İngiltere’de Google arama motorunu dava eden işadamı da davasını 
kazanmış ve Google arama motorlarının diğer arama motorlarına bağ-
lantısı ile ilgili kontrollerini daha sıklaştırdığını ve ilerleme kaydettiğini 
açıklamıştır. 6 Haber Google unutulma hakkına yenildi başlığı ile günde-
me oturmuştur. Burada unutulma hakkı çerçevesinde her başvurunun 
kabul edileceği düşünülmemelidir. Mahkeme her defasında haberin üze-
rinden çok süre geçmiş olması kriterini göz önünde bulundurmaktadır. 
Güncelliğini koruyan bir haberde unutulma hakkını kullanmak koşulları 
haberin yasal izinler olmadan yapılması, yalan haber olması, bilgilendir-
me amacı taşımaması gibi kriterlere bağlıdır. 

Unutulma hakkı ile birlikte internet güvenliği ya da kişi özgürlüğü ye-
terince artacak mıdır bunu zaman gösterecektir. İnsanların bir belediye 
binasına ya da kütüphaneye araştırmak için gittiği dönemden, en ücra 
köşeden bile herkesin verisine her an ulaşabildiği bir dönem ve daha bü-
yük facia ile bu verilerin birgün dokunulabilir olacağı da an be an kapı-
mızda durmaktadır. Bir yandan da milyarlarca verinin dolaşım halinde 
olduğu ve ticarileştiği bugün büyük şirketlerin veri güvenliği politikalarını 
oluşturmaları ve verilerin sızma ihtimaline karşı yüksek düzeyde koruma 
geliştirmeleri elzemdir. 7

Veri güvenliği politikasının ve veri gizliliğinin globelleştiği bugün Goog-
le gibi büyük arama motorları ile işbirliği kaçınılmaz olacaktır ve sürdü-
rülebilir bir şekilde devam edecektir. 

Google İspanya kararına daha önce değindiğimiz gibi, Google gibi bü-
yük arama motorlarının küresel veri denetleyicisi olduğu unutulmamalı 
ve verinin güncelliğini kaybettiği anda ana haber kaynağına veriyi kaldır-
ması adına uyarı sistemini kurması gerekmektedir. Ana haber kaynakla-
rından da her verinin kendi arama motorunda görünmesinin önüne geç-

6 https://www.theguardian.com/technology/2018/apr/13/google-loses-right-to-be-forgot-
ten-case

7  http://science.sciencemag.org/content/347/6221/507.full
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meyi sağlamalıdır. Verinin anonimleştirilmesinin de sağlanması kişilerin 
her veriye ulaşmasını ortadan kaldırması açısından önemlidir. Her ne 
kadar Google bu anlamda kendini tarafsız olarak isimlendirse de filtreme 
sistemini daha da güçlendirmesi gerekmektedir. Unutulma hakkı toplum 
sağlığının, karteller karşısında korunması açısından çok önemsenmesi 
gereken bir konudur. 



ALT KIRACININ VARLIĞI HALINDE ANAHTAR 
TESLIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ KIME AITTIR?

Stj. Av. Taha BEYAZOĞLU

Kira sözleşmesi BK. madde 299’da tanımlanmıştır. Bu maddeye göre: 
“Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullan-
mayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da 
buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleş-
medir.” Maddenin lafzi yorumuna bakıldığında, kiraya verenin bir şeyin 
kullanılması veya yararlanılmasını kiracıya bırakmasıyla, kiracının bu-
nun karşılığında bir bedeli ödemeyi üstlendiği bir sözleşmedir.

Alt kira ve kullanım hakkıyla ilgili düzenleme ise BK. Madde 322’de 
yapılmıştır. “Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol aç-
mamak koşuluyla, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya 
verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebilir.

Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiraya verenin yazılı rıza-
sı olmadıkça, kiralananı başkasına kiralayamayacağı gibi, kullanım 
hakkını da devredemez.

Alt kiracı, kiralananı kiracıya tanınandan başka biçimde kullandığı 
takdirde kiracı, kiraya verene karşı sorumlu olur. Bu durumda kiraya 
veren, kiracısına karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya veya kullanım 
hakkını devralana karşı da kullanabilir.” Maddenin lafzi yorumuna ba-
kıldığında, kiracı, kiralanını başkasına kiraya verebilecektir. Fakat, ko-
nut ve çatılı işyeri kiralarında kiraya verenin yazılı rızası aranmaktadır. 
Yani, sözleşme serbestisi gereğince kiraya veren ile asıl kiracı arasındaki 
kira sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa, alt kira ilişkisi kurabil-
mektedir.

Alt kiracı ile asıl kiralayan arasında herhangi bir sözleşmesel bağ bu-
lunmamaktadır. Bunun nedeni sözleşmenin nisbiliği ilkesidir. Sözleşme-
nin nisbiliği ilkesi; kural olarak borç, sözleşmenin tarafları arasında hü-
küm doğurur yani 3. Kişiler bir borç ilişkisi ile bağlanamaz. 

Alt kiracının asıl kiralayandan herhangi bir talep hakkı bulunama-
masına karşılık, ilk kiralayanın alt kiracıya kiralananı özen göstermesi 
isteme hakkı vardır. Fakat, asıl kiralayan bu nedenle kira ilişkisini son-
landırmak istiyorsa ilk kiracıya dava açmalıdır. Ayrıca asıl kiralayan, alt 



195Alt Kiracının... • T. BEYAZOĞLU

kiracıyı kira bedelini ödemeye zorlayamasa da ilk kiracının kendisine 
olan borcu nedeniyle alt kiracının kiralanana getirdiği eşyalar üzerinde 
hapis hakkı vardır.

Kira sözleşmesi, diğer borç doğuran sözleşmelerde olduğu gibi taraf-
ların sözleşmeyi feshi ile, kiracı ile kiralayan sıfatının birleşmesi ile, ki-
ralananın tamamen kaybolması ile, belirli süreli ise sürenin dolması gibi 
sebeplerle sona erebilir. Kira sözleşmesi sona erdiğinde, kiracının sözleş-
menin sona ermesiyle kiralananı geri verme borcu doğacaktır. Bu borç, 
sözleşmenin kurulduğunda kiraya verenin teslim borcunun karşıtıdır. Bu 
sebeple, kiracının sadece kiralanan üzerindeki zilyetliğini bırakması, ki-
ralananı erk etmesi geri verme borcunun yerine getirilmesi için yeterli 
değildir. Kiracı bizzat ya da temsilcisi aracılığıyla kiralananın anahtarını 
teslim etmekle yükümlüdür. 

İade ile yükümlü olan asıl kiracı, anahtarı alt kiracıya teslim etmiş ise, 
sözleşmenin nisbiliği ilkesi gereğince ilk kiralayan alacak hakkına haiz 
değildir. Fakat Alman Medeni Kanunu’na göre, kiracı tarafından üçüncü 
kişinin zilyetliği altına konulan şeyin üçüncü kişiden iadesini talep etme-
sine izin verilmiştir. Ancak TBK. Bu hükme yer vermemiştir.

Alt kiracının kiralananı kullanmasının kapsamı asıl kiracının hakkıyla 
bağlıdır. Yani alt kiracı, kiralananı asıl kiracıdan daha uzun kullanamaz. 
Bunun sebebi, alt kiracının kullanımı bağımsız bir hakka değil, asıl kira-
cının hakkına dayanmaktadır. Asıl kira sözleşmesinin herhangi bir neden 
dolayı sona ermesi halinde, alt kira sözleşmesi de bundan etkilenecektir. 
Ayrıca, alt kira sözleşmesi de asıl kira sözleşmesinin geçerliliğine ve ayak-
ta kalmasına bağlıdır. Asıl kira sözleşmesinin kendiliğinden sonra ermesi 
yahut fesih olunması halinde alt kira sözleşmesi de geçerliliğini yitirecek-
tir. Bu durumda, alt kiracının asıl kiraya verene karşı herhangi bir talep 
hakkı bulunmamaktadır.

Alt kira sözleşmesi sona ermesine rağmen, alt kiracının iade borcunu 
yerine getirmediği durumlarda, ilk kiraya verenin alt kiracıdan bunun ifa-
sını talep edip edemeyeceği tartışmalıdır. Bir görüşe göre, ilk kiraya veren 
ile alt kiracı arasında sözleşmenin nisbiliği ilkesi gereğince bir bağ yok-
tur. Bir görüşe göre; asıl kiralayana BK. Madde 322/3’te “Alt kiracı, kira-
lananı kiracıya tanınandan başka biçimde kullandığı takdirde kiracı, 
kiraya verene karşı sorumlu olur. Bu durumda kiraya veren, kiracısına 
karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya veya kullanım hakkını devrala-
na karşı da kullanabilir.” Kiralananın kullanım hakkıyla ilgili tanınan bu 
haktan daha üstün olan kiralananın iadesi için de talep hakkı olmalıdır. 
Diğer bir görüşe göre; asıl kiraya veren sözleşmesel ya da zilyetlikten kay-
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naklanan iade talebine dayanamaz. Çünkü zilyetliğe tecavüz davalarında 
kiralananın iadesi sağlanamayacağı için hukuki yararı yoktur. Fakat, asıl 
kiraya veren malik ise mülkiyet hakkına dayanarak kiralananın iadesini 
isteyebilir.

Ayrıca, asıl kiracı ile alt kiracı kiralananı kararlaştırılan bir tarihte tah-
liye etmek için müteselsil borç altına girebilmeleri de olanaklıdır.

Sonuç olarak, kira sözleşmesi sona erdiğinde kiracı, kiralananı kiraya 
verene geri verme borcu altındadır. Bu geri verme borcu kiralananı terk 
ya da zilyetliğinin bırakılması ile değil, anahtarın teslimiyle son bulacak-
tır. Kiralananda alt kiracı var ise, anahtarı bizzat yahut temsilcisi aracı-
lığıyla kiraya verene iade etmekle yükümlüdür. Aynı zamanda alt kiracı, 
anahtar teslim yükümlülüğünü yine bizzat yahut temsilcisi aracılığıyla asıl 
kiraya verene teslim ederekte yerine getirebilir.
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IŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI HUKUKUNDA 
ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERI VE BU 

YÜKÜMLÜLÜKLERE AYKIRI DAVRANIŞLARININ 
SONUÇLARI

Av. Melih ŞEKER

GİRİŞ

İş sağlığı ve güvenliği sisteminin işlerlik kazanabilmesi için yalnızca 
işverenlerin değil, çalışanların da görevlerini en doğru şekilde yerine getir-
meleri gerekmektedir. Yani bir işyerinde iş sağlığı ve güvenliği; sadece iş-
verenin yükümlülüklerini yerine getirmesiyle sağlanmış olmayacak, aynı 
zamanda çalışanların da kendi üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine 
getirmeleri gerekecektir. Ülkemizdeki iş kazalarının önemli nedenlerin-
den birisi de hiç kuşku yok ki çalışanların konu hakkındaki yükümlülük-
lere uymamalarıdır. 

Hem kişilerin sağlığı ve güvenliği hem de üretimin devamlılığı ve ser-
mayenin korunması açısından son derece büyük bir öneme sahip olan 
iş sağlığı ve güvenliğinin tam olarak gerçekleşebilmesi için işverenlerin 
ve çalışanların hak ve ödevlerinin detaylıca düzenlenmesi ihtiyacı doğ-
muştur. Nitekim 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu1 da işverenin 
yükümlülüklerinin yanı sıra çalışanların yükümlülüklerini de ayrıntılı 
olarak düzenlemiştir. İSGK’dan önceki dönemde ise söz konusu yüküm-
lülükler 4857 sayılı İş Kanunu2’nda daha yüzeysel olarak yer almaktaydı 
(İş Kanunu m.77).

Çalışmamız kapsamında; temel olarak çalışanların yükümlülükleri 
ve bu yükümlülüklere aykırılık halinde karşılaşabilecekleri yaptırımlar 
üzerinde durduk. İncelememizi “İş Sağlığı ve Güvenliği” kavramından 
başlatıp, sırasıyla İSGK ile oluşan yeni durumun genel olarak değerlen-
dirilmesi, “Çalışan” kavramı, çalışanların yükümlülükleri ve söz konusu 
yükümlülüklere aykırılığın sonuçlarını inceleyerek devam etmiş bulunu-
yoruz.

I. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMI ve İSGK 

Sağlık; bir insanın yalnızca bedenen değil, ruhsal ve sosyal yönden de 
iyi olma halidir. İşçi sağlığı ise çalışanları bedensel, ruhsal ve sosyal yön-

1   Resmi Gazete, 30.06.2012, Sayı: 28339.
2   Resmi Gazete, 10.06.2003, Sayı: 25134.
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den en yüksek düzeye getirmeyi; bu düzeyi sürdürmeyi ve bunu bozacak 
etkenleri önlemeyi; çalışanı fizyolojik ve psikolojik yeteneklerine uygun 
şekilde işlere yerleştirmeyi ve böylece işi insana, insanı işine adapte etme-
yi amaçlayan bir alandır3.

Kişilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmaları ihtiyacı insanlık ta-
rihi kadar eskilere dayanmasına rağmen, iş sağlığı ve güvenliğinin sosyal 
bir ihtiyaç olarak kabulünün çok da eskilere dayandığı maalesef söylene-
mez. Mevzuatımızda da kaynağını temel olarak Anayasa4’dan (m.49 ve 50 
başta olmak üzere; m.2, 17, 56, 60) alan iş sağlığı ve güvenliği alanında, 
İSGK’dan önce; konu, bireysel iş kanunlarında “İş Sağlığı ve Güvenliği” 
başlığı altında düzenlenmekte5 ve daha alt seviyelerdeki düzenleyici işlem-
lerle (tüzük, yönetmelik vs.)  detaylandırılmaktaydı6. 

6331 sayılı İSGK ile birlikte daha düzenli ve daha ayrıntılı bir yapıya 
kavuşmuş olan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin sistemimiz, Avrupa Birli-
ği’nde olduğu gibi “ortak sorumluluk” ilkesini esas alan bir anlayış üze-
rine kurulmuştur. Bu anlayış doğrultusunda, iş sağlığı ve güvenliği ala-
nında başarı elde edilebilmesi için hem çalışan hem de işveren tarafına 
sorumluluk yüklenmesi ve her ikisinin birden sürece dahil edilmesi ge-
rekmektedir7. Biz de bu çalışmada, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği yü-
kümlülüklerini ve bu yükümlülüklere aykırı davranışlarının sonuçlarını 
ele alacağız.

II. ÇALIŞAN KAVRAMI 

Şimdi ise “çalışan”; yani 4857 sayılı İş Kanunu’nda, 6098 sayılı Türk 
Borçlar Kanunu8’nda ve mevzuatımızın çeşitli yerlerinde yaygın olarak 
kullanılan tabiriyle “işçi” kavramının İSGK ile İş Kanunu’nda nasıl ifade 
edildiğini ve kapsamını inceleyelim.

A. 4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında “İşçi”

İş Kanunu’muzun 2. maddesinde tanımlar verilmiştir ve bu tanımlar-
dan ilki işçiye ilişkindir. Buna göre, “Bir iş sözleşmesine dayanarak ça-
lışan gerçek kişiye işçi, …” denilmektedir. Tanımdaki unsurlar; geçerli 

3  Ahmet Dinç, “İş Sağlığı ve Güvenliğinin Ekonomik Yönden Analizi”, Türkiye’de İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Uygulamaları, Ed. Berrin Filizöz, Ayşe Kocabacak, Ankara, Seçkin, 
2016, s. 21.  

4   Resmi Gazete, 09.11.1982, Sayı: 17863 (Mükerrer).
5   Bkz.: 4857 sayılı İş Kanunu mülga m. 77-89.
6   Gizem Sarıbay Öztürk, İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesinin 

Hukuki, İdari ve Cezai Sonuçları, İstanbul, Beta, 2015, s. 5.
7   Cem Baloğlu, “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri ve Aykırılığın İş İliş-

kisine Etkisi”, Kamu-İş, C.XIV, S.1, 2015, s. 17.
8  Resmi Gazete,, 04.02.2011, Sayı: 27836.
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bir iş sözleşmesi ve bu sözleşmeye dayalı olarak çalışan gerçek kişidir. 
TBK’da düzenlenen genel hizmet sözleşmesindeki “işçi” ifadesi de, TBK 
m.393’ten de anlaşılacağı üzere, aynı temel unsurlar dikkate alınarak dü-
zenlenmiş ve aynı anlama gelecek şekilde kullanılmıştır; ancak konumu-
za ilişkin olmamakla birlikte kapsam açısından iki kanun arasında bazı 
farklar bulunmaktadır.

B. 6331 Sayılı İSGK Kapsamında “Çalışan”

İSGK’nın ise 3. maddesi tanımlara ayrılmıştır. Söz konusu maddenin 
1. fıkrasının “b” bendinde, “Çalışan: Kendi özel kanunlarındaki statüle-
rine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek 
kişiyi ifade eder.” denilmiştir. Burada yer alan çalışan kavramı ile İş 
Kanunu’ndaki işçi kavramı arasındaki ilişkide bulunan lafzi benzerliğe 
rağmen gözden kaçırılmaması gereken husus: İSGK’nın 2. maddesinde 
de belirtildiği üzere Kanun’un kapsamının sadece İş Kanunu ile sınırlı 
olmadığı ve buradaki “Çalışan” kavramının, çırak ve stajyerler de dahil 
olmak üzere tüm bağımlı çalışanları kapsadığı; dolayısıyla İSGK’nın İş 
Kanunu’nun yanı sıra TBK, Deniz İş Kanunu9 ve Basın İş Kanunu10’na tabi 
özel işyerleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında anılan kanunlara tabi 
olarak çalıştırılan kişileri ve kamu idarelerinde görevli memurlar ile 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu11’nun 4. maddesinde yer alan sözleşmeli 
personel ve geçici personeli de kapsadığıdır12.

Yani İSGK’nın kapsamına giren çalışanlar kimlerdir diye baktığımız-
da; “Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın, bazı istisna-
lar (İSGK m.2 f.2) dışında, tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışan ger-
çek kişiler” tabiri ile karşılaşırız. Belirtmemiz gerekir ki bu düzenleme 
ile Avrupa Birliği normlarına da koşutluk sağlanmış olmaktadır. Şöyle 
ki; Roma Anlaşması13’nın 118a maddesi uyarınca yürürlüğe konulmuş 
olan, 12 Haziran 1989 tarih ve 89/391 sayılı Avrupa Birliği Çerçeve Di-
rektifi’nin (İşte Çalışanların Sağlık ve Güvenlik Tedbirlerini İyileştirme-
ye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin Konsey Direktifi) 2. maddesine 
göre de hem kamu hem de özel sektördeki tüm faaliyet alanları direktif 
kapsamındadır14. 

9   Resmi Gazete, 29.04.1967, Sayı: 12586.
10   Resmi Gazete, 20.06.1952, Sayı: 8140.
11   Resmi Gazete, 23.07.1965, Sayı: 12056.
12   Gaye Baycık, “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Haklarında Yeni Düzenleme-

ler”, Ankara Barosu Dergisi, C.III, 2013, s. 107.
13   1957 Avrupa Ekonomik Topluluğu Roma Anlaşması, (Çevrimiçi) http://www.bumko.

gov.tr/Eklenti/2827,rometrpdf.pdf?0 , 30 Kasım 2017.
14  A. Murat Demircioğlu, Hasan Ali Kaplan, Sorularla İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, 

İstanbul, Beta, 2016, s. 22. 
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III. ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

İSGK, İş Kanunu’nda yer alan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin maddeleri 
ilga etmiş ve yerlerine daha ayrıntılı hükümler getirmiştir. Bunu yaparken 
de yukarıda bahsettiğimiz 89/391 sayılı Çerçeve Direktifi esas almıştır. 
Direktif, çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması ve iyileştirilmesi 
için önleyici tedbirlerin kaçınılmazlığını temel ilke olarak benimsemiş-
tir (m.1). Bunun yanında, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği yükümlü-
lüklerine aktif bir biçimde katılımlarını sağlamayı da amaçlamıştır. Aktif 
katılıma ilişkin bu bakış açısı hukukumuz için önemli bir değişimi de 
beraberinde getirmektedir; zira bugüne (İSGK’ya) kadar yürürlükte olan 
mevzuat, iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanlara sadece “alınan ön-
lemlere uyma” ödevi yüklemekteydi ve çalışanların aktif katılımına ilişkin 
tek hüküm “çalışmaktan kaçınma hakkı”ydı15. Ülkemizdeki iş kazalarının 
nedenleri arasında, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyma-
malarının önemli bir yer tuttuğu düşünüldüğünde; çalışanların yüküm-
lülüklerine ve özellikle eğitimlerine ilişkin yapılan detaylı düzenlemelerle 
onları kendileriyle işbirliği yapılan aktif birer süje haline getirmenin ne 
kadar isabetli olduğu anlaşılacaktır16. Doğaldır ki söz konusu direktif; 
sadece bizim hukukumuzu değil, diğer ülkelerin hukuklarını da etkile-
miştir. Bir örnek vermek gerekirse; kanunlarımız arasında bazı farklı-
lıklar bulunsa ve bizim kanunumuz yükümlülükler açısından nispeten 
daha ayrıntılı hükümler içerse de KİSGK da çalışanların yükümlülükleri-
ne dair hükümler içermektedir ve hatta bizde 19. maddede düzenlenmiş 
olan yükümlülükler için KİSGK’da bir bölüm (Kanun’un ikinci bölümü) 
ayrılmıştır17.

Eklemek isteriz ki, “Çalışanların yükümlülükleri” başlıklı İSGK m.19 
haricinde, m.28’de düzenlenmiş olan “Bağımlılık yapan maddeleri kullan-
ma yasağı” da çalışanların yükümlülükleri konusu kapsamında değerlen-
dirilmektedir (Söz konusu yasak, hem çalışan hem de işveren açısından 
geçerlidir.)18 ve çalışmamızın ilerleyen bölümlerinde incelenecektir. Ayrıca 
İSGK m.19’un dışında mevzuatımızdaki bazı yönetmeliklerde de konu ile 
ilgili hükümler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları: İş Sağlığı ve Güvenliği 

15  Sarıbay Öztürk, a.g.e., s. 49.
16   Hamdi Mollamahmutoğlu, Muhittin Astarlı, İş Hukuku, 5. bs., Ankara, Turhan Kitabe-

vi, 2012, s. 1232; Sarper Süzek, İş Hukuku, 14.bs., İstanbul, Beta, 2017, s. 950. 
17   İbrahim Ömer, “İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Kosova ile Türkiye Cumhuriyeti Mev-

zuatlarının Karşılaştırılması”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Tez Danışmanı: 
Ömer Ekmekçi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2015, s. 71.

18   Baloğlu, a.g.e., s. 22; Erdem Özdemir, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, İstanbul, Vedat 
Kitapçılık, 2014, s. 442; Saim Ocak, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğine Kanununun 
Taraflara Getirdiği Yükümlülükler”, Öz İplik-İş Sendikası ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliğine Hukuki Bakış” Paneli 
Tebliğler ve Görüşler, Öz İplik-İş Eğitim Yayınları, 2013, s. 165.
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Hizmetleri Yönetmeliği19 m.8, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında 
Yönetmelik20 m.12, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmelik21 m.9, Kişisel Koruyucu Donanımların 
İşyerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik22 m.8 ve Maden İşyerlerinde 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği23 m.6’dır.

İSGK’da yer alan çalışanların yükümlülüklerine ilişkin hükümlerin in-
celemesine geçmeden önce son olarak; konu ilgili temel aldığımız İSGK 
m.19 f.2 ile İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği m.8 f.3’te sayı-
lan yükümlülükleri şu şekilde sıralayabiliriz24:

- İşveren, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından verilen iş sağ-
lığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun talimatlara uymak (Yönetmelik 
m.8 f.3/a),

- Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için iş-
veren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği içinde olmak (Kanun m.19 f.2/d). 
Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere işveren 
tarafından görevlendirilen kişi veya OSGB’lerin yapacağı çalışmalarda iş-
birliği yapmak (Yönetmelik m.8 f.3/b),

- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara, sağlık muayenelerine, bilgi-
lendirme ve eğitim programlarına katılmak (Yönetmelik m.8 f.3/c),

- İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekip-
manı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak; bun-
ların güvenlik donanımlarını verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda 
amaca uygun olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirme-
mek (Kanun m.19 f.2/a, Yönetmelik m.8 f.3/ç),

- Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımları doğru kullanmak 
ve korumak (Kanun m.19 f.2/b). Uygulamada kişisel koruyucu donanım-
ların çalışanlara hiç verilmediği ya da verilen donanımların standartlara 
uygun olmadığı görülebilmektedir.

Bu nedenle maddenin gerekçesinde25 şu ifadelere yer verilmiştir: “…
kişisel koruyucu donanımın kullanımının zorunlu olduğu durumlarda 

19  Resmi Gazete, 29.12.2012, Sayı: 28512.
20 Resmi Gazete, 18.01.2013, Sayı: 28532.
21  Resmi Gazete, 15.05.2013, Sayı: 28648.
22  Resmi Gazete, 02.07.2013, Sayı: 28695.
23  Resmi Gazete, 19.09.2013, Sayı: 28770.
24   Süzek, a.g.e., s. 951.
25  Türkiye Büyük Millet Meclisi Mevzuat Bilgi Sistemi, 6331 Sayılı Kanun, (Çevrimiçi) 

http://mevzuat.tbmm.gov.tr/mevzuat/faces/kanunmaddeleri?_afrWindowMode=0&_afr-
Loop=2757994944925296&pkanunnumarasi=6331&pkanunlarno=104612&_adf.
ctrl-state=emdn5dnk7_49  , 2 Aralık 2017.
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işe uygun kişisel koruyucu donanım bulundurmak işverenin görevidir. 
Çalışanlara, kişisel koruyucu donanım verilmesi halinde işverenlerce bu 
donanımların doğru kullanımı öğretilmelidir…”, 

- İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve 
güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve ko-
ruma önlemlerinde bir eksiklik gördüklerinde; işverene veya çalışan tem-
silcisine derhal haber vermek (Kanun m.19 f.2/c, Yönetmelik m.8 f.3/e),

- Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde belirlenen noksanlık ve 
mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsil-
cisi ile işbirliği yapmak (Kanun m.12 f.2/ç, Yönetmelik m.8 f.3/d).

A. İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerine Uyma Yükümlülüğü

Çalışanların temel yükümlülüğü, işyerindeki sağlık ve güvenlik kural-
larına uymaktır; bunun gereği olarak İSGK m.19 f.1, “Çalışanlar, iş sağ-
lığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki tali-
matları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları 
işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye dü-
şürmemekle yükümlüdür.” demektedir26. Yukarıda sıralamış olduğumuz 
yönetmeliklerin ilgili maddeleri de bu konu hakkında düzenlemeler içer-
mektedir. Çalışan, işveren tarafından alınan her türlü önleme ve işverenin 
bu doğrultudaki talimatlarına uymak zorundadır. Esasen İSGK’nın 19. 
maddesinin 2. fıkrasında sıralanan yükümlülükler de ilk fıkradaki bu 
temel yükümlülüğün sonuçlarıdır.

Çalışanlar, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusun-
da; işyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekip-
manı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, keyfi 
olarak çıkarmamak ve değiştirmemekle (m.19 f.2/a) ve kendilerine sağ-
lanan kişisel koruyucu donanımı da doğru kullanmakla yükümlüdürler 
(m.19 f.2/b). 

Çalışanların İSGK ya da buna bağlı olarak çıkarılan yönetmeliklerde-
ki yükümlülüklerini yerine getirmemeleri, bir iş kazası meydana gelmesi 
halinde, kusur oranlarının tespitinde dikkate alınacaktır. Özellikle ka-
zanın, çalışanın kendisine verilen aracı doğru kullanmaması nedeniyle 
meydana gelmesi çalışanın kusur durumunu etkiler ve burada araçla ilgili 
sertifikaya sahip olup olmama, çalışanın deneyimi gibi faktörler kusurun 

26   Metin Ateşoğlu, “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun (İSGK) Hukuki Açıdan Değerlen-
dirilmesi”, Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları, Ed. Berrin Filizöz, Ayşe 
Kocabacak, Ankara, Seçkin, 2016, s. 179; Sarıbay Öztürk, a.g.e., s. 49; Süzek, a.g.e., 
s. 950. 
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belirlenmesinde dikkate alınır27. Çalışan, işveren tarafından alınan her 
türlü önleme ve işverenin vereceği talimatlara uymaktan başka; İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik m.12 f.1 uyarınca, iş sağlığı 
ve güvenliği kurulları tarafından konulan kurallar, yasaklar ile alınan ka-
rarlara ve tedbirlere de uymak zorundadır28.  

B. İşverene Tehlikeyi Haber Verme Yükümlülüğü

İSGK m.19 f.2/c ye göre; çalışanlar işyerindeki makine, cihaz, araç, 
gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik açısından ciddi ve yakın bir 
tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördük-
lerinde, işverene veya çalışan temsilcisine durumu derhal haber vermekle 
yükümlüdürler. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik m.12 f.3’e göre 
de, “Kurullar tarafından alınan kararlar veya uygulamada karşılaştık-
ları güçlükler hakkında çalışanlar çalışan temsilcileri aracılığı ile kuru-
la bilgi verirler.”.

Şüphesizdir ki; çalışanların tehlikeyi haber verme yükümlülüklerini 
yerine getirebilmeleri için de işyerinde uygun ortamın işverence oluşturul-
ması ve çalışanların katılımlarının sağlanması gereklidir29. Diğer taraftan, 
“Tahliye” kenar başlığını taşıyan İSGK m.12’nin 2. fıkrası ile çalışanların 
sürece katılımlarının önemini gösteren ve işverene konu hakkında yü-
kümlülük getiren İSGK m.18 gözden kaçırılmamalıdır30.

C. İşbirliği Yapma Yükümlülüğü

 İSGK; çalışanlara, iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularda ilgili-
lerle işbirliği yapma yükümlülüğü getirmiştir. Kanun’un 19. maddesi ile İş 
Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin 8. maddesine göre çalışan, 
teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mev-
zuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi 
ile iş birliği yapmak (Kanun m.19 f.2/ç); kendi görev alanında, iş sağlığı ve 
güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yap-
mak (Kanun m.19 f.2/d) ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getir-
mek üzere işveren tarafından görevlendirilen kişi veya OSGB’lerin yapa-
cağı çalışmalarda işbirliği yapmakla (Yönetmelik m.8 f.3/b) yükümlüdür.

Yine İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik m.12 f.2’ye 
göre de, “ İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi, uygu-

27  Baloğlu, a.g.e., s. 20, 23; Özdemir, a.g.e., s. 436.
28  Süzek, a.g.e., s. 951.
29  Özdemir, a.g.e., s. 441.
30 Baloğlu, a.g.e., s. 21, 22; Özdemir, a.g.e., s. 441.
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lanması ve alınan tedbirlere uyulması hususunda çalışanlar kurullarla 
işbirliği yaparlar.”. Çalışanların kurulla işbirliği yapmaları ile ifade edil-
mek istenen doğaldır ki öncelikle alınacak önlemlere uymalarıdır. Ayrıca 
işyerinde gördükleri tehlikeleri ve bunlara karşı alınmasını uygun bul-
dukları önlemlere ilişkin görüşlerini kurul üyeleri ile paylaşabilirler; yine 
çalışanların, kurul tarafından alınan kararların sonuçları hakkındaki iz-
lenimlerini kurula bildirmelerinde de yarar vardır31. Uzun yıllardır aynı 
işte çalışan bir kişinin deneyimi ve gözlemleri kurul tarafından dikkate 
alınmalıdır.

Görüldüğü üzere, yapılan düzenlemelerle çalışanların; işveren, çalışan 
temsilcisi, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve OSGB çalışanları ile işbir-
liği yapmaları gerektiği öngörülmüştür.

D. Bağımlılık Yapan Maddeleri Kullanma Yasağı

Alkol ve uyuşturucu maddeler, çalışanların iş kazasına uğramasında 
önemli bir etkendir. Yargıtay’ın bazı kararlarında32 da iş kazalarının al-
kol kullanımına bağlı olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Nitekim Alman-
ya’da yapılan bir çalışmada bütün iş kazalarından %7-10’unun alkolle 
ilişkili olduğu; İngiltere ve Fransa’da işyerindeki kazalarda alkollü olma 
oranının sırasıyla %20 ve %35 olduğu; Finlandiya’da yapılan bir çalışma-
da ise acil serviste tedavi edilen iş kazası olgularının %19’unun alkolle 
ilişkili bulunduğu; ABD’de ise özellikle işle ilgili trafik kazalarının yaygın 
olduğu ve şoförlerin %20-27 sıklıklarında kaza esnasında alkollü olduk-
ları belirlenmiştir33.

6331 sayılı Kanun 28. maddesinde “Bağımlılık yapan maddeleri kul-
lanma yasağı” düzenlenmiştir. Maddenin 1. fıkrasına göre, “İşyerine, sar-
hoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve işyerinde alkollü içki 
veya uyuşturucu madde kullanmak yasaktır.”. Hükme dikkat edilirse, ki-
şinin işyerine alkol almış olarak gelmesi yasaklanmamıştır; yasak olan iş-
yerine sarhoş olarak gelmektir34. Ancak işyerinde sarhoş edecek düzeyde 
olmasa bile alkol almak veya uyuşturucu madde kullanmak ya da uyuş-
turucu maddeyi her ne miktarda olursa olsun kullanmış olarak işyerine 

31  İlknur Kılkış, İş Sağlığı ve Güvenliği, 2.bs., Bursa, Dora Yayıncılık, 2016, s. 157.
32  Yarg. 9.HD., T. 01.10.2012, E. 2012/15122, K. 2012/32245 (Kazancı İçtihat Bilgi Ban-

kası); Yarg. 10.HD., T. 23.03.1992, E. 1991/12579, K. 1992/3624 (Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası).

33  Sibel Kıran, Numan Konuk, Levent Atik, Banu Saltık, Zühtü Şahin, Ferruh Niyazi Ayoğ-
lu, “İş Kazasına Bağlı Yaralanmalarda Alkol Kullanımı”, Bağımlılık Dergisi, C.VII, S.3, 
2006, s. 126.

34  Konu hakkında bkz.: Yarg. 9.HD., T. 08.12.2016, E. 2016/1000, K. 2016/21771 (Kazan-
cı İçtihat Bilgi Bankası); Ocak, a.g.e., s. 165; Özdemir, a.g.e., s. 443.
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gelmek yasaktır. Maddede yasağın sınırı “işyeri” olarak öngörülmüştür. 
Bu nedenle sadece işin görüldüğü yerde değil, işyerine bağlı yerler, eklen-
tiler ve araçlarda da bu yasak geçerli olacaktır35.

Söz konusu yasağa aykırılık halinde, durum ve koşullara bağlı olarak 
değişmekle beraber, işveren iş sözleşmesini haklı olarak feshedebilecek-
tir (İş Kanunu m.25/II,d). İş Kanunu’ndaki ilgili hükmün değişiklikten 
önceki halinde yer alan “…84. maddeye aykırı hareket…” ifadesindeki 
84. madde, bugün İSGK m.28’i karşılamaktadır. Yargıtay’ın alkol ile il-
gili kararları incelendiğinde ise, çalışanın yüksek seviyede alkol alması 
durumunda dahi haklı fesih sonucunu uygulamada çekingen davrandığı 
söylenebilecektir36. 

İşyerinde alkol konusu hakkında değinilmesi gereken bir diğer husus 
ise, çalışanın “alkol bağımlılığı”dır37. Bu bağımlılık, iş sözleşmesinin haklı 
nedenle feshi açısından (İş Kanunu m.25/I,a)’da devamsızlık ile bağlantı-
lı olarak düzenlenmiştir. Buna göre, “İşçinin kendi kastından veya derli 
toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir 
hastalığa yakalanması veya engelli hâle gelmesi durumunda, bu sebeple 
doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş günün-
den fazla sürmesi…” iş sözleşmesinin sağlık sebepleriyle haklı nedenle 
feshini gerektirecektir.

28. maddenin 2. fıkrasında ise işverene, işyeri eklentilerinden sayılan 
kısımlarda içki içilebilme koşullarını belirleme yetkisi verilmiş olup; 3. 
fıkrasında ilk fıkranın kapsamına giren alkollü içki kullanma yasağının 
istisnalarına yer verilmiştir. Hükümler şu şekildedir:

 “(2) İşveren; işyeri eklentilerinden sayılan kısımlarda, ne gibi hal-
lerde, hangi zamanda ve hangi şartlarla alkollü içki içilebileceğini be-
lirleme yetkisine sahiptir. 

35 Özdemir, a.g.e., s. 444.
36  Özdemir, a.g.e., s. 446; Yargıtay’ın kararına (Yarg. 9.HD., E. 2009/41970, K. 

2010/40954) konu olan bir olayda, işçi itfaiye müdürlüğünde gece bekçisi olarak ça-
lışmaktadır. İş sözleşmesi göreve sarhoş gelmesi nedeniyle disiplin kurulu kararıyla 
sona erdirilmiştir. İşverence 03.12.2008 ve 09.01.2009 tarihlerinde alkol muayenesi 
yaptırılmış, ilkinde 25, ikincisinde ise 165 promil alkollü olduğu doktor raporu ile 
belirlenmiştir. Yargılama sırasında davacı, ilk seferinde alkol almadığını, ikincisinde 
ise iki kutu bira içerek saat 16.00’daki vardiyasına gittiğini beyan etmiştir. Yargıtay; 
“…Davacı tarafından olay tarihlerinde davacının sarhoşluk belirtileri göstermediğine 
ilişkin tanık dinletilmiş ise de, tutanaklar karşısında bu anlatımlar son derece sübjektif 
kalmaktadır. Davacının alkol alarak işyerine geldiği sabittir. Özellikle son tutanaktaki 
alkol seviyesi ve işyerinde işçinin yaptığı işin niteliği dikkate alındığında iş sözleşmesi-
nin feshinin geçerli nedene dayandığı sabittir...” demektedir.

37 Özdemir, a.g.e., s. 452.
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(3) Aşağıdaki çalışanlar için alkollü içki kullanma yasağı uygulan-
maz: 

a) Alkollü içki yapılan işyerlerinde çalışan ve işin gereği olarak üre-
tileni denetlemekle görevlendirilenler.  

b) Kapalı kaplarda veya açık olarak alkollü içki satılan veya içilen 
işyerlerinde işin gereği alkollü içki içmek zorunda olanlar. 

c) İşinin niteliği gereği müşterilerle birlikte alkollü içki içmek zorun-
da olanlar.”

IV. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNE AYKIRI-
LIKLARIN ÇALIŞANLAR BAKIMINDAN SONUÇLARI

A. Genel Olarak

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükler hususunda, çalışanların 
eğitimlerine ilişkin düzenlemelerin yanı sıra çalışanlara ilişkin yaptırım-
ların da yer alması gerektiği açıktır38. Gerçekten, iş sağlığı ve güvenliği ile 
ilgili getirilen önlemlerin yarar sağlayabilmesi ve bu önlemlerle güdülen 
amacın gerçekleşmesi, çalışanların bunlara uymalarına bağlıdır ve sosyo-
lojik bir gerçek olarak çalışanların alınan tedbirlere uymakta ihmal gös-
terdikleri ortadadır39. 

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerine uymayan çalışanlarına 
uyarıdan işten çıkarmaya kadar varan disiplin cezalarını uygulayabilecek, 
İş Kanunu m.25/II bendinde yer alan sebeplere dayanarak iş sözleşmesini 
haklı nedenle feshedebilecek ve eğer çalışanın davranışı haklı neden oluş-
turacak ağırlıkta değilse, somut olayın özelliğine göre geçerli nedenle fesih 
hakkını kullanabilecektir40.

Konu hakkında İş Kanunu’nda öngörülen temel yaptırım m.25/II,(ı) 
ve (h) alt bentlerinde düzenlenmektedir41. Ayrıca İSGK m.28’deki yasağa 
ilişkin olarak da İş Kanunu m.25/II,(d) ve m.25/I bentleri gündeme gele-
cektir. Toplu iş sözleşmeleri veya iç yönetmeliklerde öngörülmüş ise, yü-
kümlülüklere aykırı davranan çalışana disiplin cezası uygulanması da bu 
alanda bir yaptırım oluşturmaktadır. Bunlardan başka İş Kanunu m.26 
f.2 ve genel hükümlere (TBK m.400) göre yükümlülüklere aykırı davra-
nan çalışanların tazminat sorumluluğu da bulunmaktadır42.

38  Mollamahmutoğlu, Astarlı, a.g.e., s. 1233.
39   Lütfi İnciroğlu, İş Sağlığı ve Güvenliği’nde İşçi ve İşverenin Hukuki ve Cezai 

Sorumlulukları, 2.bs., İstanbul, Legal, 2008, s. 69.
40  İnciroğlu, a.g.e., s. 69-72; Ocak, a.g.e., s. 165, 166; Süzek, a.g.e., s. 952.
41  Baloğlu, a.g.e., s. 24; Mollamahmutoğlu, Astarlı, a.g.e., s. 1233.
42  Mollamahmutoğlu, Astarlı, a.g.e., s. 1233.
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Ayrıca, çalışanlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerine 
uyulmaması, açılabilecek olan bir tazminat davasında işverenin sorumlu-
luğunun değerlendirilmesinde TBK m.52 uyarınca müterafik kusur ola-
rak göz önünde tutulacak ve tazminat miktarında indirim yapılmasına 
neden olacaktır43. 

Çalışanın yükümlülüklere aykırı davranışı nedeniyle iş kazası meydana 
gelmesi halinde ise meslekte kazanma gücünü kaybeden veya ölen diğer 
çalışan veya yakınları, yükümlülüklere aykırı davranışta bulunan çalışa-
na karşı maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabileceklerdir; benzer 
durum, bazı farklılıklar haricinde, işverenin ya da üçüncü kişilerin zarar 
görmesi halinde de söz konusu olacaktır44. Ayrıca kazaya neden olan çalı-
şan, hapis ve adli para cezası yaptırımları ile de karşılaşabilecektir.

Çalışanın yol açtığı tehlike sadece kendi güvenliğini ilgilendirse bile, 
işveren yine durumun gereklerine göre disiplin cezalarını uygulayabileceği 
gibi sözleşmeyi haklı veya geçerli nedenle feshetmek yoluna da gidebile-
cektir45. Çünkü İSGK m.19 f.1’e göre “Çalışanlar… kendilerinin… sağlık 
ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle” de yükümlüdürler.

B. Tazminat Ödeme

Çalışanın işini yerine getirirken, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülükle-
rine uymaması hem özen (TBK m.396) hem de talimatlara uyma (TBK 
m.399) borcuna aykırılık teşkil etmektedir46.

Çalışan, işini özenle yapmak zorundadır. Özen borcu konusunda ön-
ceden verilebilecek genel ve objektif bir ölçüt yoktur. Söz konusu borcun 
kapsamı her somut olayda işin tehlikeli olup olmaması, uzmanlığı ve eği-
timi gerektirip gerektirmemesi ile işçinin işveren tarafından bilinen veya 
bilinmesi gereken yetenek ve nitelikleri göz önünde tutularak belirlene-
cektir (TBK m.400 f.2). Çalışan; sadece üstlendiği işi yerine getirirken de-
ğil, bunun yanında işin görülmesi için kendisine teslim edilmiş olan mal-
zemeyi kullanırken de özenli davranmakla yükümlüdür (TBK m.396 f.1)

İşverene kusuruyla verdiği her türlü zarardan sorumlu (TBK m.400 
f.1) olan çalışanın sorumluluğun belirlenmesinde, TBK m.400 f.2’deki öl-
çütler göz önünde tutulur. Örneğin; işveren, sigara içilmemesi gereken bir 
ortamda sigara içen ve patlamaya yol açan bir çalışandan uğradığı zararın 

43  Mollamahmutoğlu, Astarlı, a.g.e., s. 1233; Süzek, a.g.e., s. 952.
44  Ocak, a.g.e., s. 165.
45  Süzek, a.g.e., s. 952.
46  Recep Makas, “Türk Borçlar Kanunu ve İş Kanununa Göre İşçinin Özen Borcu ve Borca 

Aykırılığın Hukuki Sonuçları”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XVI, S.4, 
2012, s. 149 vd.
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tazminini isteyebilir (TBK m.400, İş Kanunu m.26 f.2). Eklemek gerekir 
ki zarar, işveren açısından kazanç kaybı şeklinde de ortaya çıkabilir47.

Çalışandan özen borcuna aykırı hareket ettiği için tazminat isteyen iş-
verenin öncelikle zarar verici eylemi, ardından uğradığı zararı ispat etme-
si gerekecektir. İşveren ayrıca çalışanın kusurunu ispat etmek zorunda 
değildir; çünkü bir borç bağlantısına dayanarak istemde bulunan kimse, 
o borç bağlantısını ispat etmek zorunda olmakla birlikte ayrıca borçlu-
nun kusurunu ispat etmek zorunda değildir48. Yalnız, çalışanın sorumlu 
olması için kusurlu davranışı ile zarar arasında uygun illiyet bağının bu-
lunması gereklidir. İşverenin tazminat talebiyle açacağı bu dava iş mah-
kemesinde görülür ve zamanaşımı süresi, işverenin fiili ve faili öğrendiği 
tarihten itibaren on yıldır. 

Çalışanın iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerine aykırı hareketi sonu-
cunda yukarıda da ifade ettiğimiz üzere işveren dışındaki kişiler de zarar 
görmüş olabilirler. Bu ihtimalde işveren dışındaki kişilerin, çalışandan 
tazminat talepleri haksız fiil (TBK m.49 vd.) hükümlerine dayanır. Çünkü 
zarara sebebiyet veren çalışan ile üçüncü kişiler (bu, diğer bir çalışan da 
olabilir) arasında sözleşmeye dayanan bir ilişki yoktur. Talebin haksız 
fiile dayandığı bu ihtimalde, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüğüne aykırı 
davranan çalışanın kusurunun da zarar gören tarafından ispatı gereke-
cektir. Ayrıca haksız fiil halinde zamanaşımı zarar görenin tazminat yü-
kümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve her halde fiilin işlendi-
ği tarihten başlayarak on yıldır.

C. Disiplin Cezaları

Hukukumuzda genel bir düzenlemesi bulunmayan disiplin cezaları 
Fransız Hukuku’ndan esinlenilerek şu şekilde tanımlanmaktadır49: Disip-
lin cezaları, kusurlu olarak değerlendirilen işçinin işyerindeki varlığını, 
kariyerini, görevini ve ücretini derhal ya da daha sonra etkileyecek şekilde 
işverence alınacak önlemdir.

İş Kanunu (m.38’deki “Ücretten kesme cezası” hariç) ve İSGK’da iş-
verenin disiplin cezası verme yetkisine ilişkin doğrudan bir düzenleme 
bulunmamaktadır. Disiplin cezası verilmesine ilişkin düzenlemeler toplu 
iş sözleşmeleri veya işyeri iç yönetmelikleri ile yapılmaktadır, ayrıca iş 
sözleşmelerinde de uygulanacak disiplin cezalarına ilişkin hükümler yer 
alabilir50. Nitekim İş Kanunu m.38’de de durum şöyle ifade edilmiştir: 

47  Sarıbay Öztürk, a.g.e., s. 218.
48  Özdemir, a.g.e., s. 459. 
49  Özdemir, a.g.e., s. 474.
50  Mollamahmutoğlu, Astarlı, a.g.e., s. 1233; Özdemir, a.g.e., s. 473. 
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“İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler 
dışında işçiye ücret kesme cezası veremez.”.

TBK m.399’a göre, “İşveren, işin görülmesi ve işçilerin işyerindeki dav-
ranışlarıyla ilgili genel düzenlemeler yapabilir ve onlara özel talimat ve-
rebilir. İşçiler, bunlara dürüstlük kurallarının gerektirdiği ölçüde uymak 
zorundadırlar.”. Disiplin suç ve cezalarına ilişkin iç yönetmeliklerdeki 
düzenlemeler de hükümde belirtilen genel düzenlemeler arasındadır ve 
işyeri iç yönetmelikleriyle iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerine aykırı 
hareket eden çalışanlar için de disiplin cezası öngörülebilir51. 

Çalışanlara verilecek disiplin cezaları; uyarı, kınama, işten uzaklaştır-
ma, çalışma koşullarının değiştirilmesi, ücret kesintisi ve işten çıkarma 
şeklinde belirlenebilir. Disiplin cezası olarak, belirttiklerimiz dışında ati-
pik cezalar verilmesi de mümkündür; ancak atipik cezalar çoğunlukla 
psikolojik taciz niteliğindeki fiillerle ortak özellikler göstermektedir ve bu 
tarz cezalar hangi ad altında olursa olsun uygulanmamalıdır52.

İş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmeyen devlet me-
murları açısından ise 657 sayılı Kanun m.125’te öngörülen disiplin ceza-
ları uygulanabilecektir; ancak maddedeki hükümler çağdaş iş sağlığı ve 
güvenliği anlayışını kavramaktan uzak olduğu gerekçesiyle eleştirilmek-
tedir53.

Bir disiplin cezasının verilebilmesi için çalışanın kusurunun bulunma-
sı zorunludur54. Verilecek olan disiplin cezası, çalışanın disiplin suçun-
daki kusuruna ve suç tekrarına bağlı olarak değişiklik gösterir. İş Kanu-
nu’nda düzenlenmiş olan ve aynı zamanda bir disiplin cezası niteliğindeki 
işten çıkarma (fesih) cezası İş Kanunu m.18 ile m.25/II’de belirtilmiş olup, 
işverenin bu hükümlere aykırı olarak iş sözleşmesini haklı ya da geçerli 
nedenle feshetmesi olanaksızdır55.

İç yönetmelik ya da toplu iş sözleşmesi ile öngörülen disiplin cezaları-
nın çalışanlar hakkında uygulanabilmesi için, bunların çalışanlara daha 
önceden bildirilmiş olması gerektiği belirtilmektedir; disiplin cezası ve-
rilebilmesinin bir diğer koşulu da kaynaklar hiyerarşisine göre altta bu-
lunan kaynağın üstte bulunana göre daha ağır bir ceza getirmemesidir56. 

51  Mollamahmutoğlu, Astarlı, a.g.e., s. 1233; Özdemir, a.g.e., s. 474.
52  Özdemir, a.g.e., s. 478. 
53  Özdemir, a.g.e., s. 482-484.
54  Özdemir, a.g.e., s. 478; Sarıbay, Öztürk, a.g.e., s. 222.
55  Sarıbay, Öztürk, a.g.e., s. 221, 222.
56  Sarıbay, Öztürk, a.g.e., s. 222, 223; Sarper Süzek, “İş Hukukunda Disiplin Cezaları”, 

Çalışma ve Toplum, S.28, 2011, s. 11-12 (Çevrimiçi) http://calismatoplum.org/sayi28/
suzek.pdf, 5 Aralık 2017.
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Örneğin; toplu iş sözleşmesi veya iç yönetmelikle getirilen disiplin cezası-
nın, çalışan bakımından, İş Kanunu hükümlerinden daha aleyhe olması 
mümkün değildir.

Disiplin cezalarının işverence verilmesi esas olmakla beraber, işvere-
nin bu yetkisini işveren vekiline ya da bir kurula devretmesi mümkündür 
ve iç yönetmelik ya da toplu iş sözleşmeleriyle disiplin kurulları oluşturu-
labilmektedir57. Disiplin kurullarına çalışanların da katılması nedeniyle 
kurullar, işverenlerin keyfi uygulamalarının önüne geçmektedir58. Ayrıca; 
kurulun kararlarına itiraz, toplantı ve karar nisapları, disiplin yargılama-
sının nasıl yapılacağı, savunma için tanınan süre gibi düzenlemeler de iç 
yönetmelik ve toplu iş sözleşmelerinde yer alabilmektedir. Belirtmemiz 
gerekir ki çalışanın savunması alınmadan ve savunma için kendisine uy-
gun bir süre verilmeden karara bağlanan disiplin cezası hukuka uygun 
değildir59.

D. İşverenin İş Sözleşmesini Fesih Hakkı

Çalışanın iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemlere uymaması, bu doğ-
rultudaki talimatlara aykırı hareket etmesi ya da iş güvenliğine ilişkin 
düzenlemeleri ihlal etmesi halinde; işveren, iş sözleşmesini “haklı” veya 
somut olayın özelliklerine göre “geçerli” nedenle feshedebilir60. Haklı ne-
denle derhal fesih hakkı veren hallere bakarsak:

- İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlike-
ye düşürmesi (İş Kanunu m.25/II,ı)

Bu alt bende göre çalışanın kusurlu bir davranışıyla işin güvenliğini 
tehlikeye düşürmüş olması yeterlidir, mutlaka bir zararın meydana gel-
mesine gerek yoktur. Nitekim Yargıtay61, bir zarar ortaya çıkmasa bile 
işçi tarafından sigara içmek suretiyle yangın tehlikesi oluşturulmasını bir 
haklı fesih nedeni saymıştır. Eklememiz gerekir ki çalışanın kusurunun 
bulunması yeterli olup, kusurun derecesinin bir önemi bulunmamakta-
dır; ancak çalışanın hiçbir kusurunun bulunmadığı durumda iş sözleş-

57  Sarıbay Öztürk, a.g.e., s. 227.
58  Sarıbay Öztürk, a.g.e., s. 227.
59  Yarg. 9.HD., T. 29.06.2009, E. 2008/36286, K. 2009/18338 (Kazancı İçtihat Bilgi Banka-

sı): “Mahkeme, disiplin kurulundan geçirilmeden feshin gerçekleştirildiği gerekçesiyle 
davacının işe iade davasını kabul etmiştir. Toplu iş sözleşmesinde disiplin kuruluna 
gidilme zorunluluğu bulunması durumunda, disiplin kuruluna gidilmeden feshin ger-
çekleştirilmesi halinde, Dairemizin uygulamasına göre fesih, haksız fesih haline gelece-
ğinden işçi, ihbar ve kıdem tazminatı talep edebilecektir.”.

60  Özdemir, a.g.e., s. 463; Sarıbay Öztürk, a.g.e., s. 235.
61  Yarg. 9.HD., T. 28.05.1996, E. 1996/3239, K. 1996/11918 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası).
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mesinin bu hüküm uyarınca feshi mümkün olmayacaktır62. Çalışanın ku-
surlu davranışı ile iş güvenliğini tehlikeye düşürüp düşürmediği hususu 
her somut olayda ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

- İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işyerinin malı olan veya 
malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya 
ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede ha-
sara ve kayba uğratması (İş Kanunu m.25/II,ı)

İş Kanunu m.25/II,(ı) alt bendinde düzenlenen diğer haklı nedenle fesih 
nedenine geldiğimizde, çalışanın iş sağlığı ve güvenliği kurallarına aykı-
rı hareket ederek hükümde öngörülen zarara sebebiyet vermesi halinde 
yine işveren açısından haklı nedenle fesih imkanının doğduğunu görü-
rüz63. Yine açıkça görüldüğü üzere, söz konusu zararın çalışanın kusuru 
ile verilmiş olması gerekir. Yargıtay’a göre, olayda çalışanın kusuru belir-
lenmeli ve zararın kusuruna düşen miktarının otuz günlük ücretini geçip 
geçmediği araştırılmalıdır64.

 Zarar verilen malların işverenin mülkiyetinde olması zorunlu olma-
yıp, zilyetliğinde bulunması yeterlidir; ayrıca çalışanın verdiği zararı öde-
mesi ya da ödemeyi taahhüt etmesi haklı fesih nedenini ortadan kaldır-
mayacaktır65.

- İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı 
halde yapmamakta ısrar etmesi (İş Kanunu m25/II,h)

Çalışan davranışı ile iş güvenliğini tehlikeye düşürmemiş veya işverene 
bir zarar vermemiş olsa bile, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlü-
lüklerini yapmamakta ısrar etmesi başlı başına bir haklı nedenle fesih 
sebebidir. 1475 sayılı kanun döneminde, “hatırlatıldığı halde yapmakla 
ödevli olduğu görevleri yapmaması” haklı fesih nedeni sayılmış iken; bu-
gün “hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi” haklı fesih nedenidir. 
Dolayısıyla haklı feshin uygulanabilmesi için çalışanın görevini yerine ge-
tirmemesi yeterli olmayıp, görevini yapmadığı ve yapması gerektiği ken-
disine hatırlatılarak uyarıldığı halde yine de yapmamakta ısrar etmesi ge-
rekmektedir66. Hükümde uyarı açısından bir şekil şartı öngörülmemiştir 
ancak ispat kolaylığı açısından uyarının yazılı şekilde yapılmasında fayda 
vardır67.

62 Sarıbay Öztürk, a.g.e., s. 237.
63  Baloğlu, a.g.e., s. 26; Sarıbay Öztürk, a.g.e., s. 240.
64  Yarg. 22.HD., T. 10.07.2012, E. 2012/13192, K. 2012/16489 (Kazancı İçtihat Bilgi Ban-

kası).
65  Sarıbay Öztürk, a.g.e., s. 240, 242.
66  Sarıbay Öztürk, a.g.e., s. 245.
67  Baloğlu, a.g.e., s. 25.
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- İşçinin işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi 
ya da işyerinde bu maddeleri kullanması (İş Kanunu m.25/II,d)alışanların 
iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinden birisinin de bağımlılık yapan 
maddeleri kullanmama yükümlülüğü olduğunu daha önce ifade etmiştik. 
Bu yükümlülüğe aykırılık hali de yine başlı başına bir haklı fesih nedeni 
oluşturmaktadır. Yine aynı yükümlülükle ilgili olarak İş Kanunu m.25/I’de 
de haklı nedenle fesih imkanı bulunduğunu ilgili kısımda açıklamıştık.

İş sözleşmesini yukarıda belirtilen nedenlerden birine dayanarak fes-
heden işveren, haklı neden teşkil eden olayı ispatlamakla yükümlüdür. 
İş sözleşmesinin taraflarının, sözleşmeyi ahlak ve iyiniyet kurallarına uy-
mayan haller dolayısıyla feshedebilmeleri için İş Kanunu m.26 f.1’deki 
altı iş günlük ve bir yıllık hak düşürücü sürelere uymaları gerekir. Ancak 
işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz. 
Uyuşmazlık halinde, feshin süresi içinde yapıldığını sözleşmeyi fesheden 
taraf ispatlamalıdır.

Şayet çalışanın davranışı haklı neden oluşturacak ağırlıkta değilse iş-
veren iş sözleşmesini, eğer m.18’deki şartlar sağlanmışsa, geçerli sebebe 
dayalı olarak feshedebilecektir68. Çalışanın iş güvenliğine ilişkin yükümlü-
lüklerine aykırı hareket etmesinin haklı neden mi yoksa geçerli sebep mi 
oluşturduğu hususunda Yargıtay şu ölçütü ortaya koymuştur: ”…İşçinin 
kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşür-
mesi, 25. maddenin II. fıkrasının  (ı) bendinin birinci cümlesi gereğince 
işverene haklı fesih hakkı verir. Güvenliği tehlikeye düşürme davranı-
şının ağırlığı, görev tanımına, faaliyet alanına, görev yerine, işverenin ge-
rekli önlemleri alıp almadığına, işçinin alınan önlemlere uyup uymadığına 
göre değişebileceğinden, nedeninin haklı veya geçerli neden teşkil edip 
etmediği, işverenin neden olup olmadığı ölçülülük ilkesi kapsamında de-
ğerlendirilmelidir.”69.

İşverenin; kendi işçisi olmayan (geçici iş sözleşmesi ile çalışanlar ve 
alt işverenin işçileri) çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerine 
aykırı hareketleri neticesinde iş sözleşmelerini feshedip feshedemeyeceği 
konusu ise öğretide tartışmalıdır70.

SONUÇ

Hiç şüphesiz ki insanın beden ve ruh sağlığı tüm maddi değerlerin 
üzerindedir ve bu nedenle de çalışanların iş sağlığı ve güvenliği oldukça 

68 Sarıbay Öztürk, a.g.e., s. 252 vd.
69  Yarg. 9.HD., T. 03.05.2010, E. 2009/20225, K. 2010/11968 (Legalbank – Elektronik 

Hukuk Bankası).
70  Konu hakkında detaylı bilgi için bkz.: Sarıbay Öztürk, a.g.e., s. 260.
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önem arz eden bir konudur. 6331 sayılı Kanun ile birlikte, birkaç istis-
na haricinde ayrım yapılmaksızın çalışanların iş sağlığı ve güvenliklerinin 
korunmasına yönelik yeni ve daha detaylı düzenlemeler getirilmesi kanı-
mızca isabetli olmuştur. Ancak belirtmemiz gerekir ki, birçok hususun 
düzenlemesinin yönetmeliklerle yapılmasının mevzuatın bütünlüğü bakı-
mından pek yerinde olduğu söylenemez.

“İş Sağlığı ve Güvenliği Hukukunda Çalışanların Yükümlülükleri ve 
Bu Yükümlülüklere Aykırı Davranışlarının Sonuçları” adını taşıyan ça-
lışmamızda; iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışanların üzerlerine düşen 
yükümlülükleri incelemiş bulunuyoruz. İSGK ile birlikte daha kapsamlı 
ve düzenli bir hale getirilmiş olan söz konusu yükümlülükler bakımından 
da, mevzuatın tamamı açısından olması gerektiği gibi, uygulamadaki ak-
saklıklar takip edilmeli ve bu alandaki eksiklikler giderilmelidir. 

KAYNAKÇA

Ateşoğlu, Metin:  “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun (İSGK) Hukuki Açıdan 
Değerlendirilmesi”, Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları, Ed. 
Berrin Filizöz, Ayşe Kocabacak, Ankara, Seçkin, 2016, s. 167-182.

Baloğlu, Cem: “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri ve Aykırılı-
ğın İş İlişkisine Etkisi”, Kamu-İş, C.XIV, S.1, 2015, s. 17-28.

Baycık, Gaye: “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Haklarında Yeni 
Düzenlemeler”, Ankara Barosu Dergisi, C.III, 2013, s. 105-170.

Demircioğlu, A. Murat /

Kaplan, Hasan Ali:  Sorularla İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, İstanbul, Beta, 
2016.

Dinç, Ahmet: “İş Sağlığı ve Güvenliğinin Ekonomik Yönden Analizi”, Türki-
ye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları, Ed. Berrin Filizöz, Ayşe Kocaba-
cak, Ankara, Seçkin, 2016, s. 19-42.

İnciroğlu, Lütfi: İş Sağlığı ve Güvenliği’nde İşçi ve İşverenin Hukuki ve Cezai 
Sorumlulukları, 2.bs., İstanbul, Legal, 2008.

Kılkış, İlknur: İş Sağlığı ve Güvenliği, 2.bs., Bursa, Dora Yayıncılık, 2016.

Kıran, Sibel / 

Konuk, Numan / 

Atik, Levent / 

Saltık, Banu / 

Şahin, Zühtü / 

Ayoğlu, Ferruh Niyazi:  “İş Kazasına Bağlı Yaralanmalarda Alkol Kullanımı”, 
Bağımlılık Dergisi, C.VII, S.3, 2006, s. 123-128.



214 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 5 • Yıl: 2018

Makas, Recep: “Türk Borçlar Kanunu ve İş Kanununa Göre İşçinin Özen Borcu 
ve Borca Aykırılığın Hukuki Sonuçları”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, C.XVI, S.4, 2012, s. 149-180.

Mollamahmutoğlu, Hamdi /

Astarlı, Muhittin: İş Hukuku, 5. bs., Ankara, Turhan Kitabevi, 2012.

Ocak, Saim:  “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğine Kanununun Taraflara Getir-
diği Yükümlülükler”, Öz İplik-İş Sendikası ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Tarafından Düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliğine Hukuki Bakış” Pa-
neli Tebliğler ve Görüşler, Öz İplik-İş Eğitim Yayınları, 2013, s. 109-171.

Ömer, İbrahim:  “İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Kosova ile Türkiye Cumhu-
riyeti Mevzuatlarının Karşılaştırılması”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Tez Danışmanı: Ömer Ekmekçi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-
sü, İstanbul, 2015.

Özdemir, Erdem: İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 
2014.

Sarıbay Öztürk, Gizem:  İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülüklerinin Yerine Geti-
rilmemesinin Hukuki, İdari ve Cezai Sonuçları, İstanbul, Beta, 2015.

Süzek, Sarper:  İş Hukuku, 14.bs., İstanbul, Beta, 2017.

Süzek, Sarper:  “İş Hukukunda Disiplin Cezaları”, Çalışma ve Toplum, S.28, 
2011, s.9-17 (Çevrimiçi) http://calismatoplum.org/sayi28/suzek.pdf, 5 Aralık 
2017.

Elektronik Kaynaklar
https://legalbank.net/ 

http://www.kazanci.com 

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/kanunlar_erisim.Giris 



IP ADRESLERI TEK BAŞINA DELIL  
OLABILIR MI? 

IP ADRESLERINE YARGILAMADA  
NE KADAR GÜVENILIR?

Stj. Av. Hacı Yavuz Selim KUNDAKÇI

IP Adresi Nedir?
İnternet, global bir ağ olup, herhangi bir kişi yahut kurumun tekelin-

de bulunmamakla birlikte, hiçbir kurum yahut kişi tarafından tamamen 
kontrol edilememektedir. IP (İnternet Protokol) adresi mantıksal bir ad-
restir ve tekil olmak zorundadır. IP adresi bilgisayarın numarası değil 
bilgisayar aracılığıyla internet ağına bağlanma numarasıdır yani internet 
bağlantısının numarasıdır. Gerçek hayatta nasıl adresler tanımlanırken 
mahalle, sokak, ilçe, il şeklinde tanımlanıyorsa sanal dünyada da IP ad-
resleri aynı şekilde tanımlanmaktadır. IP adreslerinden, IP adresinin han-
gi ülkeye ait olduğuna rahatlıkla ulaşılabilir.  Herhangi bir iç yahut dış 
ağa bağlanmayan bir bilgisayarın bir IP adresine ihtiyacı yoktur. Bilgisa-
yarların IP adresleri olduğu gibi web sitelerinin de IP adresleri vardır. Bir 
web sitesinin IP adresini biliyor iseniz, bu IP adresini web tarayıcınıza 
yazarak da o web sitesine giriş sağlayabilirsiniz. Ancak bu IP adreslerini 
akılda tutmak zor olduğundan web sitelerine bu IP adreslerine karşılık 
gelen alan adları verilmiştir (Ör: https://www.yasekunlaw.com).  IP adresi, 
noktalarla ayrılan dört rakam grubundan oluşur (Ör: “85.102.156.141” ). 

IP Adresleri Sabit midir ?
IP adresleri dinamik (değişken) ve statik (sabit) olmak üzere iki türden 

oluşur. Kullanıcılar İnternet’e bağlandığında bilgisayarına bir IP adresi 
atanır. Ancak çoğu kullanıcının IP adresi dinamiktir, servis sağlayıcısı 
tarafından o an boş olarak bulunan bir IP adresi tanımlanır, bunun sonu-
cunda dinamik IP adresi kullanan internet kullanıcılarının internet ağına 
her bağlandıklarında yeni bir IP adresi tanımlanmaktadır. Bazı IP adres-
leri ise statik (sabit)’tir, internet ağına her bağlandığında aynı IP adresi 
alır. Bir kullanıcının IP adresi her ne kadar dinamik (değişken) olsa da, 
servis sağlayıcıları hangi müşterisine, ne zaman, hangi IP adresini atadı-
ğını loglar halinde tutar. Bunun neticesinde hangi kullanıcının, hangi IP 
adresi ile hangi web sitelerine bağlandığı kayıtlarına her daim ulaşılabilir. 

Bir IP adresinin kime, hangi kuruma ait olduğu RIR’ler üzerinden ya-
pılacak sorgulamalarda belirlenebilir. Bu sorgulamalara “whois” adı ve-
rilmektedir. Genellikle IP adresleri kurumlara verilir ve kurumda birileri 
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IP adreslerinin alım işlemlerinden sorumlu olur, whois sorgulamalarında 
çıkan adresler genellikle IP adresleriyle ilgili bir  sorun / talep olduğunda 
ulaşılabilmek için verilir.

Whois Veritabanında Hangi Bilgiler Depolanır?
“Whois” sorgusu tarafından döndürülen bilgiler, alan adı kayıt firma-

larından gelir.
“Whois” sorgularında yer alan bilgiler, alan adının kaydedildiği sırada 

verilen bilgilerin miktarına bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik göstere-
bilir. Bu, “Whois Nedir?” sorusunu cevaplamayı biraz daha karmaşık hale 
getirebilir.

Genel olarak aşağıdaki bilgiler yer almaktadır.

 Kayıt edicinin adı
 Kayıt edicinin adresi
 Geçerli bir telefon numarası veya e-posta adresi
 Alan adı
 Hosting sunucu bilgileri
 Alan adının kayıt edildiği tarih ve kayıt süresinin bitiş tarihi
 Kayıt edicinin iletişim bilgileri
Bunlar sadece Whois sorgularının sunması gereken temel ayrıntılar-

dır. Ek iletişim bilgileri, alan adı hakkında daha fazla bilgi veya kayıt et-
tirenin alan adı kayıt kuruluşuna kaydettiği diğer alan adlarıyla ilgili bilgi 
edinebilirsiniz.

Örnek “whois” sorgulaması aşağıda ki gibidir.
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Bir IP adresi üzerinden ulaşılabilecek bilgiler özetle şu şekildedir:

1-) Eğer IP adresi sabit bir IP ise ve bir alan adı (Domain Name) ile iliş-
kilendirilmiş ise, bu IP adresi sadece belirtilen siteye (alan adına) tanım-
lanmış durumda ise, IP adresinden alan adına ve oradan da whois bilgi-
leri doğru ise buna ilişkin diğer kimlik bilgilerine ulaşmak mümkündür. 

2-) Eğer IP adresi bir alan adı (site) ile ilişkili fakat paylaşımlı bir IP ad-
resi ise, bu durumda aynı IP adresine tanımlı birden fazla site bulunacağı 
için, sadece söz konusu IP adresini tahsis yapan hosting servisinin ayrın-
tılarına ulaşılabilmektedir. Fakat bu hosting servis sağlayıcısı üzerinden 
dolaylı da olsa IP adresini kullanan kişiler tespit edilebilir.

3-) Eğer IP adresi herhangi bir bireysel internet kullanıcısının internet 
ağına bağlantı numarası olarak tanımlanmış ve internet bağlantısıyla iliş-
kilendirilmiş bir IP ise, ulaşılabilecek en ayrıntılı bilgi İnternet Servis Sağ-
layıcısı (ISS)’nın adres ve irtibat bilgileridir. Eğer bir suç ile karşı karşıya 
kalınması söz konusu ise İnternet Servis Sağlayıcısı ile irtibat sağlanarak 
IP adresini o tarihte kullanan kullanıcının bilgilerine ulaşılabilinmektedir. 

5651 sayılı İnternet Ortamında İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi 
Hakkında Kanunun, erişim sağlayıcının yükümlülüklerini düzenleyen 6. 
maddesinin 1. fıkrasında, erişim sağlayıcının sağladığı hizmetlere ilişkin 
olarak trafik bilgilerini altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere 
yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla yükümlü olduğu belir-
tilmektedir.1 

1  Yer sağlayıcının yükümlülükleri

 MADDE 5- 

(1) Yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz 
konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. 

(2) (Değişik: 6/2/2014-6518/88 md.) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içeriği bu 
Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre haberdar edilmesi hâlinde yayından çıkar-
makla yükümlüdür. 

(3) (Ek: 6/2/2014-6518/88 md.) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bil-
gilerini bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre 
kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla 
yükümlüdür.

 (4) (Ek: 6/2/2014-6518/88 md.) Yer sağlayıcılar, yönetmelikle belirlenecek usul ve esas-
lar çerçevesinde yaptıkları işin niteliğine göre sınıflandırılabilir ve hak ve yükümlülükleri 
itibarıyla farklılaştırılabilirler. 

(5) (Ek: 6/2/2014-6518/88 md.) Yer sağlayıcı, Kurumun talep ettiği bilgileri talep edilen 
şekilde Kuruma teslim etmekle ve Kurum tarafından bildirilen tedbirleri almakla yü-
kümlüdür.

 (6) (Ek: 6/2/2014-6518/88 md.) Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya bu Ka-
nundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında Başkan tarafından 
on bin Türk Lirasından yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.
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Yine bu Kanuna dayanarak hazırlanan İnternet Ortamında Yapılan Ya-
yınların Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 
/ b maddesi erişim sağlayıcıyı trafik bilgisini 1 yıl saklamakla yükümlü 
tutmaktadır. Görüldüğü gibi anılan yönetmelikle getirilen sınırlama nede-
niyle erişim sağlayıcılar IP kayıtlarını da kapsayan trafik bilgilerini 1 yıl 
muhafaza etmekte, suç tarihinden itibaren 1 yıldan fazla süre geçmişse 
bu bilgileri verme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu sebeptendir ki, yü-
rütülen soruşturma yahut yapılan yargılamalarda, delillerin muhafazası 
için IP tespitinin acil olarak yaptırılması gerekmektedir. Zamanında yap-
tırılmayan IP tespitlerinin daha sonra yaptırılması mümkün olmayabilir. 
Özellikle ülkemizde yapılan yargılamaların süresinin bir hayli fazla ol-
duğu göz önünde bulundurulduğunda, IP delilinin usulüne uygun olarak 
derhal yargı mercilerine intikal ettirilmesinde fayda bulunmaktadır.

Sosyal medya hesapları üzerinden, özellikle Facebook hesapları üze-
rinden işlenen tehdit, hakaret vs. suçlarla sıklıkla karşılaşılmaktadır. 
Twitter/Facebook kullanıcıları tarafından işlenen suçlarda, failin gerçek 
kimliğinin tespiti, diğer web sitelerine göre daha zordur. Zira, hesap sa-
hibi konusunda genel görüş, 5651 sayılı yasa kapsamında, tanıtıcı bilgi-
lerini belirtme zorunluluğu olmamasıdır. Bunun yanında, kişilerin sahte 
isimlerle veya yanlış tanıtıcı bilgilerle hesap açmaları da son derece kolay 
olup, sık rastlanan bir durumdur. Bu sebeple, bir Twitter veya Facebook 
kullanıcısının IP bilgilerine, ancak merkezleri ABD’de bulunan ‘Twitter 
Inc’ veya ‘Facebook Inc’ Şirketlerine başvurularak ulaşılabilir.2

Yurt dışı merkezli sosyal medya hesapları üzerinden vuku bulan ey-
lemlerde yukarıda bahsettiğimiz süre daha da kısalmakta, delillerin bir 
an önce toplanması amacıyla ilgili Sosyal Medya şirketleri ile yazışmala-
rın başlatılması gerekmektedir. Yargıtay bir kararın da “Adalet Bakanlığı 
Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün,“İnternet Orta-
mında İşlenen Suçlarda Uluslararası Ceza İstinabe İşlemleri” başlıklı 
yazısında yer verdiği, “ABD mevzuatına göre (18 U.S.C. § 2703 – f ) 
internet ortamında işlenen suçlara ilişkin trafik bilgileri, yer sağlayı-
cılar veya erişim sağlayıcılar tarafından 90 gün süreyle saklanmakta-
dır. Bu süre içinde resmi otoritelerce başvurulduğunda anılan saklama 
süresine 90 gün daha ilave edilmektedir.” açıklamalarına, olayın üze-
rinden geçen zaman dilimine ve dosya kapsamına nazaran, gelinen 
aşamada, savunmanın aksine maddi bir delil elde edilmesi imkanının 
bulunmaması karşısında, sanığın mahkumiyetine yeter, her türlü dere-
cede şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmaması nedeniyle 

2  http://www.akyildizburtul.com/bilisim-vasitali-suclarda-suclularin-tespiti/
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üzerine atılı hakaret ve verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele ge-
çirme suçlarından dolayı CMK’nın 223/2-e maddesi gereğince beraati-
ne karar verilmesi gerekirken, dosyada mevcut delillerden hangilerine 
hangi nedenlerle itibar edildiği irdelenmeyip, yasal, yeterli ve geçerli 
bir gerekçeye dayanılmaksızın, yazılı şekilde sanık hakkında mahku-
miyet kararı verilmesi,” 3 şeklinde karar vererek, ABD mevzuatına göre 
internet ortamında işlenen suçlara ilişkin trafik bilgilerinin 90 gün süre 
ile saklandığını, bu süre içerisinde resmi otoritelerce başvurulduğunda 
anılan saklama süresine 90 gün daha ilave edildiğini belirtmiştir. 

Facebook, Twitter gibi yurt dışı kaynaklı erişim, yer ve içerik sağlayı-
cılar tarafından hizmet veren adresler üzerinden gerçekleşen eylemler de 
delillerin bir an önce toplanması için harekete geçilmesi büyük önem arz 
etmektedir. 

Başkasının IP adresinden suç işlenebilir mi?

1- IP adresini kullanan bilgisayarın güvenlik sisteminde bulunan 
açıklardan faydalanılarak ajan yazılımlar yüklenir ve bu yazılımlar kulla-
nılarak o IP adresinden geliyormuş gibi faaliyetlerde bulunulabilir.

2- IP adresi eğer NAT yapılan (NAT, aynı ağ içerisinde bulunan birden 
fazla cihazın aynı public IP’yi kullanarak internete erişebilmesini sağlayan 
yöntemdir.) bir IP ise ilgili ağda bulunan herhangi bir makineye bulaştırı-
lacak yazılımlar yardımıyla IP adresi kullanılarak eylemde bulunulabilir.

3- IP adresi eğer kablosuz bir ağa sahip ise bu kablosuz ağa ajan 
yazılımlarla sızılarak ilgili IP adresi kullanılarak eylemde bulunulabilir.4

IP adresi internete bağlanma numarasını ifade ettiğinden, bir internet 
bağlantısının bir çok cihaz tarafından paylaşımlı olarak kullanılması ha-
linde, bu cihazların hepsinin internete çıkış numarası yani IP adresi aynı 
olacaktır. Dolayısıyla, IP adresi ile yapılan internet bağlantısının bu ağ 
üzerinde bulunan hangi cihaz tarafından gerçekleştirildiğinin tespitinin, 
yalnızca IP adresi marifetiyle yapılması imkan dahilinde değildir. Bu se-
bepledir ki IP adresi yalnız başına bir hususun açıklanması noktasında 
tek başına yeterli bir delil olmamakta, bilirkişi raporu vs. yan delillerle de 
desteklenmesi gerekmektedir. 

“E-posta adresi kullanıcısının erişiminin engellendiğine ilişkin şika-
yeti üzerine öncelikle erişimi engellenen adresin ve sanığa ait olduğu 
iddia olunan e-mail adresinin sanığa ve şikayetçiye ait olup olmadığı 

3  YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ’nin 13.01.2016 Tarih ve 2015/41 51 E. 2016/259 K. 
sayılı kararı 

4  https://www.bgasecurity.com/makale/bilisim-suclarinda-ip-adres-analizi/
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saptanmalı, bu husus ilgili internet sağlayıcısından sorularak adres-
lerin oluşturulma tarihi, kim tarafından oluşturulduğu ve IP (İnternet 
Protokolu) numarası sorulmalıdır. .....’den de erişimin engellediği iddia 
olunan tarih/tarihler ve takip eden günlerde şikayetçinin e-mail adre-
sine giriş yapıp yapmadığı, erişim sağlanmışsa IP bilgileri, bu tarihler 
itibariyle e-mail adresine ait şifrenin değiştirilip değiştirilmediği, de-
ğiştirilmiş ise ne zaman ve hangi IP numarası ile yapıldığı araştırıl-
malıdır. IP adresi kayıt bilgilerinden, ilgili Telekom Müdürlüklerinden, 
sisteme giriş yapan veya başarısız olan IP numaraları kullanıcılarının 
adres ve telefon bilgileri istenmeli, aynı şekilde sanığa ait olduğu id-
dia olunan e-mail adresini kullanan IP numaraları saptanıp adres ve 
telefon bilgileri de istenmelidir. Erişimin sağlanamaması halinde, giriş 
yapmak isteyenler arasında şikayetçinin de bulunup bulunmadığının 
IP numarasından tespit edilerek iddianın doğruluğu belirlenmelidir.Şi-
kayetçi ve sanığın bilgisayarlarına el konulup hard diskleri incelene-
rek bilgisayarlar arasında bağlantı ve veri akışı olup olmadığı saptanıp 
ele geçirilen adresten bir başka adrese yazı veya görüntü gönderilmiş 
ise, bu olaya ilişkin bilgi sahipleri ile ele geçirilen adres kullanılarak 
ulaşılan adres sahipleri varsa tanık olarak dinlenmelidir.”5 Anılan yük-
sek yargı kararında da belirtildiği üzere suça konu IP adresi suçun sabit 
olduğunu göstermesi açısından tek başına yeterli olmayıp, diğer kanuni 
delillerle desteklenmelidir.

“Öte yandan IP adreslerinin yeterli olmadığı hallerde GSM şirketleri 
tarafından bir IP adresi, birden fazla kişiye PORT yapılarak verilebil-
mektedir. Bilgisayar içindeki her program, iletişim için ayrı birer port 
kullanmaktadır. Bu nedenle bilgisayarda ki programların iletişimi için 
IP ve port numarası olmak üzere iki tane adres numarası gerekmekte, 
IP adresi Port numarası olarak gösterilmektedir. Tutulmasında yasal 
zorunluluk bulunmayan PORT bilgisine ulaşıldığında, birden fazla kişi-
ye verilen IP’nin, suçun işlendiği saatte kim tarafından kullanıldığının 
belirlenmesi mümkün olmaktadır.6” Yüksek Yargı kararında da belirtil-
diği üzere, bazı durumlarda internet erişim sağlayıcıları tarafından bir IP 
numarasının birden fazla kullanıcıya tanımlandığı durumlara da rastla-
nılmaktadır. Bu gibi durumlarda IP adresinin doğru kullanıcıyı tespit et-
mekte tek başına yeterli olmamaktadır. Bir IP adresinin birden fazla kul-
lanıcıya tanımlanmış olduğu durumlarda, kullanıcıların bağlantı yapmış 

5  Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nin 06.12.2017 tarihli  2017/7105 E.  ,  2017/13811 K. Sayılı 
ilamı

6  Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nin 16.04.2014 tarihli 2013/4668 E. ve 2014/9860 K. sayılı 
ilamı
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olduğu bilgisayarların imajlarının usulüne uygun olarak alınarak uzman 
bilirkişilere inceleme yaptırılması ve uzmanlar tarafından verilecek mü-
talaanın dikkate alınması sonuca ulaşmakta büyük önem arz etmektedir. 
Hukuki uyuşmazlığa konu olayda IP adresi ile birlikte MAC adresinin de 
araştırılarak, tespit edilmesi halinde, ilgili MAC adresinin, IP adreslerini 
kullanan bilgisayarlardan hangisine ait olduğunun belirlenmesi ile doğru 
kullanıcı tespit edilebilecektir. 

“Sanığın kullandığı bilgisayar üzerinde usulünce imaj alma işlemi 
yapılarak sonucunda çıkan veri bütünlük ( hash ) değerlerinin tesbit 
edilmemiş bulunması, IP numarasının kullanılan bilgisayarı göster-
meyip internetle olan bağlantıyı göstermesi, sanığın bilgisayarlarında 
yapılan incelemede, bu bilgisayar kütüğünden m…-k12.com adresine 
bağlantı yapıldığının tespit olunamaması “hack” proğramına rastlan-
masının şikayetçiye ait siteye müdahale edildiğini göstermeyeceği, kesin 
delil bulunmadan varsayımlarla hüküm kurulamayacağı cihetle tebliğ-
namedeki bozma düşüncesine katılınmamıştır.”7 Yine bir başka yüksek 
yargı içtihatında da belirtildiği üzere IP adresi bilgisayarı göstermeyip, 
internetle olan bağlantıyı göstermektedir. IP adresi başkaca delillerle, 
özellikle IP adresinin ait olduğu iddia edilen cihaz üzerinde alınacak imaj 
neticesinde yapılacak olan bilirkişi raporu delili ile desteklenmediği süre-
ce salt delil niteliğine haiz değildir. IP adresi yanıltıcıdır, başkaca delillerle 
desteklenmesi gerekmektedir.

Saldırının gerçekleştirildiği tespit edilen IP sahibi davalının başta ol-
mak üzere, diğer kişi veya kişilerin adres ve konutlarında Bilgisayar, tab-
let, akıllı telefon gibi IP adresi kullanan elektronik cihazların tespit edilip, 
cihazlar üzerinde CMK 134.8 Maddesi hükmüne göre, verilere usulünce 

7  Yargıtay 8.Ceza Dairesi’nin E.2012/21817 K. 2013/25428 KT: 24.10.2013 ilamı
8  Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoy-

ma 

 Madde 134(1) – (1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, somut delillere dayanan 
kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka surette delil elde etme imkânının bulunma-
ması halinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı bilgisayar ve 
bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıt-
larından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesine hâkim 
tarafından karar verilir.

  (2) Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin çözülememesin-
den dolayı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması halinde çözümün yapı-
labilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere elkonulabilir. Şif-
renin çözümünün yapılması ve gerekli kopyaların alınması halinde, elkonulan cihazlar 
gecikme olmaksızın iade edilir. 

 (3) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoyma işlemi sırasında, sistemdeki bütün 
verilerin yedeklemesi yapılır. 
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el koyma işlemi yapılarak, gerekli adli veri incelemesinin uzman kişilerce 
yapılması gerekmektedir. Usulüne göre el koyma işlemi yapılmadığında 
hukuka uygun bir delil olmayacağından IP’nin ek delillerle desteklenme-
si söz konusu olmayacak, elektronik delillerden yararlanılamayacaktır. 
IP adresinin diğer elektronik delillerle desteklenememesi maddi gerçeğe 
ulaşılmasına engel oluşturacaktır. Unutmamak gerekir ki şüpheden arın-
dırılmamış deliller Ceza Muhakemesinde hüküm kurulmasında kullanı-
lamazlar. 

ÖNERİLER :

İnternet ortamında gerçekleştirilen bir saldırı sonucunda delil toplama 
amacıyla izlenmesi gerek yol kanımca şu şekilde ilerlemelidir:

1-) IP adresi tespiti yapılmalı,

2-) IP adresinin hedef gösterdiği kişi veya kurumların tespit edilecek 
adres ve konutlarında Bilgisayar, tablet, akıllı telefon gibi IP adresi kulla-
nan elektronik cihazların tespiti ve usulüne uygun el koyma yapılması için 
CMK 134. Maddesine göre arama ve el koyma kararı alınmalı,

3-) Şüphelinin usulüne göre el koyulan elektronik cihazları üzerinde 
adli veri incelemesi yapılarak haksız saldırıya ilişkin unsurların var olup 
olmadığının araştırılması ve sonucunda rapor düzenlenmesi,

4-) El koyulan cihazlara ilişkin MAC adresi tespiti yapılmalıdır. 

Özetle; suç işlendikten sonra, tespit edilen  IP adresinin hedef göster-
diği suç mahallinde bulunan ya da suçlu tarafından kullanılan masa üstü, 
dizüstü ve netbook tarzı bilgisayarların, adli birimlerce, teknik prosedür-
lere ve usul kurallarına uygun bir biçimde ön güvenliğinin sağlanması 
da dâhil olarak, adli bilişim laboratuvarlarına taşınması, bilgisayarlar 
içindeki bilgi barındıracak tüm birimlerin incelenmesi, gerekli ilişkilen-
dirmelerin yapılması, raporlanması ve adli makamlara sunulması gerek-
mektedir.

Yukarıda belirtilen araştırmalar neticesinde ulaşılan verilerin birbiri-
ni destekleyip, desteklemediği kontrol edilerek maddi gerçeğe ulaşılmaya 
çalışılmalıdır. Yalnız IP adresine dayanarak hüküm tesis edilmemelidir.

 (4) Üçüncü fıkraya göre alınan yedekten bir kopya çıkarılarak şüpheliye veya vekiline 
verilir ve bu husus tutanağa geçirilerek imza altına alınır. 

 (5) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoymaksızın da, sistemdeki verilerin tama-
mının veya bir kısmının kopyası alınabilir. Kopyası alınan veriler kâğıda yazdırılarak, 
bu husus tutanağa kaydedilir ve ilgililer tarafından imza altına alınır. 
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SONUÇ

İnternet alt yapısı kullanılarak işlenen suçlarda, yani bilişim suçların-
da her daim şüpheci yaklaşmakta fayda vardır. Bilişim suçları, özgü suç 
olmasa bile bu alanda belirli bir uzmanlığa sahip kişiler tarafından iş-
lenmesi mümkün olup, normal bilgi seviyesine sahip kişiler tarafından 
işlenmesi istisnai bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilişim suç-
larında failler genellikle bilişim alanında yetkin kişilerden oluşmaktadır. 
Bu sebeple bilişim suçlarında failler sistemin açıklarını bildiği için genel-
likle buna yönelik önlemler alarak suç işlemektedir. Bu ve yukarıda açık-
lanan diğer sebeplerle bilişim suçlarında IP adresi tek başına yeterli bir 
delil niteliğine haiz değildir, çoğu zaman yanıltıcıdır. IP adresi tek başına 
delil olamaz ancak delil başlangıcı olabilir. IP delilinin başkaca delillerle 
desteklenerek fail hakkında suçu işlediğine dair yeterli şüphe oluştuktan 
sonra delil olarak kullanılmalıdır. Bu gibi durumlarda alanında uzman 
bir adli bilirkişi marifetiyle hukuka aykırı saldırının nereden geldiğini, 
IP adresinin hedef olarak göstermiş olduğu kişinin gerçekten fail olup 
olmadığını, gerçek failin kendisini gizleyip gizlemediğini, gizlediyse hangi 
yöntemleri, hangi araçları kullanarak gizlediğini ortaya çıkarabilir. 
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TÜKETICI KREDI SÖZLEŞMELERINDE  
“CAYMA HAKKI”

Stj. Av. Ezgi BERI1

I. Giriş

Tüketim ihtiyacının artması, ticaretin ve teknolojinin gelişmesinin bir 
sonucu olarak kredi veren kuruluşlar tüketicilerin ihtiyaçlarını karşıla-
maya yönelik olarak belirli adımlar atmış ve tüketicilerle kredi sözleşme-
leri imzalamaya başlamışlardır. Türkiye’de de dünyanın pek çok yerinde 
olduğu gibi bankaların sağladığı bu imkana büyük ölçüde talep oluşmuş-
tur.

Gerek Anayasa gerekse ilgili kanunlar uyarınca tüketicinin haklarının 
korunması ve mağduriyetin ortaya çıkmaması amacıyla belirli düzenle-
meler getirilmiş tüketici yasal düzenlemelerle koruma altına alınmıştır.

Tüketiciyi korumak amacı ile getirilen en önemli düzenlemelerden biri 
cayma hakkıdır. Tüketiciye sağlanan bu hakla kişilere, güçlü konumda 
olan kredi kuruluşları karşısında bir güvence sağlanmış ve böylelikle tü-
keticinin mağduriyeti önlenmeye çalışılmıştır. 

Bu çalışma çerçevesinde öncelikle tüketici kredi sözleşmeleri tanım-
lanacak olup ardından tüketici kredi sözleşmelerinde cayma hakkını dü-
zenleyen yasal düzenlemeler incelenecektir.

II. Tüketici Kredi Sözleşmesi

Tüketici kredi sözleşmeleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkın-
da Kanun2 kapsamında düzenlenmiştir. Bu kanunun 22. maddesine göre 
“Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi verenin tüketiciye faiz veya benzeri 
bir menfaat karşılığında ödemenin ertelenmesi, ödünç veya benzeri fi-
nansman şekilleri aracılığıyla kredi verdiği veya kredi vermeyi taahhüt 
ettiği sözleşmeyi ifade eder. Tüketici kredi sözleşmesine uygulanacak 
usul ve esasları düzenleyen “Tüketici Kredi Sözleşmeleri Yönetmeliği ise 
22.05.2015 tarihinde resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmeliğin 4/1-o fıkrasında da kanundaki tanımla aynı olarak tü-
ketici kredi sözleşmesi “Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi verenin tüke-

1  İstanbul Barosu Stajyer Avukatlarından. 
2  7/11/2013 kabul tarihli  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun.
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ticiye faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında ödemenin ertelenmesi, 
ödünç veya benzeri finansman şekilleri aracılığıyla kredi verdiği veya 
kredi vermeyi taahhüt ettiği sözleşmeyi ifade eder3.” şeklinde tanımlan-
maktadır. 

Tüketici kredi sözleşmeleri öğretide «Tüketici kredisi, herhangi bir 
mal veya hizmetin satın alınması, tedarik edilmesi amacıyla ve mut-
laka ticari amaçlar dışında yararlanmak kaydıyla, gerçek veya tüzel 
kişilere, onlara duyulan kişisel güven ve gelir ile malvarlıksal durum-
ları dikkate alınarak, banka veya finans kurumları tarafından, ödünç, 
avans veya mali yardım şeklinde, önceden belirlenmiş koşullarla geri 
ödenmek üzere verilen kredi” olarak tanımlanmaktadır4. Öğretideki bu 
tanıma paralel olarak TKHK m. 3 f.1/k’ da da tüketici “ ticari veya mes-
leki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi” olarak 
tanımlanmaktadır. 

Tüketici kredi sözleşmesinin tarafları tüketici ve kredi veren olup bu 
sözleşme borçlar hukuku anlamında “sinallagmatik” tam iki tarafa borç 
yükleyen sözleşme niteliğindedir. Bu sözleşme tüketim ödüncü veren ta-
rafa, tüketiciye kredinin mülkiyetini devretme borcu yüklerken tüketiciye 
de buna karşılık krediyi faiz ve komisyon gibi ek ödemelerle geri ödeme 
borcu yüklemektedir5. 

Tüketici kredi sözleşmelerinin şekline ilişkin olarak ise kanunda em-
redici hüküm mevcuttur. TKHK  m. 22 f.3’e göre “Tüketici kredisi söz-
leşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz. Geçerli bir sözleşme 
yapmamış olan kredi veren, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüke-
ticinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.”

II. Tüketici Kredi Sözleşmelerinde Caymanın Hukuki Niteliği 

Mülga 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da tüketici 
kredi sözleşmeleri bakımından cayma hakkı düzenlemesine yer verilme-
mişti. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ise tüketici 
lehine birçok yeni düzenleme getirilmiş, farklı sözleşme türlerine ilişkin 
olarak da cayma hakkı süreleri uzatılmış ve tüketici kredi sözleşmeleri 
bakımından ilk defa cayma hakkı düzenlenmiştir. 

Tüketicinin korunması amacıyla 6502 sayılı TKHK m. 24’te tüketici 

3  22/05/2015 tarihli Tüketici Kredi Sözleşmeleri Yönetmeliği.
4  Akipek, Şebnem, Türk Hukuku ve Mukayeseli Hukuk Açısından Tüketici Kredisi, Anka, 

s.6.
5  Oral Avukatlık Ortaklığı, Tüketici Kredileri, http://www.oral.av.tr/yayinlarimiz/tuketici.

pdf.
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kredi sözleşmelerinde cayma hakkı düzenlenmiştir. Cayma hakkı tüke-
ticiye yapmış olduğu sözleşme iradesini geri alabilmesi amacıyla tanınan 
bir haktır. Öğretide borçlar hukuku anlamında bozucu yenilik doğuran 
bir hak olduğu kabul edilmektedir6. Bozucu yenilik doğuran bir hak ol-
ması sebebiyle hakkın kullanılması herhangi bir şarta bağlanamaz. Aynı 
zamanda öğretide cayma hakkının genel olarak sözleşmeye bağlılık ilkesi-
ne getirilen bir istisna olduğu kabul edilmektedir7. 

Cayma hakkı tüketicinin sözleşme kurulurken var olan iradesinden 
emin olmasını sağlamak amacıyla getirilmiş bir düzenlemedir8. Kredi ve-
ren kuruluşlar ve kredi talep eden kişiler arasındaki eşitsizlik cayma hak-
kı prosedürünün düzenlenmesini zorunlu kılmıştır. Kişiler tam olarak 
sözleşme yapılana kadar ne ile karşı karşıya kaldıklarını öngöremeyebi-
lirler. Haliyle bu durum da tüketicilerin mağdur olması sonucunu doğu-
rabilecektir. 

Atamer’e göre cayma hakkı tüketim toplumunun yarattığı rasyonel de-
ğerlendirme yap(a)mayan tüketici modeline bir çare olarak düşünülmüş-
tür9. Kanaatimizce bu görüş yerindedir. Tüketim toplumunun getirdiği 
beklentiler kişilerin kredi çekme ihtiyaçlarını ortaya çıkarmıştır. Yeterin-
ce bilinçli ve öngörülü tüketim planı yapamayan kişilerin de belirli yasal 
düzenlemeler ile korunması gerekmiştir. Nitekim cayma hakkı yalnızca 
tüketiciye verilmiş bir hak olup kredi verenin böyle bir hakkı kanunda 
düzenlenmemiştir10. Bu durum da tüketiciye iradesini değiştirme husu-
sunda bir şans tanındığını göstermektedir. 

Cayma hakkı sözleşmeden dönme ya da tazminat talep etme hakları 
sonucunu doğuran kurumlardan farklıdır11. Tüketici cayma hakkını kul-
landığında sözleşme geriye etkili olarak ortadan kalkmaktadır12. 

6  İnal, Tamer, Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredileri Sözleşmeleri, 3. Baskı Ankara 
2014, s.913; Ceylan, Ebru, 6502 sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 
kapsamında Kredi Kartlarıyla ilgili Düzenlemeler, Makaleler ve Tebliğler, s. 93.

7  Baysal, Başak, Cayma Hakkının Sözleşme Hukukundaki Yeri, s. 276, http://dergipark.
gov.tr/download/article-file/327256

8  Baysal, Tüketici Kredisi, s. 305.
9  Atamer, Kredi, s. 95/96. 
10  Ceylan, Ebru, Kredi Kartlarıyla ilgili 6502 sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında 

Kanun’un Getirdiği Yenilikler, s. 265, http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2015-117-
1465.

11  Baysal, Başak, Cayma Hakkının Sözleşme Hukukundaki Yeri, s. 276, http://dergipark.
gov.tr/download/article-file/327256

12  Davut Gürses, “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ‘a Göre Tü- ketici 
Kredisi Sözleşmelerinde Cayma Hakkı”, Legal Hukuk Dergisi, C. 12, S. 140, Yıl 2014, 
s.274.
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6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m. 24’deki cayma 
hakkı düzenlemesine göre;

“(1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin 
ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hak-
kına sahiptir. 

(2) Kredi veren, cayma hakkı olduğu konusunda tüketicinin bilgilen-
dirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanıldığına 
dair bildirimin cayma hakkı süresi içinde kredi verene yöneltilmiş ol-
ması yeterlidir.

(3) Cayma hakkını kullanan tüketicinin krediden faydalandığı hâl-
lerde, tüketici, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın 
geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi en geç cay-
ma bildirimini kredi verene göndermesinden sonra otuz gün içinde geri 
öder. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde tüketici kredisinden 
cayılmamış sayılır. Faiz, akdî faiz oranına göre hesaplanır. Tüketici-
den, hesaplanan akdî faiz ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya 
üçüncü kişilere ödenmiş olan masraflar dışında herhangi bir bedel ta-
lep edilemez.”

Tüketici Kredi Sözleşmeleri Yönetmeliği’nde de cayma hakkı kanunda-
ki düzenlemeye paralel olarak düzenlenmiş ancak ek olarak belirli husus-
lar eklenmiştir. Şöyle ki TKSY m.24’te;

(1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin 
ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hak-
kına sahiptir.

(2) Cayma hakkı süresi, sözleşmenin kurulduğu tarihte başlar. An-
cak sözleşmenin bir örneğinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcı-
sı ile tüketiciye verildiği tarihin sözleşmenin kurulduğu tarihten daha 
sonra olması durumunda, bu süre, tüketicinin sözleşmenin bir örneğini 
aldığı tarihten itibaren başlar.

(3) Kredi veren, cayma hakkı olduğu konusunda tüketicinin bilgilen-
dirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanıldığına 
dair bildirimin cayma hakkı süresi içinde yazılı olarak veya kalıcı veri 
saklayıcısı ile kredi verene yöneltilmiş olması yeterlidir.

(4) Cayma hakkını kullanan tüketicinin krediden faydalandığı hâl-
lerde, tüketici, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın 
geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi en geç cay-
ma bildirimini kredi verene göndermesinden sonra otuz gün içinde geri 
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öder. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde tüketici kredisinden 
cayılmamış sayılır.

(5) Faiz, akdi faiz oranına göre hesaplanır. Tüketiciden, hesaplanan 
akdi faiz ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere 
ödenmiş olan ücretler dışında herhangi bir bedel talep edilemez. Bu be-
deller dışında kalan ve tüketiciden tahsil edilen her türlü ücret, tüketici-
nin anapara ile tahakkuk eden faizi kredi verene geri ödediği tarihten 
itibaren yedi gün içinde tüketiciye iade edilir.

(6) Kredi sözleşmesine bağlı olarak tüketiciye başka bir hizmetin de 
sunulması halinde, tüketicinin kredi sözleşmesinden cayması ile birlik-
te bu hizmete ilişkin sözleşme de sona erer.

6502 sayılı TKHK’ da cayma hakkı kredi sözleşmeleri açısından yalnız-
ca tüketici kredi sözleşmelerinde düzenlenmiştir. Bu nedenle uygulamada 
sıklıkla rastlanan konut finansmanı kredisinde tüketicilerin cayma hak-
kını kullanmaları hukuken mümkün değildir13. 

Nitekim Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin vermiş olduğu bir kararda 
“ (…) Davacı, bankadan konut kredisi aldığını, ancak cayma hakkı-
nı kullandığını, davalı bankanın kendisinden haksız kesinti yaptığını 
belirterek kesintilerin iadesini talep etmiştir. 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 24. maddesinde düzenlenen cayma 
hakkı tüketici kredisi için getirilmiştir. Konut kredileri için tüketicilerin 
cayma hakkı düzenlenmemiştir14. (…) şeklinde belirterek konut kredi 
sözleşmeleri açısından cayma hakkı düzenlemesinin uygulanamayacağını 
belirtmiştir.

a. Cayma hakkının kullanılması ve sonuçları 

Tüketicinin korunması amacı ile düzenlenen cayma hakkının kullanı-
labilmesi için tüketicinin iyi bir şekilde bilgilendirilmesi ve böylece eşit 
konumlarda olmayan taraflar arasındaki eşitsizliğin giderilmesi gerekli-
dir15.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun da bu kapsamda bir düzen-
leme getirmiş cayma hakkının kullanılmasını tamamlayıcı olarak tüketi-

13  Yener, Mehmet Deniz, 6502 sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Tü-
ketici Kredileri Bakımından Getirdiği Yenilikler, s. 419, Finansal Araştırmalar ve Çalış-
malar Dergisi, Cilt 7, Sayı 13, Temmuz 2015.

14 Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, E. 2016/ 11192, K. 2016/15405, T. 16.6.2016, www.kazan-
ci.com

15  Baysal, Başak, Cayma Hakkının Sözleşme Hukukundaki Yeri, s. 276, http://dergipark.
gov.tr/download/article-file/327256
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cinin bilgilendirilmesi hususunu düzenlemiştir. TKHK m.23’te sözleşme 
öncesi bildirim yükümlülüğünü “Kredi verenin ve varsa kredi aracısının, 
tüketiciye, teklif ettikleri kredi sözleşmesinin koşullarını içeren sözleş-
me öncesi bilgi formunu, sözleşmenin kurulmasından makul süre önce 
verilmesi zorunludur.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda kredi ve-
ren kuruluşlar kredi sözleşmesi yapılmadan önce tüketiciye cayma hakkı-
nın olduğunu belirtmek zorundadırlar. Aksi halde kanunun açık hükmü 
karşısında geçerli bir sözleşme kurulduğu söylenemeyecektir. 

Nitekim TKHK’ nın cayma hakkını düzenleyen m.24 f. 2’ de “Kredi ve-
ren, cayma hakkı olduğu konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat 
etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin 
cayma hakkı süresi içinde kredi verene yöneltilmiş olması yeterlidir.” 
şeklindeki düzenleme ile kredi verene bildirim yükümlülüğünü yerine ge-
tirdiği hususunda ispat yükümlülüğü getirilmiştir. 

Tüketici Kredi Sözleşmeleri Yönetmeliği m.5’te sözleşme öncesi bilgi-
lendirme yükümlülüğü düzenlenmiş ve şekli ve içeriğinde olması gerekli 
hususlar sayılmıştır.

Bu maddeye göre “Bu Yönetmelikte yer alan sözleşme öncesi bilgi 
formlarının; en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, 
açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmesi ve bir örneğinin kâğıt 
üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunlu-
dur.” 

Yönetmeliğin 6 ve 7. maddesinde ise belirli ve belirsiz süreli kredi söz-
leşmelerinde bilgilendirme metninin içermesi gereken hususlar sayılmış 
“ Cayma hakkının kullanılma şartları, süresi ve usulüne ilişkin bilgi ile 
bu hakkın kullanılması durumunda anapara ile bu paranın faizini öde-
me yükümlülüğü ve hesaplama şeklinde dair bilgiler de dahil olmak 
üzere cayma hakkının kullanılmasına ilişkin diğer şartlar” bilgilendir-
me metninde olması zorunlu hususlar arasında olduğu belirtilmiştir.  

Kanundaki düzenleme cayma hakkının kullanılmasını öncelikli olarak 
belirli bir süre ile sınırlandırmıştır. Bu düzenlemeye göre tüketici kredi 
sözleşmesinin kurulmasından itibaren on dört gün içinde herhangi bir ge-
rekçe göstermesine gerek kalmadan sözleşmeden cayabilecektir. Tüketi-
cinin cayma hakkını kullanması için başlayacak olan bu süre sözleşmenin 
yazılı olarak kurulduğu tarihten itibaren başlayacaktır. 

Tüketici krediden faydalanmamışsa kredi veren ile arasındaki sözleş-
me ilişkisi cayma hakkının kullanılması ile sona erecektir. Ancak tüketici 
krediden faydalanmışsa anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten ana-
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paranın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi en 
geç otuz gün içinde geri ödemelidir. Bu süre içerisinde ödeme yapılmazsa 
tüketici sözleşmeden dönmemiş sayılacaktır.

III. Değerlendirme

Tüketimin toplumdaki önemini arttırması, kişilerin ihtiyaçlarını kar-
şılama hususunda yaşadıkları maddi sıkıntılar kredi veren kuruluşların 
bu ihtiyaca yönelik olarak belirli adımlar atmasına sebep olmuş ve kredi 
sözleşmeleri yapılmaya başlanmıştır.

Tüketici kredi sözleşmeleri kredi veren kuruluşa taahhüt ettiği krediyi 
tüketiciye sağlama yükümlülüğü getirirken, tüketiciye de aldığı bu krediyi 
faiziyle birlikte ödeme yükümlülüğü getirmektedir. 

Tüketici ve kredi veren kuruluşlar arasındaki eşitsizlik kanun tarafın-
dan belirli düzenlemeler getirilerek giderilmeye çalışılmış, bunun en ba-
şında da sözleşmenin tarafı olan tüketiciye tek taraflı olarak cayma hakkı 
düzenlemesi getirilmiştir. 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 2015 tarihli 
Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği’nde cayma hakkı düzenlenmiş-
tir. Cayma hakkının kullanılmasına yönelik olarak kredi veren kuruluşla-
ra sözleşme öncesi bildirim yükümlülüğü getirilmiş bu kapsamda iradesi-
ni ortaya koyma hususunda yeterli donanım ve bilgiye sahip olamayacak 
kişilerin korunması amaçlanmıştır. 

Cayma hakkı borçlar hukuku anlamında tüketiciyi korumak amacı ile 
pek çok sözleşme için düzenlenmiş bulunmaktadır. Amacı iradeyi ortaya 
koyma hususunda kişiye tekrar düşünme ve vazgeçme imkanı sağlamak 
olan bu hak hukuk devletinde temel hak ve özgürlüklerin korunması açı-
sından yerinde bir düzenleme olarak yasal mevzuatta yerini almıştır. 
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MAKUL SÜREDE YARGILANMA HAKKININ 
SINIRLARI NELERDIR?

Cihangir ÇAKIR1

GİRİŞ

AİHS’nin 6.maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının en 
önemli unsurlarından bir tanesi de yargılamanın makul süre içerisinde 
bitirilmesi ilkesidir. Bir yargılamanın adil olabilmesi, her şeyden önce 
yargılamanın makul sürede bitirilmesini gerektirir. Bugün Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesinin devletimiz aleyhine en çok cezaya hükmettiği ko-
nuların başında makul sürede yargılanma ilkesinin ihlali gelmektedir.

Adil yargılanma hakkı, dokunulmaz ve vazgeçilmez bir hak olarak, 
yargılamanın insan haklarına ve demokratik kurallara en uygun şekilde 
yapılmasının ve bunun sonucu olarak da insan hakları ve özgürlüklerin 
güvence altına alınmasının garantisidir.  Evrensel nitelikli insan hakları-
nın en önemlilerinden olan adil yargılanma hakkı, Magna Carta Liber-
tatum (Büyük Özgürlük Fermanı)2 ile başlayarak bugüne kadar sürekli 
gelişmiş ve gerçek anlamda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yerini 
bulmuştur.

Adil yargılanma hakkının biçimsel ve kurumsal şartları vardır. Biçim-
sel şartları diyebileceğimiz konular, daha ziyade duruşmaların yapılması 
ile ilgili olanlardır. Adil yargılanma hakkının duruşmaların yapılması ile 
ilgili en önemli biçimsel şartı, davaların olabildiğince, kısa sürede sonuç-
landırılması ilkesidir.3

Mahkemeler yargılamaların uzun sürdüğü ve bu nedenle davaların 
zamanaşımına uğradığı, sanıkların ve yakınlarının mağdur olduğu ve 
aynı zamanda bundan devletin de zarar gördüğü somut olaylarla, görü-
len davalarla, karara çıkan ilamlarla ve Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-
si içtihatlarıyla da sabittir. Nitekim Mahkeme tarafından, ceza davaları 
bakımından makul sürenin ihlal edildiği konusunda ülkemiz hakkında 
verilmiş pek çok karar bulunmaktadır. Yağcı ve Sargın kararları bu konu-

1  Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4.Sınıf Öğrencisi
2  Metnin tümü için bkz: Çeçen, Anıl, İnsan Hakları Rehberi, Ankara, 1999, s. 11-12.
3  Muhakemenin şekle ilişkin ilkeleri sözlülük, alenilik ve hızlılık (süre) prensipleri olarak 

ifade edilmiştir. Bkz.  Yenisey, Feridun- Cihan, Erol ; Ceza Muhakemesi Hukuku, 
Beta 3.Bası, İstanbul 1998, s.28.
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da verilen ilk karardır.4 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 2007 Yıllık 
Raporuna göre, 1997-2007 yılları arasında Türkiye aleyhine açılan 1641 
davanın 1395’inde Türkiye’nin AİHS’nin en az bir maddesini ihlal ettiğine 
karar verilmiştir. Bunlardan 647 adedi 6’ıncı maddenin ihlali ile ilgili ol-
duğu tespit edilmiştir. 6’ıncı maddeyle ilgili verilen bu ihlal kararlarından 
194’ü ise doğrudan yargılama sürecinin uzunluğu ile ilgilidir. Konuyla ilgi-
li Mahkeme önüne gelen şikâyetlerin hemen hepsinde makul sürenin ihlal 
edildiği saptaması yapılmıştır.5

Bu konu Anayasada da düzenlenmiştir. 1982 Anayasasının 142/3 
maddesinde açık bir şekilde düzenlenmiş ve davaların en kısa süre içe-
risinde bitirilmesi yargıya bir görev olarak yüklenmiştir. Anayasanın bu 
hükmü yanında 36’ıncı maddesinde düzenlenen “ adil yargılanma hakkı” 
ile de makul sürede yargılanma hakkı, adil yargılanma hakkının vazgeçil-
mez unsurlarından birisidir. Bu düzenlemelere karşın Türkiye aleyhine 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde ihlalle sonuçlanmış çok sayıda 
dava bulunmaktadır.6

Bu çalışmanın amacı makul sürede yargılanma hakkının anlamını, 
kapsamını, hakkın düzenleniş amacını ve Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi içtihatlarında hakkın yorumlanışını ve hakkın devletlere getirdiği 
yükümlülükleri belirterek bu hakkın temel ölçütlerini ortaya koymaktır.

1. MAKUL SÜRENİN KAPSAMI VE AMACI

Adil yargılanma hakkı, herkese, davasının makul bir süre içerisinde 
sonuçlandırılmasını isteme hakkını vermektedir. Zira ceza davalarının 
makul süre içerisinde sonuçlandırılması, suçsuzluk karinesi, kişi öz-
gürlüğü ve savunma hakkıyla doğrudan ilişkilidir. Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi de Stögmüller kararında, makul sürede yargılanma hakkının 
amacının “mahkemedeki yargılamanın tüm taraflarını…çok uzun usul ge-
cikmelerine” karşı korumak olduğunu belirtmiştir.7 

4  Yargı Mevzuatı Bülteni, 8 Haziran 1995,  S.113, 6 Haziran 2000, s.60 vd. Adalet Ba-
kanlığı Yayınları.

5  Frau Kararı, König Kararı, Wemhoff Kararları örnek olarak gösterilebilir. Bkz. Gölçük-
lü, Feyyaz; “Yargılama 

 Makamları Önünde Makul Süre” İnsan Haklarının Uluslararası Korunması ve T.B.M.M. 
Sempozyumu 4-

 5.10.1991- Antalya Türkiye, TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No:52, Ey-
lül, 1992- Ankara s.4. 

6  Örneğin Mansur Kararı, 08.06.1995, Zana Kararı, 25.11.1997, Mitap ve Müftüoğlu Ka-
rarı, 25.03.1996. Benzer   

 Kararlar için bkz. İnceoğlu, Sibel; Adil Yargılanma Hakkı ve Yargı Etiği, Ankara, Ka-
sım 2007.  s.370 dipnot    104.

7  Bkz. Stögmüller Kararı, 10 Kasım 1969, Prag.5.
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AİHS’nin 6.maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının en 
önemli unsuru olan ve tüm hak arayanlar için geçerli olan makul sürede 
yargılanma ilkesinin amacı,; uyuşmazlığın taraflarını yargılanma işlemle-
rinin sürüncemede kalmasına karşı korumak, uyuşmazlık konusu hakka 
bir an önce ulaşabilmelerini sağlamak ve tarafların, davanın nasıl sonuç-
lanacağı konusunda endişe ile yaşamalarını önlemektir.8

Makul sürede yargılanma ilkesi Anayasada da düzenlenmiştir. Anaya-
sa’nın 141. maddesinde “Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle 
sonuçlandırılması yargının görevidir” denilmek suretiyle davaların makul 
bir süre içerisinde bitirlmesi gerekliliği açıkça düzenlenmiştir. 

Davaların makul süre içerisinde bitirilememesi, tarafların yargıya olan 
güvenini sarsmakta ve özellikle de davanın gecikmesinde yararı olana ce-
saret vermektedir. Aynı zamanda da özellikle ceza davalarında ileride te-
lafisi imkansız veya zor hak kayıplarına sebebiyet vermektedir. Gecikmiş 
adalet adaleti zedelediğine göre, adil yargılama taahhüdünde bulunmuş 
Sözleşmeye taraf devletlerin bu duruma çare bulmaları kaçınılmaz bir 
zorunluluktur.9 AİHS’nin 6.maddesinin 1.fıkrası, Sözleşmeye taraf dev-
letleri, kendi hukuk sistemlerini ve mahkemelerinin işleyişlerini, bu fıkra 
gereklerinden her birini yerine getirecek şekilde düzenlemeler yapmaya 
mecbur tutmaktadır. Adil yargılanma güvencesini gerçek kılmak için Söz-
leşmeye taraf devletler, gerekli önlemleri almak zorundadırlar. Örneğin; 
yargılamanın makul süre içerisinde bitirilebilmesi için yeterli sayıda mah-
keme kurulması yahut yargıç görevlendirilmesi, yargı personellerinin işle-
rini gerekli süre içerisinde tamamlaması, işbölümünün yapılması, denet-
lemelerin yapılması, Kanun yolu başvurularının sonuçlanması ve bir an 
önce Yerel Mahkemeye bildirilmesi vs. görev ve işlemler bu zorunluluklar 
arasında gösterilmiştir.10 Aynı zamanda devletin, hakkı ihlâl edilen kim-
selerin başvuracağı etkin bir kanun yolu sağlama yükümlülüğü de vardır.

Kişinin kendisini savunması bakımından da yargılamanın makul sü-
rede bitirilmesi bir güvence teşkil eder. Şöyle ki, medeni yargılamanın 
aksine ceza yargılamasında delillerin önceden hazırlanması olanaksızdır. 
Ceza yargılamasının uzaması durumunda tanıkların hafızalarının zayıf-
laması yahut bozulması, tanıkların bulunamaması, ölmesi, ya da diğer 
delillerin kaybolması ve bozulması hallerinde kişi, savunmasını yapması 
bakımından zaman geçtikçe zorluklarla karşılaşılabilir. Kişilerin uzun bir 

8  Çelik , Adem: 1982 Anayasasında Adil Yargılanma Hakkı ( Yüksek Lisans Tezi) 2006, 
Ankara., s.42.

9   Gölcüklü, Feyyaz- Gözübüyük, Şeref : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygula-
ması, Turhan Kitabevi, 4.Bası, Ankara, 2003. s.257.

10  Gölcüklü/ Gözübüyük a.g.e. s.240 ile 257.
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süre suç isnadı altında bulunmaları demokratik bir toplumda, bir hukuk 
devletinde kabul edilemez bir durumdur. Makul sürede yargılanmanın 
ceza yargılanması bakımından bir yararı da, suç delillerinin bir an evvel 
toplanıp, masum sanığın kısa süre içinde aklanmasının sağlanmasıdır.11

Makul sürede yargılanma ilkesi Mahkeme yorumlarında da çoğu kez 
kendine yer bulmuştur. Mahkeme yorumlarında şu şekilde ifade edilmiş-
tir. Dava açan ya da hak arayan kimseleri yargılama işlemlerinin sürünce-
mede kalmasına karşı korumak, özellikle ceza davalarında suçlanan veya 
herhangi bir nedenle mahkeme kararını bekleyen kişinin (sanığın) uzun 
bir süre davasının nasıl sonuçlanacağı endişesi ile yaşamasını önlemek-
tir.12  Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi şudur ki; 
yargılamanın makul sürede bitirilmesini öngören bu düzenlemenin ka-
bul edilmesi, ceza kovuşturmasının hızlandırılması amacını gütmemek-
tedir. Hükmün kabul edilmesindeki temel amaç, yargılamanın uzaması 
durumunda sanığın bireysel haklarının zarara uğramasını önlemektir. 
Bu amaç hukuki ihtilaflar ve idari davalar bakımından da geçerlidir. Bu 
biçimde hakların geç elde edilmesinden dolayı davanın yanları maddi ve 
manevi telafisi imkansız zarar görebilmektedirler.

2. MAKUL SÜRE KAVRAMI

Makul süre kavramı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde açıkça ta-
nımlanmış değildir. O halde makul süre nedir, ya da sınırları nelerdir, 
yargılamanın makul sürede yapılmasından ne anlaşılmak gerekir. Makul 
kelimesi “ sosyal bakımdan kabul edilebilir davranışların sınırı” olarak 
açıklanmıştır. Bu açıdan bakıldığından süre veya usul türünü etkileyen 
herhangi bir etmen, konu veya durum bir gecikme nedeni olarak kabul 
edilmelidir. Yargılamanın yavaş veya ağır işliyor olması, yargılamanın özü 
ve doğası gereğidir. Yargılamanın doğru ve güvenli bir şekilde yapılması 
diğer şartların yanında onun hızlı bir biçimde değil, akla; yol ve yöntemi-
ne uygun sürede, başka bir anlatımla makul sürede yapılmasını gerekli 
kılmaktadır.13 Yani kaba bir tarifle  yargılamanın sürüncemede bırakıl-
maması gerekliliğidir.

Yargılamanın sonuçlandırılması için gerekli olan makul sürenin ne ka-
darlık bir zaman dilimini kapsadığı hususunda bugüne değin ulusal hu-

11  Turan, Hüseyin ; “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Makul Sürede Yar-
gılanma Hakkı” TAAD, S:11 Ekim 2012.

12  Rüphing, Heinrich; Ceza Muhakemesinde İnsan Haklarının Korunması- Adil Bir 
Ceza Muhakemesinin Temel Şartları, ( Çev.Cumhur Şahin), SÜHFD, Cilt:4 Yıl:1994 
S:1-2, s.154.

13  Aşçıoğlu, Çetin; Doğru ve Güvenli Yargılanma Hakkımız Var! , Eylül 1995, Ankara,  
s.57.
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kukta da kesin bir süre tespit edilmiş değildir. Yargılamanın çok uzun bir 
süre devam etmesi sanık aleyhine bazı olumsuz sonuçlar doğurabileceği 
gibi fazla süratli bir yargılama da adil olmaktan çıkabilir. Davanın niteli-
ği gereği yargılamanın uzun sürmesi makul süre içinde kalabileceği gibi, 
bazen iki yıl hatta bunun altında kalan bir sürede yargılamanın bitmesi 
halleri makul süreyi aşabilmektedir. Örneğin Mahkeme, altı sene sekiz 
aydan fazla süren bir ceza yargılamasının makul süreyi açtığını belirtmiş-
tir.14 Bu nedenle sabit, mutlak bir süreye göre değerlendirme yapılmayıp, 
her bir davanın özellikleri göz önünde tutulmak suretiyle makul sürenin 
belirleneceği Mahkeme tarafından bizzat ifade edilmiştir. Davanın özel-
liklerinin yanında yapılması gereken yargı işlerinin süresinde ve uzatıl-
madan, gereği gibi yapılması da makul sürenin hesabında dikkate alınan 
bir husustur. Örneğin; gerekçeli kararın tebliğ edilmemesi yargılamanın 
bir noktada tıkanması ve devamına mani olmaktadır. Burada makul süre 
gerekçeli kararın tebliğ edilmesi gereken süreye göre hesaplanmalıdır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde “makul süre” kavramı iki yer-
de geçmektedir. Bunlar, Sözleşmenin 5’inci maddesinin 3’üncü fıkrası ile 
6’ıncı maddeleridir. Sözleşmenin 6/1’de yer alan makul süre kavramı ile 
yine aynı sözleşmenin 5/3 maddesinde yer alan makul süre kavramla-
rı birbiriyle karıştırılmamalıdır. Her iki madde, korudukları menfaat ve 
kapsam itibariyle birbirinden farklılık oluşturmaktadır.15 Şöyle ki; Söz-
leşmenin 6/1’de yer alan makul süre, bütün medeni hukuk ve ceza huku-
ku uyuşmazlıkları ile ilgilidir. Bir başka ifadeyle 6/1’deki süre “yargılama-
daki” makul süre olup, kişi tutuklu olmasa bile adil yargılanma hakkının 
bir gereğidir. Sözleşmenin 5/3 maddesinde yer alan makul süre ise, ya-
kalama ve tutuklama gibi önlemlerle geçici bir süre hürriyeti kısıtlanan 
kişilerle ilgilidir. Kısaca “tutuklulukta” makul süre olarak ifade edilmek-
tedir. Sözleşmenin 5’inci maddesinin 3’üncü fıkrasındaki hükmün kabul 
ediliş amacı ve anlamı ise, hangi sebeple yakalanmış veya tutuklanmış 
bulunursa bulunsun yargılama sırasında tutukluluk halinin makul süre 
içinde kalması, bir başka ifadeyle sürenin makul niteliğini kaybetmesi 
halinde sanığın tutukluluk haline son verilmesini gerektirir ve kendisinin 
gerektiğinde teminat karşılığı serbest bırakılmasını sağlamak olarak ifade 
edilmiştir. Buradan ceza davalarında temel amacın, yargılanan kimsele-
rin gereksiz yere uzun süren belirsizlikten dolayı sıkıntı çekmemelerini 
önlemek ve delillerin kaybolmaması ya da zayıflamamasını sağlamak ol-
duğu anlaşılmaktadır.

Yargılama pekâlâ uzun sürmesine rağmen geçerli bir sebebin bulun-
ması durumunda bu uzunluk 6’ıncı maddenin ihlaline neden olmazken, 

14  Turan, Hüseyin ; TAAD, S:11 Ekim 2012.
15  İnceoğlu, s.371.
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kişinin bu süre zarfında tutuklu kalması 5/3 maddesindeki hükmün ih-
lalini doğurabilir.16 Yargılamadaki makul süre buna göre tutukluluktaki 
makul süreden genel olarak daha uzun bir süreyi kapsadığı çıkarılabilir. 
Tutuklu kimselerin yargılamanın yürütülmesinde, yetkililerden “özel bir 
özen” göstermelerini isteme hakları bulunması nedeniyle tutuklu sanığın 
davasının hızla yürütülmesi ile yetkililerin görevlerini amaca uygun bir 
özenle yürütme gayretleri arasında bir denge sağlanması ve bu çabalara 
engel olunmaması gerekir. Bu denge, yani 5’inci madenin güvence altına 
aldığı kişi özgürlüğü ile bunun kısıtlanmasına gerekçe teşkil eden sebep-
ler arasındaki denge tutukluluk süresi uzadıkça özgürlük aleyhine bozul-
duğundan bu sebepler artık geçerliliklerini kaybedeceklerinden tutuklu 
sanıkların yargılamaları diğer yargılamalara oranla daha bir öncelik taş-
makta ve özel bir hızla hareket edilmesini gerekli kılmaktadır.17

3. MAKUL SÜRENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Makul sürede yargılanmanın sağlanmasında, belli ölçütlerden yola çı-
kılarak hareket edilmelidir. Bunlar, dava konusunun niteliği, yargılama 
sırasında tarafların tutumu ve mahkemelerin davranışlarının, makul sü-
rede yargılamayı etkileyip etkilemediğidir.

a. Dava Konusunun Niteliği

Dava konusunun niteliği, hukuki meselenin çözümlenmesindeki güç-
lük, kanıtların toplanmasında karşılaşılan engeller ve hastalık ya da tu-
tukluluk gibi ilgilinin özel haline ilişkin hususlardır. AİHM, işin niteliğini 
değerlendirirken davanın hızla sonuçlandırılmasının ilgililer yönünden 
önemini, işin karmaşıklık derecesini, sanık sayısını vs. göz önünde tut-
maktadır.18

16  Ringeisen Kararı p.11., Gölcüklü, “ Makul Süre”, s.4.
17  Turan, Hüseyin ; TAAD, S:11 Ekim 2012.
18  Çelik (2006) a. g. e., s. 117’deki dn. 400’den dolaylı atıfla: “Sadi Mansur-Türkiye dava-

sında, 1.11. 1984’de başlayıp, 30.4.1991’de sona eren ve 6 yıl 6 ay süren davanın makul 
sürede yargılama ilkesiyle bağdaşmadığı   

    yolundaki itirazlara karşılık Türk Hükümeti; uyuşturucu trafiği ile ilgili olan bu davada, 
Türkiye ile Yunanistan 

    arasında adlî yardımlaşmaya ilişkin olan kuralların pek uygulanamadığı, Yunanistan’da 
devam etmekte olan     davadaki bilirkişi raporunun geç intikâl ettiği, Yunan makam-
larının dava belgelerinin elde edilmesinde ihmalkâr      davrandıklarını ileri sürmüş-
tür. Buna karşılık şikâyetçi, Türk mahkemelerinde yeminli tercüman bulunmaması      
nedeniyle Yunanistan’dan intikâl eden belgelerin bir türlü zamanında çevrilemediğini 
ileri sürmektedir. İnsan Hakları Komisyonu, mâkul bir süre içerisinde nihaî bir ka-
rar verilmesine elverecek şekilde hukuk sistemini örgütlemenin, sözleşmeci devletlere 
düştüğünü vurgulamaktadır. Bkz. Sadi Mansur Türkiye, 28.2.1994,      16026/90, § 
80-92; Pugliese-İtalya, 24.5.1991, Seri A 206-A, §19.”
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b. İlgilinin Tutumu

AİHS organları önünde şikayetçi durumundaki kişinin yargılamada-
ki tutum ve davranışları da makul sürenin aşılıp aşılmadığında Divan 
tarafından dikkate alınmaktadır. Şikayetçi durumundaki kişiler davacı, 
davalı veya sanık olabilir. Hukuk davalarında bilindiği üzere işin takibi ta-
raflara ait bir husustur. Fakat Divan’a göre bu husus; Mahkemenin davayı 
gerekli süratle yürütmesi yükümünü ortadan kaldırmaz.19 Kaldı ki yuka-
rıda da belirttiğimiz üzere Anayasamıza göre de yargı organları davaları 
mümkün olan en kısa sürede karara bağlamakla görevlendirilmişlerdir.

Komisyon ve Divan şikayetçinin davadaki tutum ve davranışını da özel 
olarak değerlendirmekte ve yerine göre makul sürenin aşıldığına ilişkin 
başvuruyu reddetmektedir.20 Ayrıca belirtmekte fayda var ki; ceza dava-
larında şikâyetçinin kendisine açık kanun yollarını sonuna kadar kullan-
ması (örneğin, susma hakkı gibi) ve bu yüzden yargılamanın uzaması hâ-
linde, makul sürenin aşılmasından şikâyetçiyi sorumlu tutmak mümkün 
değildir.

c. Ulusal Yargılama Makamlarının Tutumu

Yargılamanın yetkili makamların hatalı ve eksik davranışları ile uza-
mış olması da makul süre kavramı ile bağdaşmaz. Buna göre yargılama 
yetkisi ve görevlendirilmiş kişilerin kusurlu davranışları sebebiyle yargı-
lama uzamışsa, makul süre aşılmış sayılır. Ancak, altını çizmek gerekir 
ki; yetkili makam tabirinden mutlaka hakimleri ve bunların doğrudan 
sebep oldukları hataları anlamamak gerekir. Örneğin, mahkeme kalemin-
de bazı evrakların bulunmaması, resmi mercilere sorulan sorulara za-
manında cevap verilmemesi gibi durumlar da bu süreyi makul olmaktan 
çıkarır.21  Yine makul sürede yargılama ilkesinin ihlâl edilip edilmediğinin 
belirlenmesinde dava sonucunun önemi yoktur. Yani, iş süratle görülmüş 
olsaydı da sonucun değişmeyeceği, devlet lehine mazeret sayılamaz.

Nitekim Zimmermann-Steiner-İsviçre davasında İsviçre Hükümeti, İs-
viçre Federal Mahkemesi’nin ağır iş yükü altında bulunduğunu ileri süre-
rek bunu, istatistiksel bilgilerle de ortaya koymuş ve davaların, önemleri-
ne göre sıraya konulup incelendiğini, bu nedenle söz konusu şikâyetçilerle 
ilgili olarak dosya üzerinde uzun süre işlem yapılamadığı savunmasında 

19 Gölcüklü / Gözübüyük a. g. e., s. 259-260. Ayrıca Bkz. Buchholz-Almanya davası, 
6.5.1981 A-42 § 50; Guincho-Portekiz davası, 10.7.1984, A-81 § 32; Baraona-Portekiz 
davası, 8.7.1987 A-122 § 48.

20 Ünal, Şeref, AİHS ve AİHK ve Divan Kararları Işığı Altında Sözleşme Hükümlerinin 
Açıklanması ve Yorumu, Ankara 1995, s. 168.

21  Donay (1994) a.g.e., s.101-102.
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bulunmuştu. Ancak bu savunma AİHM tarafından kabul edilmemiş ve 
İsviçre Hükümeti, tazminat ödemeye mahkûm edilmiştir.22

Adil yargılama kavramı, adlî mekanizmanın yalnız işleyişini değil, bu-
nun aynı zamanda organizasyonunu da kapsadığından; hâkimlerin sayı-
sının yetersiz olması, bazı hâkimlerin, iş dağılımı nedeniyle işlerinin çok 
fazla olması, sürenin uzatılması için haklı bir neden olarak kabul edilme-
mektedir. Bu nedenle AİHS’ne taraf olan devletler yargı teşkilâtlarını, da-
vaları makul sürede bitirecek şekilde örgütlemek ve düzenli olarak çalış-
malarını sağlamak yükümlülüğü altındadır. Devlet, yeterli sayıda hâkim 
ve mahkemeyi görev başında tutmak zorundadır.

4. MAKUL SÜRENİN BELİRLENMESİ

Bir davanın makul süre içinde görülmediği iddiası incelenirken önce-
likle sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri saptanmaktadır. Bundan sonra 
davanın “makul süre” içinde bitirilip bitirilmediği tespit edilmektedir.

a. Makul Sürenin Başlangıcı ve Sonu

Yargılamanın makul sürede yapılıp yapılmadığının tespiti, sürenin 
başlangıcının belirlenmesiyle başlamaktadır. Bu sürenin başlangıcı ceza 
ve hukuk davalarında farklılık arz etmektedir. Cezai konularda suçlama, 
suç isnadında bulunma devlet organları tarafından yapılan eylemle so-
ruşturma, gözaltına alma, gözetlemede bulunma ve takip edilme vs. ile 
başlamaktadır. Bu nedenle ceza davalarında sürenin başlangıcı, medeni 
yargılamadaki sürenin başlangıcından daha farklıdır ve ceza davalarında 
sürenin başlangıç tarihini tespit etmek, medeni hukuk davalarında sü-
renin başlangıcını tespit etmekten daha zordur. Çünkü Sözleşmeci dev-
letlerin farklı yargılama düzenlerine sahip olması ve buna göre maddede 
geçen “suç isnadı” kavramının değişik anlamda kullanılmasıdır.23

Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iki kararda güvenlik gerekçe-
siyle köy boşaltma olayları sonrası zararlarının ödenmesi için “Komisyon” 
başvuruları ve yargısal süreçle ilgili  (Başvuru Numarası: 2013/2625 ve 
B.No 2013/2294 Karar Tarihi 8.5.2014) yargılamalardan birisi (B. No. 
2013/2625) 7 yıl 7 ay sürmüştür ve Anayasa Mahkemesi makul sürede 
yargılanma hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir. Bir diğer yargıla-
ma ise 8 yıl 2 ay sonra sonuçlanmıştır. AYM bu başvuruda makul sürede 
yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir. (Başvuru No: 2294 

22  Kaşıkara, M.Serhat, “Makul Süre İçerisinde Yargılanma Hakkı” TBB Dergisi, Sayı 84, 
2009

23  Turan, Hüseyin ; TAAD, S:11 Ekim 2012.
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Karar Tarihi 8.5.2014).24 Görüldüğü üzere makul sürenin tespitinin he-
saplanmasındaki etkenler farklı kararlarda değişkenlik göstermektedir.

Mahkeme, daha önceki kararlarında sürenin, kişinin suçla itham edil-
diği ya da hakkında ceza kovuşturmasının başlandığı andan itibaren iş-
lediği kabul edilmekteydi. Suç isnadı kavramı ise genel anlamda; kişiye, 
cezayı gerektiren bir eylemin yapıldığını belirten ve resmi bir makam tara-
fından suçlamayı içeren resmi bir duyurudur. Başlangıç tarihleri yargıla-
ma aşamaları olan tutuklama tarihi, resmi makamlar tarafından yapılan 
kişinin yargılanacağının duyurulduğu tarih ve ön soruşturmanın açıldığı 
tarih olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat Dewer olayı, Mahkemeyi suç 
isnadını şekli değil, maddi esasa göre belirlemeye sevk etmiştir. Bu olay-
da yukarıda belirttiğimiz hususlardan hiçbir olgu yoktur. Başvurucuya, 
fiyatları düzenleyen kanuna muhalefetten dolayı bir yazı gönderilmiş 
olup, söz konusu yazıda başvurucuya işyerinin geçici olarak kapatılması 
bildirilmiş, ayrıca hakkında yapılan ceza kovuşturmasından vazgeçilmesi 
karşılığı olarak ise belli bir bedelin ödenmesi teklif edilmiştir. Mahkeme, 
olayın ceza hukuku karakteri göstermesi nedeniyle, resmi ve yetkili ku-
rumlardan gelen cezalandırılabilir bir fiilin yapıldığını bildiren suçlama 
duyurusunun (bildirinin) 6’ıncı maddenin 1’inci fıkrası anlamında suç is-
nadı olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Mahkeme daha sonra 
ise, ilk defa sadece suçlama duyurusuna değil, ona ilaveten bunun “sanı-
ğın durumuna önemli etkileri” olup olmadığını da araştırarak suçlama 
anının başlangıcını bu şekilde tespit etmeye yönelmiştir.25 Bu sebeplerle 
ceza davalarında makul süre, çoğu kez kişinin ceza mahkemesi önüne 
götürülmesinden çok önce işlemeye başlamaktadır. Savcılık ya da polis 
veya adli kolluk gibi yetkili organlar tarafından suç işlediği şüphesiyle 
kişiye ulaşıldığı, irtibat kurulduğu tarih, sürenin başlangıç tarihi olarak 
dikkate alınmaktadır.26

Makul sürenin sona ermesi ise, gerek medeni hak ve yükümlülüklerde 
ve gerekse ceza davalarında yargılamalar son aşamada hükmün verilme-
siyle veya hükmün taraflara tebliği ile sona erer. Yargılama sisteminde ka-
nun yolu öngörülmüş ise bu durumda yargılama, mümkün ve muhtemel 
olan bütün kanun yollarının tükenmesiyle sona ermektedir. Yukarıda da 
ifade edildiği üzere bu demek değildir ki; yargılamanın bitebilecek olma 
ihtimali varken işbu süreyi hesaba katarak yargılamayı yahut gerekli iş-
lemler ağırdan alınabilir. Zira yargılamayı aksatan her türlü durum ma-
kul sürenin aşıldığı anlamına gelmektedir.

24  https://m.bianet.org/bianet/hukuk/157331-yargilamalarda-makul-sure adlı siteden alın-
mıştır.

25  Yıldız, Mustafa; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargısı, Alfa, İstanbul 1998.  s.116
26  Turan, Hüseyin ; TAAD, S:11 Ekim 2012.
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İlk derece mahkemelerinde kararın mahkûmiyet ya da beraatla so-
nuçlanması halinde karar temyize neden olmakta ise, yargılama henüz 
sonuçlanmamış, dolayısıyla ceza davalarında davalı, yargılamanın içinde 
bulunmakta ve başvurucu (mağdur) tedirgin durumda kalmaktadır. Çün-
kü ilk derece mahkemesinde verilen hüküm kesin nitelikte olmadığında 
yargılama devam ediyor konumundadır. Bir yargılama devam ettiği sü-
rece de o yargılama, davanın yanlarını etkilemektedir. Mahkûmiyet veya 
beraat kararı sonuçlanmadığı sürece gerçekte dava hakkında bir karar 
verilmiş de değildir.27

Medeni hukuk ve ceza davalarında olaya uygulanacak kanun hükmü-
nün anayasaya aykırılığı ileri sürülerek dava Anayasa Mahkemesi önüne 
getirildiğinde ilke olarak Anayasa Mahkemeleri, davanın esası hakkında 
bir karar veremeyeceklerinden anayasal yargılama sırasında geçen süre 
yargılama süresinde hesaba katılmamakta, bununla birlikte, Anayasa 
Mahkemesinin kararı, esas davanın kararını doğrudan doğruya etkileye-
cek nitelikte olduğu durumda, ilk derece mahkemesi, Anayasa Mahke-
mesinin kararını vermeden kendisi dava hakkında bir karar veremeye-
ceğinden bu durumu bekletici mesele yapmak durumunda kalacağından 
Anayasa Mahkemesi önünde geçen süre de makul sürenin tespitinde he-
saba katılmaktadır.28

SONUÇ

Makul süreden beklenen amaç ya da amaçların gerçekleştirilebilmesi 
için devletlerin yargılamalarını makul sürede sonuçlandırılmasını sağ-
layacak tüm tedbirleri almaları gerekmektedir. Yargılama, adaleti tesis 
etme, Devlet tarafından ve Devlet adına yapılan bir kamu hizmeti olması 
ve geciken adaletin adaletsizlik olarak addedildiği bir durumda davaların 
mümkün olan en kısa sürede yapılıp bitirilmesinde en büyük görev yargı-
lama organlarına düşmektedir.

Kural olarak diğer koşullarda olduğu gibi, davanın makul sürede sona 
erdirilmediği iddiasını da Sözleşme organlarına, Mahkemeye götürebil-
mek, bu konuda mahkeme önünde hak iddia edebilmek için başvurucu-
nun iç hukuk yollarını tüketmiş olması aranmaktadır. Ancak, bazı du-
rumlarda iç hukuk yollarının tüketilmiş olması şartı Mahkeme tarafından 
aranmamaktadır. Örneğin, yargılamanın sürüp gitmekte olduğu durum-
larda Mahkeme önüne makul sürenin aşıldığı iddiasıyla başvurulduğun-

27  Delcourt Kararı, Doğru, Osman; İnsan Hakları Kararlar Derlemesi, C:3 İstanbul Baro-
su Yay. İstanbul, 2000.

28  Sramek Kararı, 22.10.1984. Ruiz Mateos Kararı, 23.06.1993. Bkz. Gölcüklü, Gözübü-
yük, s.285.
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da iç başvuru yollarının tüketilmiş olması şartı, bir başka ifadeyle sürüp 
giden davanın sonuçlanmış olması şartına bakılmamaktadır.29 

Mahkeme tarafından makul süre ihlali saptaması yapılırken davanın 
nasıl sonuçlandığının tespitinin bir önemi ve etkisi bulunmamaktadır. Bir 
başka ifadeyle yargılama daha kısa bir zaman diliminde yapılmış olsay-
dı sonuç yine değişmeyecekti diyebileceğimiz durumlarda bile bu durum 
Mahkeme tarafından davalı devletler için bir mazeret olarak kabul edil-
memektedir. Bu şartlar da göstermektedir ki, davaların makul sürede 
bitirilmesinin amacının, hakkın bir an evvel teslimi ve uzun süren bir 
yargılamanın maddi ve manevi sıkıntılarından kişileri korumak olduğu 
açıkça anlaşılmaktadır.

Davalardaki gecikmenin nedeni yasalardan, usulü düzenlemelerden 
kaynaklanıyorsa, bir başka ifadeyle mevzuat gereği davalar uzamakta ise 
söz konusu mevzuatlarda gerekli değişikler yapılmalıdır. Makul sürede 
yargılanma hakkı, makul sürede yargılanmadığını iddia eden bireylere bu 
şikâyetlerini dile getirebilecekleri, yargılamanın hızlandırılmasını temine 
yönelik ve bir ihlal varsa bu ihlalin giderilmesini sağlayacak iç hukukta 
gidebilecekleri etkili bir hukuk yoluna başvurma hakkını güvence altına 
almaktadır. Sözleşmenin 13’üncü maddesi devletlere, makul sürede yar-
gılanmadığını iddia eden bireyler için iç hukuklarında başvurabilecekleri 
etkili bir hukuk yolunu kurmak zorunda olduklarını göstermektedir. Zira 
geciken adalet  adalet değildir.
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 6284 SAYILI AILENIN KORUNMASI VE KADINA 
KARŞI ŞIDDETIN ÖNLENMESINE DAIR KANUN 

IŞIĞINDA TEDBIR NAFAKASI

Stj. Av. Aslı ÜNAL1 

GİRİŞ

Anayasa ve Türkiye’nin de onaylamış olduğu uluslararası sözleşme-
lerde devletlere; kişilerin yaşam hakkı, can güvenliği ve vücut bütünlüğü-
nün sağlanması, ailenin korunması, kadın ve erkek eşitliğinin sağlanması 
bir pozitif yükümlülük olarak yüklenmiştir. “Pozitif statü hakkı” olarak 
adlandırılan bu haklar, sosyal devlet anlayışının gelişimi sonucu ortaya 
çıkmışlardır.2 Bunların gerçekleşmesi için devletin olumlu bir edimde bu-
lunması gerekir. 3

Kadına yönelik şiddet bir insan hakları ihlalidir. Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) şiddeti, “fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı bir tehdit ya da gerçek-
lik biçiminde bir başkasına uygulanması sonucunda maruz kalan kişide 
yaralanma, ölüm ve psikolojik zarara yol açması ya da açma olasılığı bu-
lunması” durumu olarak tanımlamaktadır.

Şiddetin bir “toplum sağlığı sorunu” olduğu ileri sürülmektedir.4  Bu 
sorunun ortaya çıkmasındaki temel sebep, erkeğin kadından daha güçlü 
olduğu düşüncesidir. Bu düşünce de erkeklerin kadınlardan üstün tu-
tulduğu ataerkil/erkek egemen toplumun yansımasıdır. Ataerkil toplum-
da kanıksanmış olan düşünce yapısı, erkeklerin fiziki, sosyal, ekonomik 
alanlarda kadından üstün olduğudur. Oysaki Anayasa’nın 10. Maddesin-
de belirtildiği üzere Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi 
inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun 
önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşit-
liğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu nedenle erkeğin ka-

1 İstanbul Barosu - 62743
2 Kemal Gözler, “Türk Anayasa Hukuku”, Bursa Ekin Kitabevi Yayınları, 2000  s.149
3 T.C. Anayasası – 3. Bölüm Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler/ Ailenin korunması 

MADDE 41.
4 Kadının Aile İçinde Yaşanan Şiddete Bakışı The View of Womans’ to The Violence Expe-

rienced Within the Family” Nuran GÜLER/ Hatice TEL/Fatma ÖZKAN TUNCAY – Cum-
huriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi -27 (2): 51- 56, 2005  Türkiye’de Kadına Yönelik Aile 
İçi Şiddet – T.C BAŞBAKANLIK/ Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Ankara-2009
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dından üstün görüldüğü her düşünce yapısı Anayasa’ya aykırılık teşkil 
etmektedir.

Türkiye’de hali hazır, kadına şiddete yönelik yürürlükte olan 20 Mart 
2012 tarihli, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Ön-
lenmesine Dair Kanun uygulama alanı bulmaktadır. Bu makalede kanu-
nun amaç ve kapsamı ile birlikte, kanunda düzenlenmiş olmasına rağmen 
uygulamada çok rastlanılmayan ancak kadına yönelik şiddeti önleme ba-
kımından büyük önem taşıyan “ koruma kararı ile birlikte hâkimin şiddet 
uygulayan eşe tedbir nafakası hükmedebilmesi” konusu işlenecektir.   

TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETE İLİŞKİN İLK KANUN: 
4320 SAYILI AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN

Ülkemizde Kadına şiddete yönelik ilk olarak 17 Ocak 1998 tarihinde 
4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun yürürlüğe girmiştir.5

Türkiye’de kadın cinayetlerinin giderek artması ve Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi’nin Opuz -Türkiye Davası’nda Türkiye aleyhine karar ver-
mesi ile oluşan olumsuz etki sebebiyle, kanunun yetersiz kaldığı sonucu-
na varılarak değişikliğe gidilme ihtiyacı duyulmuştur. 6

8 Mart 2012 tarihinde 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı 
Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 18 Ocak 2013 tarihinde ise Ailenin 
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin 
Uygulama Yönetmeliği kabul edilmiştir.7 

A) 6284 SAYILI KANUNUN AMAÇ VE KAPSAMI

Kanunun amaç ve kapsamı birinci maddede düzenlenmektedir. 

Madde 1: Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama 
tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı 
ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şid-
detin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir. 

Sadece şiddete uğrayan değil, şiddete uğrama tehlikesi bulunan kişiler 
de kapsam dâhilindedir. Dolayısıyla 6284 Sayılı Kanun ile sadece şiddet 
gören kadınlar değil, şiddet tehlikesi altında olan kadınlar, çocuklar ve 
ısrarlı takip (stalking) mağduru kişiler de koruma altına alınmıştır.

5 17 Ocak 1998 Resmi Gazete S. 23233
6 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Üçüncü Daire OPUZ – TÜRKİYE (Başvuru no. 

33401/02) KARAR STRAZBURG, 9 Haziran 2009
7 20 Mart  2012 Salı Resmi Gazete. Sayı: 28239
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“Tek taraflı ısrarlı takip” kavramı, Ailenin Korunması ve Kadına Kar-
şı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği’nde 
şu şekilde tanımlanmaktadır8: 

“Aralarında aile bağı veya ilişki bulunup bulunmadığına bakılmaksı-
zın, şiddet uygulayanın, şiddet mağduruna yönelik olarak, güvenliğinden 
endişe edecek şekilde fiziki veya psikolojik açıdan korku ve çaresizlik 
duygularına sebep olacak biçimde, içeriği ne olursa olsun fiili, sözlü, ya-
zılı  olarak ya da her türlü iletişim aracını kullanarak ve baskı altında 
tutacak her türlü tutum ve davranışı ifade eder.” 

Bu tanımdan hareket edilerek 6284 sayılı kanun ve ilgili yönetmeliğin 
amaç ve kapsamına, sadece aile içi şiddet mağdurlarının girmediği şüphe-
sizdir. Bu nedenle bu kanun ile düzenlenmiş olan koruma tedbirlerinden; 
aile içi şiddet gören veya şiddet tehlikesi altında olan kadın, çocuk ve aile 
bireylerinin yanı sıra; herhangi bir aile bağı olmaksızın bir başkası tara-
fından ısrarlı takip mağduru olan yani musallat olunan kişiler de yarar-
lanabilmektedir. Dolayısıyla kanun lafzından açıkça anlaşılmıyor olsa da 
eski eş, eski sevgili, platonik aşık veya herhangi bir nedenle ısrarlı takip 
mağduru kişilerin ve seslerini toplumsal önyargılar nedeniyle duyurama-
yan ve en az aile içi şiddet mağdurları kadar şiddete ve tehditlere maruz 
kalan trans bireylerin de bu kanun ile korunduğu unutulmamalıdır.

 B) ŞİDDET MAĞDURU KADININ EKONOMİK SORUNLARI

Erkek egemen toplumlarda sıklıkla görülen ve öğrenilmiş bir davranış 
olan kadına yönelik aile içi öfke ve saldırganlığın yansımalarından biri de 
mağdur kadının ekonomik açıdan güçsüz kılınmasıdır. Evlilik boyunca 
fiziksel, psikolojik, cinsel veya ekonomik şiddete maruz kadınlar çoğun-
lukla bunu bir süre sonra “normalleştirmekte” ve kendisine zulmeden 
eşine bağlı olarak yaşamaya devam etmektedir.

 Temel insan hakları ve özgürlükleri ihlal edilen aile içi şiddet ile şid-
det mağduru kadınlar, eşten ayrı yaşama sürecine girdiklerinde sosyal 
ve ekonomik hayatlarını düzenleyememekte ve kendilerini daha özgüven-
siz ve güçsüz hissetmekte, bunun sonucunda da genellikle ruhsal sağlık 
problemleri yaşamaktadırlar.

Boşanma veya ayrılık sürecinde kadınlar ilk olarak, geçimini nasıl sağ-
layacağı sorunuyla baş başa kalmaktadır.  Özellikle de müşterek çocuk 
varsa çoğu kadın; sadece kendi ihtiyaçlarını değil, çocuğunun temel ihti-
yaçlarını karşılamakta da zorlanmaktadır. Zira çocukların henüz anne-
ye bağlı, muhtaç olmasından dolayı kadının çalışması güç veya imkânsız 
olabilmektedir.

8 18 Ocak 2013 Cuma Resmî Gazete Sayı : 28532 Madde 3/ş
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Eğitim düzeyi arttıkça, fiziksel şiddet gören kadınların oranı azalmak-
tadır. Okuma yazma bilmeyen kadınlar arasında, hayatında en az bir kez 
fiziksel şiddete maruz kaldığını söyleyenlerin oranı %43, ilkokul mezunu 
olanların %42, ortaokul mezunu kadınların %37, lise mezunu kadınların 
şiddet görme oranı %27 ve lisans ve lisansüstü eğitim görmüş olan kadın-
ların şiddet görme oranı ise %21 olarak tespit edilmiştir.9  Bu da şiddete 
uğrayan kadınların çoğunluğunun eğitim görmemiş ve çalışmayan, dola-
yısıyla herhangi bir geliri olmayan kadınlar olduklarını göstermektedir. 

Bununla birlikte, şiddet gören kadınların %16’sı ekonomik nedenlerle 
ilişkisini bitirememektedir. Çünkü bu hallerde kadın, kendisine şiddet 
uygulayan eşine ekonomik anlamda bağımlı durumdadır. Bu sebeple şid-
det mağduru kadınlar, başını sokacak yerden de mahrum kalmamak için 
şiddeti adeta olağanlaştırmakta; şiddet uygulayanla birlikte yaşamaya de-
vam etmekte ve şiddete katlanmak zorunda kalmaktadırlar. Zira maddî 
desteği kaybetmek mağdurun, kendisi ve varsa çocuğunun anlık, zaruri 
ihtiyaçlarını karşılayamayacağı anlamına gelmektedir.

Dolayısıyla sırf geçim derdine düşmemek için şiddete katlanmakta 
olan kadınların sayısı oldukça fazladır. Bunun önüne geçebilmek adına 
bir takım nafaka tedbirleri düzenlenmiştir. Bunlardan biri 6284 sayılı 
kanunda düzenlenmiş olan; şiddet uygulayan eşe yönelik verilen koruma 
kararı ile birlikte mağdur eşe ve çocuklara tedbir nafakası bağlanmasıdır. 

YARGILAMAYA PRATİKLİK KAZANDIRABİLECEK ANCAK HENÜZ 
YETERLİ UYGULAMA ALANI BULAMAMIŞ OLAN TEDBİR NAFAKASI 
HÜKMÜ

Kanunun 5. Maddesinde hâkim tarafından verilebilecek önleyici ka-
rarlar düzenlenmektedir. Burada dikkat çeken, uygulamada çok rastla-
nılmayan bir husus olan koruma tedbiri ile birlikte tedbir nafakasına da 
hükmedilebilmesidir: 

“Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut 
katkıda bulunan kişi ise 4721 sayılı kanun hükümlerine göre nafaka-
ya hükmedilmemiş olması kaydıyla hâkim, şiddet mağdurunun yaşam 
düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir nafaka-
sına hükmedebilir.”

Kanunun 5. Yönetmeliğin ise 17. maddesine göre, şiddet uygulayan 
ailenin geçimini sağlıyor veya geçimine katkıda bulunuyor ise şiddet mağ-
durunun yaşam standardı dikkate alınarak talep etmese dahi tedbir na-

9 T.C.  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi – “Türkiye’de Kadına 
Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması (Özet Rapor)” - Ankara, Aralık 2014 s. 9
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fakasına hükmedilebilir. Bu şekilde, nafaka ödemesine karar verilen kişi, 
herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı ise, maaşından kesinti ya-
pılarak şiddet mağduruna ödeme yapılır. Bu tedbir hükmü, kanunda ön-
görülen diğer tedbirlerden farklı olarak, boşanmakta olan eşler açısından 
uygulama alanı bulmaktadır. Kanunun Mali Hükümler adını taşıyan 4. 
Bölümünün 18. Maddesinde nafaka tedbirinin uygulanma şekli düzen-
lenmiştir: 

MADDE 18: 

(1) Bu Kanun hükümlerine göre nafakaya karar verilmesi hâlinde, ka-
rarın bir örneği, resen nafaka alacaklısının veya borçlusunun yerleşim 
yeri icra müdürlüğüne gönderilir. 

(2) Nafaka ödemekle yükümlü kılınan kişinin Sosyal Güvenlik Kuru-
mu ile bağlantısı olması durumunda, korunan kişinin başvurusu aran-
maksızın nafaka, ilgilinin aylık, maaş ya da ücretinden icra müdürlüğü 
tarafından tahsil edilir. İcra müdürlüklerinin nafakanın tahsili işlemleri-
ne ilişkin posta giderleri Cumhuriyet başsavcılığının suçüstü ödeneğinden 
karşılanır.

Kanunda öngörülmüş bu tedbir; uygulamada genellikle derdest boşan-
ma davasının olması ve nafakaya ilişkin araştırmaların, koruma tedbiri-
nin ivediliği sebebiyle yapılamayacağı gerekçesiyle reddedilmektedir. 

Oysaki bu düzenleme ile hâkimlere şartların gerçekleşmesi halinde ta-
lep olmasa dahi tedbir nafakasına hükmedebilme imkânı verilmiştir. Bu 
nedenle 6284 sayılı kanun ile getirilen bu koruma tedbiri ile birlikte şid-
det görmüş olan kadının daha çabuk bir şekilde tedbir nafakası alabilme-
sinin ve dolayısıyla yeni bir başlangıç yapabilmesinin önü açılmıştır. Bu 
tedbir sayesinde, şiddete uğrayan kadının en önemli sorunları olan temel, 
zaruri ve anlık ihtiyaçlarını karşılayabilmesi olanağı tanınmaktadır. 

Koruma kararı ile birlikte tedbir nafakasına hükmedilmesi aynı za-
manda şiddet uygulayan taraf açısından bir bariyer niteliğindedir. Zira 
şiddet uygulayan erkek, kendisini sadece fiziksel anlamda değil, ekono-
mik anlamda da üstün görmekte ve tedbir nafakasına hükmedilmesi ha-
linde sebepsiz yere, nafaka ödemek zorunda kaldığını ve ekonomik üstün-
lüğünün zedelendiğini düşünecektir. Bu da şiddet uygulayan bakımından 
caydırıcı olabilecektir.

Ayrıca bu tedbir, uygulama alanı bulması halinde yargılamaya pratik-
lik kazandıracak, dolayısıyla da usul ekonomisine katkı sağlayacaktır.

Koruma tedbirleri, hukukumuzdaki ihtiyati tedbirlere benzemektedir. 
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İhtiyati tedbirlerin amacı, mevcut durumda meydana gelebilecek bir de-
ğişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından 
ya da tamamen imkânsız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir 
sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi nede-
niyle dava sonuçlanıncaya kadar geri dönülmez kayıpların oluşmasını en-
gellemek ve/veya haksız olduğu ilk bakışta net olan durumun devamını 
engellemektir

Koruma kararı ile verilecek tedbir hükümleri de aynı şekilde dava sı-
rasında veya dava öncesinde şiddete uğrayan kadınların daha fazla zarar 
görmelerini önlemek ve Anayasadan kaynaklanan temel haklarına ve za-
ruri ihtiyaçlarına ivedi şekilde ulaşmalarını sağlamaktadır.

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 
Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Türkiye ile birlikte, hali hazırda 13 ülkenin taraf, 25 ülkenin imzacı 
olduğu Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 
Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi 1 Ağustos 2014 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. 10

Bu sözleşmenin amaç ve kapsamı şunlardır: kadınları her türlü şid-
dete karşı korumak ve kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, 
kovuşturmak ve ortadan kaldırmak;  kadına karşı her türlü ayrımcılı-
ğın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirmek 
de dâhil olmak üzere, kadınlarla erkekler arasında önemli ölçüde eşitliği 
yaygınlaştırmak; kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin tüm mağdurla-
rının korunması ve bunlara yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, 
politika ve tedbirler tasarlamak; kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti 
ortadan kaldırma amacıyla uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmak;  Kadı-
na karşı şiddet ve aile içi şiddetin ortadan kaldırılması için bütüncül bir 
yaklaşımın benimsenmesi maksadıyla kuruluşların ve kolluk kuvvetleri 
birimlerinin birbiriyle etkili bir biçimde işbirliği yapmalarına destek ve 
yardım sağlamak.

“İstanbul Sözleşmesi” olarak anılan Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi 
Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet konusunda bağlayıcılığa sahip ilk 
uluslararası sözleşmedir.

Anayasa madde 90/5 sebebiyle önem arz eden Bu sözleşmenin 20. 
Maddesinde taraf devletler aracılığıyla şiddet mağdurlarına sağlanan ge-
nel destek hizmetleri belirtilmiştir. 

10 8 Mart 2012 Perşembe Resmi Gazete Sayı: 28227
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“Taraflar mağdurların şiddet eylemi sonrasında iyileşmelerini ko-
laylaştıracak hizmetlere erişimini sağlayacak gerekli yasal veya diğer 
tedbirleri alacaklardır. Bu tedbirlere gerektiğinde, yasal ve psikolojik 
danışmanlık hizmetleri, finansal yardım, konut sağlama, eğitim, öğre-
tim ve iş bulma yardımı da dâhil olacaktır.

Taraflar mağdurların sağlık hizmetlerine ve sosyal hizmetlere eri-
şim sağlamalarını ve söz konusu servislerin yeterli kaynağı olmasını ve 
hizmeti sağlayacak profesyonel kadroların mağdurlara yardımcı ola-
cak ve onları uygun hizmet birimlerine sevk edecek şekilde eğitilmele-
rini temin edecek yasal ve diğer tedbirleri alacaklardır.”

Sözleşmede de vurgulandığı üzere, kadına şiddetin önlenmesi için alı-
nan tedbirlerde öncelikli olarak kadına karşı yapılan ayrımcılığın ortadan 
kaldırılması ve erkek ile arasındaki eşitliğin sağlanması amaçlanmakta-
dır. 

Ayrıca sözleşmede taraf devletlere mağdurlara gerektiğinde finansal 
yardım, eğitim öğretim veya iş bulmalarına katkı sağlanacağı bu sayede 
sosyal hizmetlere erişimlerinin kolaylaşacağı vurgulanmaktadır. Bunun 
için ise ekonomik özgürlüğü olmayan kadınların bu özgürlüğe ulaştırıla-
rak daha güçlü bireyler haline getirilmesi gerekmektedir. 

SONUÇ

6284 Sayılı Kanunun amacı yalnızca şiddet gören kadınlara değil, 
müşterek çocuklara, mağdurun yakınlarına da koruma alanı sağlamakta-
dır. Bununla birlikte 6284 Sayılı Kanun’dan şiddet uygulayanla herhangi 
bir bağı olmayan fakat ısrarlı takip mağduru olan kişiler de faydalanabil-
mektedir. Ayrıca mağdurun şiddet görmüş olması gerekli olmayıp şiddet 
görme tehlikesi altında olması yeterlidir.

Toplumda güncel ve büyük bir sorun haline gelen aile içi şiddetin ön-
lenebilmesi için şiddet uygulayanı, mağdurdan ve çevresinden uzaklaştır-
mak yeterli olmamakta; bunun yanında mağdurun, şiddet uygulayan eşe 
muhtaç olmadan, temel ihtiyaçlarını karşılayabilir, kendisinin ve çocuk-
larının hayatını devam ettirebilir olması gerekmektedir. Bunun için ise 
kadına ekonomik hayatını düzene sokana kadar tedbir nafakası bağlan-
ması zaruridir. 

6284 Sayılı Kanun ile düzenlenmiş olan; şiddet uygulayanı, mağdur 
kişilerden uzaklaştırma, müşterek konuttan uzaklaştırma gibi tedbirlerin 
yanı sıra korunan kişilerin hayatlarını devam ettirebilmeleri, yoksul kal-
mamaları da oldukça önem arz etmektedir. 
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Dolayısıyla, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin 
Önlenmesine Dair Kanun ile düzenlenmiş olan koruma tedbirleri şiddete 
uğrayan kadın ve çocuklarının can ve mal güvenliğini sağlamak ve eşinden 
bağımsız herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kadının ekonomik so-
runlarını çözebilmek adına son derece önemlidir.  Bununla birlikte, şid-
det uygulayan erkek açısından uzaklaştırma kararı kadar belli bir nafaka 
ödemek zorunda bırakılması da oldukça caydırıcı niteliktedir. 

Kanunda düzenlenmiş nafaka hükmünün uygulanması ile, şiddet gör-
müş kadınlar geçim kaygısından kurtarılacak ve daha sağlıklı bir boşan-
ma süreci geçirip, yeni hayatlarına daha hızlı bir şekilde adapte olmaları 
sağlanacaktır. Bununla birlikte uygulamaya ve usul ekonomisine de pra-
tiklik kazandıracaktır.



456 SIRA NUMARALI GENEL TEBLIĞIN  
9. MADDESI UYARINCA KESILEN CEZAYA 

KARŞI AÇILACAK DAVA ÜZERINE 
DÜŞÜNCELER

Av. Ali SAMSUM 

I. GİRİŞ

Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan ve 27.08.2015 tarihinde Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe giren 456 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği, Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince tebliği gereken ev-
rakların ilgili mükellefe elektronik ortamda tebliğinin sağlanmasına iliş-
kin usul ve esasları düzenlemektedir.

Tebliğ’in  ‘’ceza hükümleri’’ başlıklı yazımızda konu ettiğimiz 9.mad-
desi şöyledir: 

Elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanlardan 
bu Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar için Kanunun 
148, 149 ve mükerrer 257.maddeleri uyarınca, Kanunun Mükerrer 
355. maddesindeki cezai müeyyide uygulanır.

Ceza uygulaması sonrasında re’sen oluşturulan internet vergi 
dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi gerçek kişilerde mükelle-
fe, tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde doğrudan 
kanuni temsilcisine tebliğ edilir ve elektronik tebligat adreslerine 
tebligat gönderimine başlanılır.

Görüldüğü üzere maddenin ilk bendinde, sisteme dahil olması gere-
ken mükelleflerin bu Tebliğ’le zorunlu kılınan sorumlulukları yerine ge-
tirmemeleri halinde cezai müeyyideyle karşılaşacakları düzenlenmiştir. 
Böylece bahse konu maddeyle mükelleflerin bazı ihmali davranışları, ida-
ri bir suç olarak tanımlanmış ve bu idari suçun işlenmesi halinde Vergi 
Usul Kanunu gereğince ceza kesileceği öngörülmüş bulunmaktadır. 

Eldeki yazımızda, genel hatlarıyla düzenleyici işlemlerle idari para ce-
zasını gerektiren fiillerin belirlenemeyeceğini, aksi yöndeki düzenlemele-
rin Anayasanın 38.maddesinin 1. ve 3.fıkralarında açıkça tanınan ‘’suç-
ta ve cezada kanunilik ilkesine’’ aykırı düşeceğini irdelemekte ve bu 
konuda hali hazırda ilk derece mahkemesi olarak Danıştay 4.Dairesi’nde 
görülmekte olan davanın kesin sonucunun, söz konusu Tebliğ maddesi 



253456 Sıra Numaralı... • Av. A. SAMSUN

uyarınca hakkında cezai işlem uygulanan mükelleflerin açacakları dava 
bakımından yol gösterici rolüne değinmekteyiz. 

II. ANAYASANIN 38.MADDESİ BAĞLAMINDA 9.MADDENİN İNCE-
LENMESİ

Hürriyeti bağlayıcı etkileri olan adli cezalara nazaran daha dar bir öz-
gürlük alanına müdâhale etse de idari para cezası uygulamasıyla, kişi-
lerin mülkiyet haklarının zorla kısıtlanabilmesinin mümkün olduğu, bu 
bakımdan devlete cebir kullanmak yetkisi tanıyan idari para cezalarının 
da nihayet bir ceza olduğu muhakkaktır.

Anayasa’nın 38. maddesinin ilk fıkrasında, “Kimse, kanunun suç 
saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz” ve üçüncü fıkrasında 
da “Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla 
konulur” denilmesi suretiyle hukuk düzenimizde “suç ve cezanın ka-
nuniliği” ilkesi tanınmış olmaktadır. Kişilerin yasak eylemleri önceden 
bilmeleri düşüncesine dayanan bu ilkeyle temel hak ve özgürlüklerin gü-
vence altına alınması amaçlanmıştır.

Bu noktada Anayasa’nın 38. maddesinde idari ve adli cezalar arasın-
da herhangi bir ayrım yapılmadığını, Anayasa Mahkemesi’nin de birçok 
içtihadında1 bu esası benimsediğini belirtelim. O halde Anayasa’da anılan 
‘’suçun ve cezanın kanunla belirlenmesi gereğinin’’ idari para cezaları yö-
nünden de zorunluluk kesbettiğini kabul etmek gerekir.

Yukarıda içeriği aynen aktarılan Tebliğin 9. maddesinde  ‘’tebliğ ile 
getirilen yükümlülüklere uymayanların cezalandırılacağı’’ belirtil-
miştir. Bu itibarla, ceza gerektiren fiilleri ve bu fiillere karşılık verilecek 
cezayı belirliyor olması sebebiyle iş bu tebliğ maddesinin Anayasa’nın 
38.maddesine aykırı olduğu görülmektedir. 

III. MADDENİN İPTALİ İSTEMLİ DAVADA DANIŞTAY’IN KONUYA 
YAKLAŞIMI

Türkiye Barolar Birliği, Resmi Gazete’de yayımlanması üzerine Teb-
liğ’in tüm maddelerinin iptalini dava etmiş, davaya ilk derece mahkemesi 
olarak bakan Danıştay 4.Dairesi ise istemi reddetmiştir.

Bunun üzerine davayı temyiz mercii olarak inceleyen Danıştay Vergi 
Dava Daireleri Kurulu, ‘’davalı idarenin sınırları kanunla belirlenmiş 
bir Kanuna dayanmaksızın düzenleyici bir işlemle suç ve ceza ih-

1  Anayasa Mahkemesi’nin 20.10.2011 günlü, E. 2010/28, K. 2011/139 sayılı kararı - Ana-
yasa Mahkemesinin 14.1.2015 günlü E. 2014/100 ve K. 2015/6 sayılı kararı - Anayasa 
Mahkemesinin 13.01.2016 günlü E. 2015/85 ve 2016/3 sayılı kararı
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das etmesi karşısında Tebliğ’in söz konusu düzenlemelerinin Suç-
ta ve Cezada Kanunilik İlkesi’ne aykırılık teşkil ettiği’’ gerekçesiyle 
kararı bu yönden bozmuş ve 9.maddenin iptal edilmesi gerektiğine karar 
vermiştir.2

IV. DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARININ SO-
NUÇLARI

a.İlgili Dava Yönünden

Danıştay Kanunu’na göre Danıştay dairelerinin ilk derece mahkemesi 
olarak verdikleri kararların temyiz mercii olan İdari veya Vergi Dava Da-
ireleri Kurulu tarafından bozulması üzerine Danıştay dairelerinin bozma 
kararına karşı ısrar kararı verme yetkileri bulunmamaktadır. Öyle ki Da-
nıştay Kanunu’nda temyiz merciinin bozma kararına karşı dava dairele-
rinin evvelki kararlarında ısrar etmelerine imkan tanıyan hiçbir maddeye 
yer verilmediği gibi görev ve yetkileri düzenlenen Danıştay organları ara-
sında da dava dairesince verilecek bir ısrar kararının hangi merci tarafın-
dan inceleneceği de düzenlenmemiştir. O halde “ubi lex voluit dixit, ubi 
noluit tacuit (kanun istediği zaman söyler; istemediği zaman ise susar)” 
deyişinin işaret ettiği üzere Kanun koyucunun dava dairelerine bu konu-
da yetki tanımadığı açık olduğuna göre dava dairelerinin ısrar yetkisinin 
olmadığını kabul etmek gerekir.

Bu itibarla Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 9.maddenin ipta-
linin gerektiğine ilişkin kararının Danıştay 4. Dairesi için kesin ve bağla-
yıcı bir karar olduğu sonucuna ulaşmış bulunuyoruz. 

Tüm bu açıklamalardan hareketle, Tebliğ’in ‘’ceza hükümleri’’ başlıklı 
9.maddesinin en nihayet Danıştay 4. Dairesi’nce iptaline karar verilece-
ği  ve davanın yeniden temyiz edilmesi halinde ise  Danıştay Vergi Dava 
Daireleri Kurulu’nun bu iptal hükmünü onayacağı hukuken öngörülebilir 
–neredeyse- kaçınılmaz bir sonuçtur. 

b.Tebliğ’in 9.Maddesi Uyarınca Ceza Kesilen Mükellefler Yönünden

Danıştay önünde derdest olan bu davadan verilecek 9.maddenin ipta-
line ilişkin hüküm kesinleşmeden evvel hakkında 9.madde uyarınca cezai 
işlem uygulanmış olan mükelleflerin yine Danıştay’da açacakları davayla 
hem ceza ihbarnamelerinin hem de dayanak 9.maddenin iptalini isteme-
leri mümkündür.3 

2  Bkz. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 08.11.2017 tarih ve 2017/618 E - 
2017/521 K sayılı kararı, Karara https://www.barobirlik.org.tr/Detay79788.tbb sitesin-
den ulaşılabilir. 

3  Bu konuda bakınız: Danıştay Kanunu md.24/f.1-c  ile İYUK.md.7/4
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Ayrıca biz bu yöntemin vergi mahkemelerinde dava açmaya nazaran 
çok daha isabetli, dolambaçsız ve barındırdığı kanuni imkanlar sebebiy-
le stratejik4 bir yol olduğu düşüncesindeyiz.  Bu kanaatin oluşmasında 
Danıştay’da açılacak davanın konuyu en iyi bilen Danıştay 4. Dairesi’nce 
incelenip karara bağlanacak olması5 hiç şüphesiz büyük bir paya sahiptir. 

Davayı ve bu konudaki Danıştay kararlarını en başından inceleyecek 
olan herhangi bir vergi mahkemesine göre Danıştay 4. Dairesi’nin dava-
yı kolayca anlayacağı ve çabuk sonuçlandıracağı söylenebilir. Ayrıca spe-
külatif öngörüler olduklarını kabul etmekle beraber belirtmek isteriz ki 
davanın vergi mahkemelerinde açılması halinde, istemin yalnızca ceza 
ihbarnamesinin iptalinden ibaret olması sebebiyle mahkemece yalnızca 
ceza ihbarnamesinin Tebliğ’e uygun düzenlenme şartlarının var olup ol-
madığı yönünden bir inceleme yapılması söz konusu olabilir. Öte yandan 
vergi mahkemesince Danıştay Vergi Daireleri Kurulu kararının sonuçları-
nın etkisi de gözetilerek dayanak 9.maddenin iptal edileceğinden bahisle 
Türkiye Barolar Birliği’nin davasının sonuçlanmasının beklenmesine ka-
rar verilmesine de ihtimal vermek gerekir.

Ancak ceza ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 60 günlük dava süresi 
içerisinde hem uygulama işlemi olan ceza ihbarnamesinin hem de ceza-
ya dayanak düzenleyici işlem olan 9.maddenin iptalinin Danıştay’da dava 
edilmesinin; muhakemenin gidişatı ile sonucu itibariyle, vergi mahkeme-
sinde dava açmaya nazaran çok daha öngörülebilir olduğu kanısındayız. 
Bir iddiadan öte olarak ise davanın Maliye Bakanlığı’na karşı açılmasın-
da ayrıca manevi anlamda bir gerekliliğin olduğunu düşünüyoruz.  Zira 
Türkiye Barolar Birliği’nin açmış olduğu davanın bir tarafı olarak, Danış-
tay Vergi Dava Dairesi Kurulu’nun 9.maddenin iptali gerektiğine yönelik 
kararından haberdar olunduğu ve hukuka aykırı olduğuna karar verilen 
9.maddenin er ya da geç iptal edileceğinin öngörülmesi gerektiği halde 
Maliye Bakanlığı’nca hiçbir önleyici tedbirin alınmamış olması, idarenin 
yargı kararına uyma ödeviyle örtüşmemektedir.

Bu noktada Maliye Bakanlığı isteseydi, yargı kararından bahisle 
9.madde uyarınca ceza kesilmemesi konusunda ilgili tüm birimlerini ve 
özellikle vergi dairelerini uyarabilir, onlara talimatnameler yollayabilirdi. 
En azından 9.maddenin uygulanmasının askıya alınması ve bu konuda 

4  Stratejik olduğu düşüncesi, vergi mahkemesinde dava açma süresinin 30 gün olması, 
öte yandan Danıştay’da açılacak dava için bu sürenin 60 gün olmasından ileri gelmek-
tedir. Bkz. İYUK.md.7/1.

5  Danıştay Başkanlık Kurulu’nun 21.12.2016 tarihli 29935 sayılı Resmi Gazete yayımla-
nan Dairelerin İş Bölümüne ilişkin 2016/72 sayılı kararı, Karara http://www.danistay.
gov.tr/kurumsal-5-dairelerin-is-bolumu.html sitesinden ulaşılabilir.



256 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 5 • Yıl: 2018

verilecek kesin kararın beklenmesine dair vergi dairelerinin dikkatinin 
çekilmesi yerinde bir tavır olurdu. Ancak idare yargı kararının kesin 
olarak kestirilebilir hüküm ve sonuçlarını yerine getirmek, doğabilecek 
muhtemel zararların önünü almak bakımından titiz davranmamış ve bu 
aşamada vergi daireleri Tebliğ’in 9.maddesini işleterek pek çok mükellef 
hakkında cezai işlem uygulamıştır. İşin kötü yanı şu ki 9.maddenin ipta-
linin ardından cezayı ödemiş bulunan birçok mükellef tarafından, yaptık-
ları ödemelerin iadesi talebiyle idareye başvurular yapılabilecek ve belki 
de bu konuda davalar açılacaktır. 

İşte açıklanan bu minval istikametinde şahsi düşüncemize göre, mane-
vi tatminin de sağlanması amacıyla, açılması tasarlanan davanın, cezanın 
kesilmesinde birinci dereceden sorumluluğu bulunması sebebiyle Maliye 
Bakanlığı’na karşı yöneltilmesi gerekir.  

SONUÇ

456 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin suç ihdas et-
mesi itibariyle hukuka aykırı olduğuna hükmedilen 9.maddesinin uygu-
lanması üzerine hakkında ceza ihbarnamesi düzenlenen mükelleflerin 
İdari Yargılama Usul Kanunu’nun 7.maddesin 4.fıkrası uyarınca uygu-
lama işlemiyle beraber 9.maddenin de iptal edilmesi istemiyle Danıştay 
4.Dairesi’nde dava açması gerekmektedir. Bahse konu maddenin fiilleri 
suç olarak tanımlaması, bu yönüyle suçta ve cezada kanunilik ilkesine 
aykırı düşmesi gerekçelerinden başka, açılacak davada  Danıştay Vergi 
Dava Daireleri Kurulu’nun kararına ve Danıştay Kanunu’na göre dava da-
iresinin ısrar kararı verme yetkisinin bulunmadığına dayanılması isabetli 
olacaktır. 



7101 SAYILI YASA ILE IFLASIN ERTELENMESI 
KURUMUNUN SONA ERMESI VE IFLAS 
MADDELERINDEKI DÜZENLEMELER

Av. Nergis GÜNER

I. İFLASIN ERTELENMESİ KURUMUNUN SONLANMASI

6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun (mülga) “ Şirketin mali durumu-
nun bozulması halinde” başlıklı 324.maddesinde;

“Son yıllık bilançodan esas sermayenin yarısının karşılıksız kaldığı 
anlaşılırsa, idare meclisi derhal toplanarak durumu umumi heyete bil-
dirir.

Şirketin aciz halinde bulunduğu şüphesini uyandıran emareler mev-
cutsa idare meclisi aktiflerin satış fiyatları esas olmak üzere bir ara 
bilançosu tanzim eder. Esas sermayenin üçte ikisi karşılıksız kaldığı 
takdirde, umumi heyet bu sermayenin tamamlanmasına veya kalan 
üçte bir sermaye ile iktifaya karar vermediği takdirde şirket feshedil-
miş sayılır. Şirketin aktifleri şirket alacaklarının alacaklarını karşıla-
maya yetmediği takdirde idare meclisi bu durumu derhal mahkemeye 
bildirmeye mecburdur. Mahkeme bu takdirde şirketin iflasına hükme-
der. Şu kadar ki; şirket durumunun ıslahı mümkün görülüyorsa idare 
meclisi veya bir alacaklının talebi üzerine mahkeme iflas kararını tehir 
edebilir. Bu halde mahkeme, envanter tanzimi veya bir yediemin tayini 
gibi şirket mallarının muhafazası için lüzumlu tedbirleri alır.”

yer alan “Şu kadar ki” ile başlayan son cümledeki uygulama Ülkenin 
içinde bulunduğu ekonomik durum sebebiyle, zaman içerisinde çok kul-
lanılır hale gelmiş, ancak, mahkemelerin gerek şirketi alacaklılarının ha-
ciz baskısından korumak ve gerekse şirket alacaklılarının eşit olarak ala-
caklarını almalarını sağlamak amacıyla şirket mallarının muhafazası ve 
şirketin işleyişi ile ilgili verdikleri tedbir kararları farklılıklar göstermeye 
başlayınca daha kapsamlı yasal düzenleme gereği duyulmuştur.

Bu bağlamda “İflasın Ertelenmesi” kurumu devreye alınarak, TTK’da 
yer alan bu hüküm Anglo-Sakson hukuk sisteminden de esinlenilerek ya-
pılan değişikliklerle 30/07/2003 tarihinde 4949 sayılı Yasa ile 2004 sayılı 
İcra ve İflas kanununun Sermaye şirketlerinin iflasını düzenleyen 179.
maddesine eklenmiştir.
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Bu düzenlemelerden yeni yapılan 6102 sayılı TTK da nasibini almış ve 
2012 yılında yapılan değişikliklerle 376-377 maddelerinde İflasın Ertele-
mesi kurumu hüküm altına alınmıştır.

Ancak yapılan ilave düzenlemelere rağmen yıllar içinde uygulamasın-
da bir çok sorun yaratan ve suiniyetli şirketlerin istismarına uğrayan bu 
kurum, 15/03/2018 tarihli 30361 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe giren 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yürürlükten tamamen kaldı-
rılmıştır. Yasanın gerekçesinde eskiden beri var olan Konkordato kuru-
munun daha etkin ve aktif hale getirilmesinin ticari sosyal hayat bakımın-
dan yerinde olacağı belirtilerek hem İcra ve İflas Yasasında, hem de TTK 
da gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

1. İİK. 179.md son hali

7101 sayılı yasa ile 2004 sayılı Kanunun 179.maddesinden 179/a 
179/b ve 179/c tamamen çıkartılmış, madde başlığıyla birlikte aşağıdaki 
gibi değiştirilmiştir.

“Sermaye şirketleri ile Kooperatiflerin iflası:

Madde 179- Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin, aktiflerin muh-
temel satış fiyatları üzerinden düzenlenen ara bilançoya göre borca 
batık olduğu idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler veya şirket 
ya da kooperatif tasfiye hâlinde ise tasfiye memurları veya bir alacaklı 
tarafından beyan ve mahkemece tespit edilirse, önceden takibe hacet 
kalmaksızın bunların iflâsına karar verilir. Türk Ticaret Kanununun 
377 nci ve 634 üncü maddeleri ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Koo-
peratifler Kanununun 63 üncü maddesi hükmü saklıdır.”

2. İflasın ertelenmesinin yürürlükten kalkması ile TTK ve Koopera-
tifler Yasasında yapılan düzenlemeler

15/03/2018 tarihli 30361 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürür-
lüğe giren 7101 sayılı Kanun ile sadece İcra İflas Kanunu maddelerinde 
değişiklik yapılmamış, diğer yasalarda bu maddeyle ilişkili olan maddeler 
de değiştirilmiştir.

İİK 179.maddenin atıf yaptığı TTK 377.maddesinde “İflasın Erteleme-
si” başlığı ile karşımıza çıkan hüküm İİK 179.maddeki değişikliğe bağlı 
olarak başlığı ile birlikte aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

“b) Konkordato

Madde 377- (1) Yönetim kurulu veya herhangi bir alacaklı, 376 ncı 
maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapacağı iflâs talebiyle birlikte veya 
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bu kapsamda yapılan iflâs yargılaması sırasında 2004 sayılı Kanunun 
285 inci ve devamı maddeleri uyarınca konkordato da talep edebilir.”

Yine İİK 179.maddenin atıf yaptığı TTK 634.maddesindeki İflasın erte-
lenmesi ibaresi çıkartılarak madde metni başlığı ile birlikte aşağıdaki gibi 
düzenlenmiştir.

“II. İflasın bildirilmesi ve Konkordato talebi

Madde 634 – İflasın bildirilmesi ve konkordato talebine anonim şir-
ket hükümleri uygulanır.”

İİK 179.maddenin atıf yaptığı bir diğer yasa Kooperatifler Kanunudur. 
Bu kanunun 63.maddesinin son cümlesindeki iflas erteleme sözcüğü 
konkordato ile değiştirilmiştir. Cümlenin son şekli aşağıdaki gibidir.

“Malî durumun düzeltilmesinin mümkün görülmesi hâlinde yönetim 
kurulu veya alacaklılardan biri konkordato da talep edebilir. Bu takdir-
de 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 285 inci ve 
devamı maddeleri uygulanır.”

İİK 285.maddesinde yapılan “Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeye-
meyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir 
borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebil-
mek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebi-
lir.” şeklindeki değişiklikle, erteleme hükümlerinde yer alan borçlularca 
daha anlaşılabilir cümleler bu maddeye konularak, şirketlerin artık “Er-
teleme” yerine geçen “Konkordatoya” gitmelerine yol gösterilmiştir.

Sonuç olarak; İflasın Ertelenmesi kurumu tamamen yürürlükten 
kalktığından, iflasın eşiğine gelmiş şirketler açısından durumunun ıslahı 
mümkün görülüyorsa, şirketlerin başvuracakları hükümler artık sadece, 
şartları oluşmuş ise KONKORDATO veya SERMAYE ŞİRKETLERİ VE 
KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRIL-
MASI olarak İcra ve İflas kanununda yerini almaktadır.

II. İFLAS MADDELERİNDE YAPILAN ÖNEMLİ DÜZENLEMELER

1. İİK 185.maddesi

2004 sayılı kanunun “Rehinli mallar ve üretime yönelik yerler” başlıklı 
185.maddesi rehinli veya rehinsiz masaya giren malların iflas idaresince 
derhal satışını düzenlemekte iken, 7101 sayılı yasa ile yapılan değişik-
likle 210.maddede kapsamı genişletilen müflis mallarından yönetim ve 
idaresinin masa için faydalı olmayacağı belirlenen malların ilk alacaklılar 
toplantısında uygun bulunması halinde iflas idaresince derhal satışının 
yapılacağı hüküm altına alınmıştır. 
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Buradan iki önemli sonuç çıkmaktadır;

- Birincisi; rehinli malların yanı sıra fabrika imalathane vb. gibi yerler-
den sadece, yönetim ve idaresinin masa için faydalı olmayacağı belirlene-
rek mühürlenen yerler derhal acilen satışa konu olacaktır.

- İkincisi ise; bu satış kararında iflas idaresi resen hareket etmeyecek, 
ilk alacaklılar toplantısında uygun bulunması halinde satış yapılacaktır.

Değişiklik sonrası İİK 185.maddesinin son fıkrası:

“210 uncu maddenin birinci fıkrası uyarınca masa hakkında fayda-
lı olmayacağı anlaşıldığı için kapatılıp mühürlenen yerlerin, üzerinde 
rehin bulunmasa dahi, ilk alacaklılar toplanması tarafından da uygun 
bulunması hâlinde iflâs idaresince derhâl satışı yapılır.”

2. İİK 206.maddesi

Uygulamadaki en önemli değişiklik bu maddede yapılmıştır. Rehinli 
alacaklıların yüzünü güldürecek bu madde ile, zaman içerisinde ortaya 
çıkan ve rehnin önüne geçen, rehinli malların satışını engelleyen 6183 
sayılı yasa kapsamındaki gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tek-
liflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi 
gibi taşınmazın aynından doğan hakların, bu değişiklikle rehinli alacak-
lardan sonra geleceği hüküm altına alınmıştır.

Değişiklik sonrası 206.maddenin ilk fıkrası:

“Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinde rüçhan 
hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden 
muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli 
alacaklardan sonra gelir.”

Nitekim aynı yasa ile 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacakla-
rının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21.maddesinin ikinci fıkrasının 
ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün 
aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden 
tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelir.”

Diğer takip yollarına ait adi ve rehinli alacakların sıralarının belirlen-
mesinde İİK 206.maddeye atıf yapıldığı düşünüldüğünde, aslında yapılan 
bu değişikliğin ne kadar köklü bir uygulamaya son verdiği daha iyi kav-
ranmaktadır.
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3. İİK 210.maddesi

7101 sayılı yasa ile bu maddede yapılan değişiklik çok önemli olmasa 
da değişiklikle 210.maddede yer alan müflis mallarının tanımı ve nele-
ri kapsayacağı genişletilmiş, iki ayrı fıkra hükmü bir fıkrada toplanarak 
madde daha anlaşılabilir hale getirilmiş, ikinci fıkra yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

İİK 210.maddesinin ilk fıkrasının değişiklikten sonraki hali:

“İflâs dairesi; müflisin mağazalarını, eşya depolarını, fabrikalarını, 
imalathanelerini ve üretime yönelik sair yerlerini, perakende satış dük-
kânlarını ve buna mümasil yerlerini, masa hakkında faydalı olacağı 
anlaşılırsa ilk alacaklılar toplanmasına kadar kontrolü altında idare 
eder; aksi takdirde bu yerleri kapatıp mühürler.”

4. İİK 227.maddesi

Bu maddeye eklenen son fıkra ile İflas idaresine, alacağı kabul edilen 
alacaklılara talepleri halinde tasfiyenin gelişmeleri hakkında bilgi verme 
yükümlülüğü getirilmiştir. Bir nevi oto-kontrol oluşturularak iflas idare-
sinin çalışmalarını daha seri sürdürmesi hedeflenmiştir.

“İflâs idaresi, iflâs masasına kabul edilen alacaklılara, talepleri hâ-
linde iflâs tasfiyesinin seyri ile müteakip işlemlerin planı ve takvimi 
hakkında bilgi vermekle yükümlüdür.”

5. İİK 232.maddesi

Alacaklılar sıra cetvelinin müddet ve şekli başlıklı bu maddede 7101 
sayılı yasa ile yapılan değişiklikle sıra cetvelinin düzenlenmesine ilişkin 
mevcut süre ve ek süre talebi üç aydan iki (2) aya indirilmiş ve süresinde 
işlem yapmayan iflas idaresine sadece aynı iflas idaresi bölgesinde değil, 
herhangi bir iflas idaresi bölgesinde de görev almama yasağı getirilmiştir. 
Böylelikle uzun süren tasfiye sürecinin hızlandırılması hedeflenmiştir.

Değişiklik sonrası İİK 232.maddesi:

“Alacakların kaydı için muayyen müracaat müddeti geçtikten sonra 
ve iflâs idaresinin seçilmesinden itibaren en geç iki ay içinde iflâs ida-
resi tarafından 206 ncı ve 207 nci maddelerde yazılı hükümlere göre 
alacaklıların sırasını gösteren bir cetvel yapılır ve iflâs dairesine bıra-
kılır. Zorunlu hâllerde iki ayın hitamından önce iflâs idaresinin icra 
mahkemesine başvurması hâlinde icra mahkemesi bir defaya mahsus 
olmak üzere bu süreyi en çok iki ay daha uzatabilir. Süresi içinde sıra 
cetvelinin verilmemesi hâlinde iflâs dairesinin durumu icra mahke-
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mesine intikal ettirmesi üzerine iflâs idaresi üyelerinin vazifesine son 
verilir ve sebketmiş hizmetleri için kendilerine bir ücret tahakkuk etti-
rilmez. Mahkeme ayrıca bu üyelerin bir yıldan az olmamak ve üç yılı 
geçmemek kaydıyla herhangi bir iflâs idaresinde görev almalarını ya-
saklayabilir, bu karar kesindir.”

6. İİK 241.maddesi

Malların paraya çevrilmesi başlıklı 241.maddeye eklenen;

“Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün hâlinde satıl-
dığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar 
bir bütün olarak paraya çevrilir.”

hükmü içeriği, daha önce 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık 
kanunda karşımıza çıkan ve yıllar içerisinde cebr-i icra satışlarında da kı-
yasen uygulanmaya başlanmıştır. Hatta “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına 
İlişkin Yönetmelik” ile ticari ve iktisadi bütünlüğün oluşturulmasına ve 
satışına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Özellikle müflisin mağazalarını, eşya depolarını, fabrikalarını, imalat-
hanelerini ve üretime yönelik sair yerlerini, perakende satış dükkânlarını 
ve buna mümasil yerlerini bir bütün olarak satmak hem masanın daha 
yüksek gelir elde etmesini hem de tasfiyenin daha hızlı sonuçlanmasını 
sağlayacaktır.

Netice olarak, yeni yasa değişikliklerinin İflas sebebiyle tasfiyenin daha 
hızlı sonuçlanmasını hedef alarak düzenlendiğini söylemek doğru bir tes-
pit olacaktır.



KRITIK DÜŞÜNME:  
BIR BÜTÜN HALINDE ULUSLARARASI TAHKIM

Jan KLEINHEISTERKAMP1

Çeviri: Can EKEN

I. Giriş

27.1 Uluslararası Tahkimde lisansüstü seviyede bir akademik ders na-
sıl anlatılmalıdır? Bu sorunun, tabi ki, tek bir cevabı yoktur, ve bu cevap 
o akademik kurumun uluslararası tahkime bakış açısına, öğrencilerinin 
beklentisine ve akademisyenin kendi tercihlerine göre değişir. Yine de li-
sansüstü seviyedeki akademik bir eğitimin amacı oldukça açık olmalıdır, 
bu eğitim sadece basit bir bilgi transferi şeklinde olamaz ve bir meslek içi 
eğitim ya da bir beyin yıkama da değildir; nihayetinde bu amaç uluslara-
rası tahkimde ortaya çıkan en karmaşık konularda öğrencilerin olgunca 
ve kendi başlarına düşünebilmelerini sağlamaktadır. Ne kadar teori, ne 
kadar uygulama bu süreçte gereklidir? Özellikle uluslararası özel hukuk 
ve karşılaştırmalı hukuk gibi İlgili ana bilim dallarının rolü nedir? İleri-
deki bölümler London School of Economics and Political Science Üniver-
sitesindeki LLM (Hukuk Yüksek Lisansı) programı içerisindeki tahkim 
derslerinin şekillenmesine öncülük eden hususlar ve özellikle de Ulusla-
rarası Tahkimde İleri Seviyede Meseleler dersindeki düşüncelerdir.  

II. TAHKİM DERSLERİNİN GENEL OLARAK YÜKSEK LİSANS 
PROGRAMI İÇERİSİNDEKİ YERİ

27.2 Tahkim derslerinin yüksek lisans programı içerisindeki yerine 
karar vermek en temel seçimlerden bir tanesidir. Bir seçenek, Uluslarara-
sı Uyuşmazlık Çözümüne adanmış, Queen Mary Üniversitesi’nin Ulusla-
rarası Uyuşmazlık Çözümü ve Karşılaştırmalı Hukuk yüksek lisans prog-
ramı ya da Geneva Üniversitesi ve Geneva Yüksek Lisans Enstitü’sünün 
MIDS (Uluslararası Uyuşmazlık Çözümü Yüksek Lisans) programı gibi 
uzman bir yüksek lisans programı sunmaktır.

27.3 LSE, “Bütün içinde Hukuk” geleneğiyle aynı doğrultuda bütüncül 
bir yaklaşım benimsedi: Uluslararası tahkim Genel LLM programının bir 
parçası olarak öğretilmektedir; (Alternatif ya da uluslararası) uyuşmazlık 
çözümü olarak uzman bir LLM programı bulunmamaktadır. (1) Uyuş-

1  London School of Economics and Political Science (LSE) Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi’nde Doçent Doktor, Cornell Hukuk Fakültesi Berger and Clarke kürsüsü misafir 
öğretim üyesi.
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mazlık çözümü ayrı bir disiplin olarak görülmemiştir. Özellikle ticari tah-
kim, uluslararası ekonomik işlemlerin usuli bir boyutundan başka bir 
şey değildir, ki uluslararası tahkimin gelecekteki uygulayıcıları için huku-
kun esası boyutu da aynı derecede mühimdir. Nihayetinde, tahkim heyeti 
önündeki ekonomik uyuşmazlıklar öncelikle davanın esaslarına uygun 
olarak çözülmelidir; tahkim usulü ekonomik işlemlerle ilgili esasa dair 
hakları şekillendirir ve güvence altına alır. Dolayısıyla, tahkim LSE’de 
bağımsız ya da sadece Alternatif Uyuşmazlık Çözümü disiplini olarak gö-
rülmemiştir; ticaret hukukunun, ya da yatırım tahkimi açısından ulusla-
rarası kamu hukukunun bir parçası olarak görülmüştür. (2) Bu nedenle 
LSE’deki öğrenciler sadece uyuşmazlık çözümüne odaklanma seçeneğine 
sahip değildirler, esasa dair hukuk konularıyla tahkimi birlikte almaları 
gerekmektedir ve hatta bunun için de teşvik edilmektedirler. 

27.4 Deneyimler göstermektedir ki uluslararası ticari tahkim dersini 
seçen öğrenciler genellikle finans hukuku, rekabet hukuku ve fikri mül-
kiyet hukukunu ve hatta (yargı yetkisi uyuşmazlıklarına ve kanunlar ih-
tilafına odaklanan) uluslararası ticari işlemler derslerini de seçmektedir; 
yatırım hukukuna ve tahkime ilgi duyan öğrenciler bu seçimi genellikle 
(hepsi olmamakla birlikte) insan hakları ve uluslararası kamu hukuku 
dersleriyle kombine etmek eğilimindedir. Bu dağılım çoğu LSE mensubu-
nun paylaştığı –fakat LSE haricinde mutlak olarak paylaşılmayan- başka 
bir kavramsal anlayışı da yansıtmaktadır: ticari tahkim ve yatırım tahki-
mi açık bir şekilde usulle ilgili olsa da esasında birbirinden farklıdırlar; 
ilki sıkı bir şekilde özel hukukun içindedir, halbuki ikincisinin kamu hu-
kukuna benzer çerçevesi içerisinde anlaşılması gereklidir. (3)

III. ULUSLARARASI TAHKİMDE UZMANLAŞMAK İÇİN İKİ ADIM

27.5 Başka bir önemli seçim Uluslararası Tahkimin Temelleri ve İleri 
Seviyede Meseleleri birbirinden ayırmaktı. İki yarım ünite halinde yapılan 
bu ayrım sadece öğrencilerin programdaki ve uzmanlaşmak istedikleri 
alandaki seçim özgürlüğünü artırmamakta, aynı zamanda en uzman LLM 
programlarında bile normal olan öğrencilerin önceki bilgi düzeylerine dair 
önemsiz sayılamayacak derecedeki farklılıkları ortadan kaldırmaktadır.

A. Tahkimin temellerini Anlama

27.6 Tahkimin Temelleri dersi tam bir devir halinde tahkim anlaş-
masından, bu anlaşmanın geçerliliği ve etkilerinden tahkim usulüne, bu 
usulün devlet mahkemeleriyle ilişkisine ve esasa uygulanacak hukuka, 
hakem kararının etkilerine, birbiriyle bağlantılı olan karara itiraz ve ten-
fiz usullerine ve nihayetinde, belki daha az klasik fakat daha çok ayırt 
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edici nitelikte kamu düzeninin bu çerçevedeki çapraz rolüne kadar ulus-
lararası ticari tahkime klasik olarak, basit ve genel bir bakış sunmakta-
dır. New York Konvansiyonu ve İngiliz Tahkim Kanunu konuyu keşfetmek 
için başlangıç noktalarıdır, fakat özellikle Fransız ve Alman (ikinci ülke 
UNCITRAL Model Kanunu yetki alanına örnek olarak) hukuklarındaki 
farklılıklara dikkat çekerek karşılaştırılmaktadır; ve çeşitli meselelerin 
kanunlar ihtilafı boyutu önemli bir özellik arz etmektedir. Her yıl 60-80 
öğrencinin seçtiği bu ders kısmen karşılıklı konuşmaya dayanan 2 saatlik 
10 ders halinde işlenmektedir ve öğrencilerin konuyla daha çok bütün-
leşmeleri için 2 haftada bir daha küçük gruplarla yapılan ek derslerle 
de desteklenmektedir. Amaç bütün öğrencileri uluslararası tahkime dair 
uzman seviyedeki bir tartışmayı takip edecek seviyeye getirmektir. Öğren-
ciler uluslararası tahkim alanında çalışabilmek ve kendi başlarına ulus-
lararası tahkimin doğası hakkında düşünebilmek için uluslararası özel 
hukuk, usul hukuku ve sözleşme hukukundaki görüşlere ve uluslararası 
tahkimin genel kavramlarına yeteri derecede aşina olurlar.

B. Uluslararası Tahkimi Yüksek Lisans Düzeyinde Tartışma

27.7 İleri Seviyede Meseleler dersi uluslararası ticari tahkimin ustalık 
dersidir. Amaç uluslararası tahkimdeki sorunlara daha derin bir analiz 
sunmak ve profesyonel ve akademik seviyedeki tartışmalara katılım ka-
pasitesini artırmaktır. Bu derse katılmanın ön koşulu ya ilk dönemdeki 
Tahkimin Temelleri dersini almış olmak, önceki öğrenimlerinde bu temel 
tahkim dersine benzer bir dersi tamamlamış olmak, ya da uluslararası 
tahkime dair bir çalışma deneyiminin olmasıdır.

28.8 Ders seminer şeklinde ve başlıca tartışma odaklı olarak işlen-
mektedir. Doğal olarak, öğrenciler daha aktif katılım sağlamak için 30’u 
geçmeyecek şekilde 2 seminer sınıfına ayrılır. (4) İlk ders Tahkimin te-
melleri dersini alanlar için konuları hatırlatma ve almayanlar için o ders-
te genel olarak neler anlatıldığını öğrenmeleri için uluslararası tahkimin 
temellerine dair genel bir gözden geçirmedir. Sekiz alt dersin her biri, 
tahkim anlaşmasına uygulanan hukuk, competence-competence2 prensi-
binin etki alanı, anti-suit injunctions3 (Özellikle Avrupa Birliği içeriğinde), 

2  Competence-competence ya da kompetenz-kompetenz, hakem heyetinin önüne gel-
en uyuşmazlık konusunda karar verebilme yetkisine sahip olup olmadığını açıklayan 
hukuk prensibidir. Bu prensibe gore bazı ülkelerde hakemler uyuşmazlığı çözmek 
için yetkisinin olduğuna kendisinin karar verebileceği benimsenmişken bazı ülkelerde 
hakem heyetinin söz konusu uyuşmazlığı çözmede yetkili olup olmadığına ilişkin kararı 
mahkemeler vermektedir (çevirmen notu).

3  Belirli bir dava devam ederken başka bir ülkede/mahkemede/tahkimde yeni bir dava 
açılmaması için yargıcın ya da hakemin verdiği emirlere verilen isimdir. (çevirmen notu)
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tahkim-dolandırıcılık-yolsuzluk, tahkim yerinde iptal edilen hakem ka-
rarlarının tenfizi, tahkim ve sınır aşan borçlarını ödeyememe durumu, 
uluslararası zorunlu hukuk kurallarının rolü gibi, uluslararası tahkimin 
klasik ve tartışmalı (yıldan yıla değişebilen) konularından seçilerek oluş-
turulur. Son ders, provokatif bir şekilde “Uluslararası Tahkim: Kendi 
başına bir evren ya da bir kara delik?”, başlığını taşımaktadır ve önceki 
derslerde tartışılan bütün konulara değinmeye fırsat verecek biçimde öğ-
rencilerin düşüncelerini savunmasına fırsat vermektedir. Amaç tahkimin 
özel ve sözleşmeye dayalı bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olması ve kamu 
hukuku boyutu ile tahkimin uluslar ötesi bir yargı mekanizması yaratma-
sı arasındaki ilişkileri ve gerilimi ve bundan doğan geleceğe dair sorunları 
tartışmaktır.

27.9 Her bir derste, bir grup (2 ya da 3 öğrenci) dersin konusuyla ilgili 
kritik noktalarına ve kendi çözüm önerilerine dair kısa bir sunum hazır-
lamakla görevlidir. Sunumun yapılacağı haftanın öncesindeki cuma günü, 
bu grup sunumun özeti olan ve kendi düşüncelerini yansıtan 1 sayfalık 
özeti diğer öğrencilerin hazırlanmaları ve cevap veren grubun önerdik-
leri çözümlere karşı savunma hazırlayabilmeleri için e-mail ile dağıtır-
lar. Cevap veren grup, sunumdan sonra tartışma tüm sınıfa açılmadan 
önce karşı savunma yapar. Bu sayede sadece öğrencilerin iyi bir şekilde 
hazırlanmaya zorlanmaları sağlanmış olmaz, aynı zamanda bu birbirine 
zıt iki sunum yaklaşımının sonucu genellikle kafa karışıklığı (!) olur. Öğ-
rencilerin tartışmadaki fikir karşıtlığı (kabul edilmelidir ki dersin hocası 
tarafından bu daha da keskin hale getirilmekte) bir belirsizlik hissine yol 
açmakta ve “doğru cevap”a bir özlem yaratmaktadır; tabi ki bu doğru ce-
vabı bulmak imkansızdır. Her haftanın ikinci dersi, öğrencilerin konuyu 
anlamalarını güçlendirmek, hatalı ifadeleri netleştirmek ve çözümü olma-
yan problemleri tespit etmek ve çerçevelemek için ayrılır.

27.10 Derste zamanla öğrenildi ki, belirli temel noktaların ötesinde 
doğru ya da yanlış neredeyse yoktur; sadece güçlü ve zayıf argümanlar 
vardır, ki bu güçlü ve zayıf olması bazen argümanın kendi içinde bir bü-
tün olmasına değil aynı zamanda nasıl sunulduğuna da bağlıdır; aslında 
çoğu zaman birbiriyle çelişen iki argüman da savunulabilir niteliktedir. 
Bu nihilistik bir yaklaşım yaratmak için değildir (Sorunlar yoktur sadece 
fırsatlar vardır). (5) Amaç uluslararası tahkim fikrini anlamak ve işlevsel 
hale getirmek için, uluslararası tahkimle ilgili (ve aynı zamanda hukukun 
diğer alanlarıyla ilgili) teknik ve teorik ve hatta filozofik tüm bilgiyi bir 
araya getirebilme becerisine dikkat çekmektir. Bu nedenle bir argüman, 
hipotez, düşünce, doktrin ya da görüş neden ikna edicidir sorusunu için-
de barındıran kritik düşünme (6) elzemdir.
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IV. TEORİ VE PRATİĞİN ROLÜ

A Teori 

27.11 Her iki tahkim dersi de mesleki hazırlık içermediği için teorik-
tir. Her iki ders de daha iyi hukuki argümanlar geliştirebilmeye olanak 
veren teoriyi anlamayı kolaylaştıran bir mantıkla verilmektedir ve böy-
lece daha ikna edici hale gelmektedir. Dersler öğrencilerin uluslararası 
tahkimin bir bütün halinde anlaşılması için güçlü bir temel teori bilgisi 
oluşturulmasını amaçlamaktadır.

27.12 Temel tahkim dersinin başında uluslararası tahkimin kaynakla-
rını incelerken “Bir hakemi hakem yapan nedir?” sorusu üzerinde zaten 
yeterince zaman ayrılmaktadır. Tahkim yetkisinin dayanağı olarak tah-
kim anlaşması ve tahkime izin veren –ya da yasaklayan- hukuk arasın-
daki gerilimi düşünmek şu sorulara yöneltmektedir: “Hangi hukuk? Tah-
kim anlaşmasının yapıldığı yer hukuku mu yoksa hakem kararının tenfiz 
edileceği yer hukuku mu?” Bu durum uluslararası tahkimin doğasıyla 
ilgili olarak sırasıyla ne ifade eder?” Bu sorular tabi ki de, en azından ilk 
bakışta, gözümüzü açmaktan daha çok kafa karıştırırlar. Fakat, tekrar 
ve tekrar tahkimin başından sonuna kadar uluslararası tahkimin bütün 
evrelerinde her bir ders boyunca yeni bir pencere açarlar (ya da hatırla-
mamızı sağlarlar). Bu girişten sonra, öğrenciler bölgesel ve bunun karşıtı 
olarak uluslar ötesi tahkim düşüncesi hakkında genel bir bilgi sahibi ol-
malılar ve dahası derste açıklanan (çoğu) teorinin pratik olarak nasıl rol 
oynadığını açıklayabiliyor olmaları gerekir. 

27.13 İleri Seviyede Meseleler dersinde, değişik teorik yaklaşımların 
özel sonuçları, ilgili konuların anlaşılabilmesi ve tartışılması için olduk-
ça önemlidir. Tekrar etmek gerekirse, amaç meselelerin karmaşıklığını 
kavrayabilecek ve mesleki yaşamda da kullanılabilecek kadar güçlü argü-
manlar geliştirilebilmesidir. Uluslararası tahkimde problemlerin teorik 
olarak daha iyi anlaşılması daha güçlü argümanlara, uygulamada daha iyi 
avukatlık yapılabilmesine ve müvekkillere davalarının zayıf yönleri hak-
kında daha iyi tavsiyelerde bulunulmasına ve belki de hakem kurulunun 
yetkisine itirazlarında –Farazi dava yarışmalarının aksine- ortada gerçek-
ten haklı gerekçeler var ise bu itirazların yapılmasına olanak sağlayacak-
tır. 

B. Uygulama

27.14 Mesleki eğitim açık bir şekilde üniversitede yüksek lisans sevi-
yesindeki derslerin vermek istediği bir eğitim değildir. Tahkimin uygula-
ması iş yaşamında öğrenilmelidir –tartışmalı olarak sadece öğrenilebilir-. 
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Yine de, uygulamaya ufak bir bakış, gelecekte uluslararası tahkim ala-
nında çalışmayı arzulayan öğrenciler için, özellikle de karmaşık tahkim 
sorularından bunaldıkları zamanda, tabi ki de oldukça motive edicidir. 
Bu yüzden LSE 2 yıl önce Freshfields avukatlık şirketi –şimdi Freshfields 
ve Three Crowns avukatlık şirketleri- ile ortaklaşa olarak tahkimin uygu-
lamasına yönelik toplamda 6 akşam süren ve ilk dönemin ikinci yarısına 
(böylece çoğu temel konu işlenmiş olacak) ve ikinci döneme yayılan (ile-
ri seviyede meseleler dersine de eşlik eden)  birbirini tamamlayıcı semi-
nerler sunmaktadır. Seminerler tamamen gönüllülük esasına dayalıdır 
ve müfredat dışıdır, bu pratik çalışmaya hazırlık için önceden okuma ve 
kurgusal senaryoya hazırlık yapılması gerekmektedir. Freshfields ve Th-
ree Crowns’tan avukatlar katılanları uluslararası tahkimi uygulama “sa-
natı”nın temel düşüncelerine doğru bir yolculuğa çıkarırlar: Ne zaman 
tahkimi seçmeli ve müvekkillerine bunu nasıl açıklamalı, nasıl doğru ha-
kemleri seçmeli, tahkimin başında doğan usule yönelik stratejik soru-
lara nasıl çözüm bulunmalı, tanıklar ve uzmanlar nasıl çapraz sorguya 
çekilmeli, hakem kararına itiraz ve hakem kararının infazına dair pratik 
yönler ve son olarak, daha çok sohbet havasında, uluslararası tahkim uy-
gulamasına nasıl dahil olunabileceğine dair seminerlerdir.

V. KARŞILAŞTIRMALI HUKUK VE KANUNLAR İHTİLAFI KURAL-
LARI

27.15 Uluslararası tahkimi karşılaştırmalı hukuk içerisinde ele almak 
bugün normal bir yaklaşımdır. Uluslararası tahkimin “uluslararası” ni-
teliği bu şekil karşılaştırmalı yaklaşımın en açık nedenidir. Uluslararası 
tahkim usulünün çok sayıda temel ilke ve prensip yoluyla ürpertici bir 
şekilde uluslar ötesileşmesi, karşılaştırmalı bir anlayış üzerinde gerçek-
leşmiştir, ya da en azından,  tarafların, danışmanlarının ve hakemlerin 
uluslararası tahkimdeki kültürel özgeçmişlerinin farklılığından kaynakla-
nan, kanunlar ihtilafının reddedilemez bir biçimde zor olmasından ya da 
bu alana ilginin olmayışı ile birleşen fiilen karşılaştırmalı bir uygulama ile 
gerçekleşmiştir. Uygulamadaki hakikat, bütün teorik tartışmaya rağmen, 
tahkim yeri seçiminin tahkime uygulanan hukuki çerçeveyi belirliyor ol-
masıdır,(7) ve uluslararası tahkim süreci boyunca diğer hukuki sistemle-
ri belirleme kapasitesi uygulamada ve teoriyi anlamada önemlidir. Böyle 
olmasına rağmen, dersin verildiği yerin tahkim hukukunu da göz önüne 
almada fayda vardır ve karşılaştırmalı bakış açısının keşfedilmesi ve der-
se girmesi açısından iyi bir başlangıç noktasıdır. Bu, tahkim hukukunu 
oluştururken yapılan seçimleri ve konunun temelini oluşturan genel pren-
sipleri, en azından genel şablonu daha iyi anlamayı sağlar. Daha prag-
matik olarak, uluslararası tahkim öğreniminde karşılaştırmalı yaklaşım, 
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kritik noktaları ve problemleri değişik çözüm önerilerini karşılaştırarak 
daha etkili biçimde ortaya koymaya ve tahkimin “doğası”na dair varsayı-
lan değişik kabullenmeleri değerlendirmemize olanak sağlar.(8)

27.16 Uluslararası tahkimin başka bir önemli çapraz unsuru özel ola-
rak değinilmesini gerektiren değişik kanunlar ihtilafı boyutudur. Bura-
daki temel soru, “hangi hukuka göre?” özellikle uluslararası tahkimde 
oldukça pozitivist bir hukuki yaklaşım sergiler (özellikle Fransa’da bu gö-
rüş uluslar ötesiciler tarafından kullanılmamıştır). Fakat bu kaçınılmaz 
olarak uygulanacak olası hukuk sistemleri çoğulculuğunu yönlendiren 
“trafik kuralları”nın kesin bir görevidir. Uluslararası tahkim ile birlikte 
gelen gerçek bir uluslararası hukuki düzen “hayali” zorunlu olarak (böyle 
de olmalı (9)) ulaşılacak olan değildir; iddia edildiğinden çok gücünü kay-
betmekte olan fakat kendini tekrar eden ulus-devletlerin var olduğu ger-
çek dünyada, kanunlar ihtilafı kuralları gerçektir ve ciddi bir şekilde ele 
alınmalıdır. Kanunlar ihtilafı kuralları uluslararası tahkimin karmaşıklı-
ğının bir parçasıdır ve bunlar tartışmalı olarak uluslararası tahkimin ha-
len bilimsel sağlamlaştırma gerektiren nihai problemleridir. Fakat, doğru 
kanunlar ihtilafı kuralları analizi New York Konvansiyonu’nun çoğu bö-
lümünün anahtarını açan temel noktadır. Yerel hukukların uluslararası 
tahkimin esasına ya da usulüne uygulanmasına dair hukuki öngörülebi-
lirlik getirmesi önemlidir ve uluslar ötesi hukukun doğasına dair anlamlı 
tartışmalara girişmek için de gereklidir. Uluslararası tahkimde kanunlar 
ihtilafı kurallarına dair yoğun düşünme, kendi deneyimime göre, öğrenci-
lerin hukuki düşünüş şekillerini geliştirmede ve uluslararası tahkimi zor 
hale getiren soyutluğu ve karmaşıklığı kontrol altına almada mükemmel 
bir egzersizdir. Bu ayrıca öğrencileri uluslar ötesi hukuku kestirme yol 
olarak kullanıp bu karmaşıklıktan hemen kurtulmak gibi tehlikeli bir tu-
zağa düşmekten de kurtarabilir.(10) Uluslararası tahkimi öğretirken ka-
nunlar ihtilafı probleminden uzak durmak tamamıyla ihmal olurdu.

VI SONUÇ

27.17 Uluslararası tahkim eğitimi esasında zorlayıcıdır. Her şeye rağ-
men, uluslararası tahkim bir çok yönden, genç değilse de oldukça ge-
lişmiş bir sistem de değildir ki bu nedenle önemli bir derecede belirsiz-
lik ve esneklik içerisinde hareket etmektedir ve bu da tipik bir zorlayıcı 
unsurdur. Uluslararası tahkimdeki problemleri çözmek için hiç değilse 
birkaç kolay çare vardır. Yüksek lisans seviyesindeki uluslararası tahkim 
eğitimi, beyin yıkama ya da bilgi veya beceriyi transfer etmekten ziyade, 
esasında öğrencileri kendi başına kritik olarak düşünebilme ve sağlam 
argümanlar geliştirebilme seviyesine getirmektir. Bu seviye, öğrenciler 
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uluslararası tahkimi yerel hukuku aşan ve içinde her şeyin mümkün ol-
duğu mistik, sui generis bir disiplin olarak öğrenmekten ziyade uluslara-
rası tahkimi genel olarak hukuk bilgileri içerisinde nereye oturtacakları-
nı, sağlam argümanlar geliştirebilmek için sözleşmeler hukukunun, usul 
hukukun ve kanunlar ihtilafının temel prensiplerini tekrar oluşturduktan 
sonra gerçekleşecektir. Zorlayıcı kritik düşünme, uluslararası tahkimin 
doğasında var olan aşırı karmaşıklıktan, ki bu karmaşıklığı sadece gele-
cekteki müvekkillerinin çıkarına en uygun olan argümanları geliştirmek 
için değil, aynı zamanda uluslararası tahkimin doğru yönde evrilmesine 
de katkıda bulunacak şekilde yorumlamalarına ve bu belirsizliklerle baş 
edebilmelerine olanak sağlayacaktır. Ve sonrasında onlar da, en azından 
meslekteki ilerleyen yıllarında, üniversitede faydalı bir şeyler öğrendikle-
rini fark edebileceklerdir.

Referanslar

1) LL4C5 Uluslararası Ticari Tahkimin Temelleri; LL4C6 Uluslararası Ticari 
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Hukuk Yüksek Lisans programının Şirketler ve/veya Ticaret Hukuku ve Ulus-
lararası İş Hukuku uzmanlık alanlarının bir parçası olarak seçilebilir; LL4E7 
bu uzmanlık alanlarına ek olarak Uluslararası Kamu Hukuku uzmanlık alanı-
nın bir parçası olarak da seçilebilir.

2) Yatırım Tahkimi LL4E7 dersinin bir parçası olarak öğretilmektedir ve 
LL4C5 ve LL4C6 derslerinde ise sadece tahkimin genel değerlendirmesi içeri-
sinde değinilmektedir.

3) Kabul edilmelidir ki, LL4E7 dahil - Yatırım Anlaşması Hukuku, Şirketler 
Hukuku ve/ya da Ticaret Hukuku Uzmanlık (Bkz n. 1) alanında bir seçenek 
olarak bu alanlara çok da uygun düşmemektedir.

4) LSE Yüksek Lisans Programı kurallarına göre, seminer grupları maksimum 
30 kişi ile sınırlandırılmıştır.

5) Hukuk Fakültesinde nihilizme karşı radikal uyarılar için bakınız: P.D. Car-
rington, ‘Of Law and the River’, 34 J. of Legal Education (1984) 222, 227.

6) LSE’nin armasındaki mottosuyla aynı doğrultuda olarak: rerum cognoscere 
causas, Vergil’in Mutluluğun anahtarına göndermeyle, Vergil, Georgica II, v. 
490 (29 BC).

7) Fransız mahkemelerinin, uluslararası tahkim olsa dahi, Fransa’da verilen 
tahkim kararların iptaline izin veren Fransız Hukuk Muhakemeleri Usulü Ka-
nunu madde 1518 bunun için yeterlidir – ve bu iptal kararları New York Kon-
vansiyonu’na taraf olan çoğu ülkede, her ne kadar Société PT Putrabali Adya-
mulia c/ SA Rena Holdings, Cour de cassation, Cass 1ère civ, 29 June 2007, 
JDI (Clunet) (2007) 1236 kararında belirtildiği üzere yabancı iptal kararlarına 
herhangi bir hukuki etki vermeyi reddeden Fransız kararı olsa da, New York 
Konvansiyonu madde V(1)e gereği tahkim kararının infazının reddine yol aça-
caktır. 
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8) Örnek olarak “gizlilik” İngiliz hukukunda “tahkimin doğası gereği ortaya 
çıkan” örtülü bir zorunluluk (Emmottv Michael Wilson & Partners Ltd [2008] 
EWCA Civ 184 per Collins LJ (o zamanki ünvanı öyleydi) paragraf 81), bir ifa-
de olarak karşılaştırmalı hukuk bakış açısıyla şaşırtıcıdır; ya da genel bir ifade 
olan hakem kararlarının kesinliği uluslararası tahkimde gereklidir, ki İngiliz 
Tahkim kanunu madde 69’a göre tartışmaya açıktır. 

9) Bakınız: R. Michaels, ‘Dreaming law without a State: Scholarship on auto-
nomous international arbi tration as utopian literature’, 1 London Review of 
International Law (2013) 35–62.

10) Bu tehlike ile ilgili bakınız: J. Kleinheisterkamp, ‘The Review of Arbitra-
tors’ Interpretation of International Contracts – Transnational Law as a Dan-
gerous Short-Cut’, 29 ASA Bulletin (2011) 474–486; id. ‘Lord Mustill in the 
Courts of Tennis: Dallah v Pakistan in England, France and Utopia’, 75(4) 
Modern Law Review (2012) 639–654.



SAVUNMANIN HAZIRLANMASINDA MÜDAFININ 
YAPACAĞI HUKUKI YARDIMIN SINIRLARI

 
Av. Oğuzcan GÖRGÖZ 

Avukat, şüphelinin savunmasını hazırlarken suç delillerini yok etme, 
gizleme ve değiştirme ( TCK m.281) , suçluyu kayırma (TCK m.283), tu-
tuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme (TCK m. 284), gizliliğin 
ihlali (TCK m. 285), adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs (TCK m.288) 
suçlarını işleyebilir mi?

Anayasanın 38. maddesine göre ‘’ Suçluluğu hükmen sabit oluncaya 
kadar, kimse suçlu sayılamaz. Hiç kimse kendisini ve kanunda göste-
rilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil 
göstermeye zorlanamaz.’’ ve Ceza Muhakemesi Kanunun 147/e maddesi-
ne göre ‘’ Yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanunî 
hakkı olduğu söylenir.’’ suç isnadında bulunan iddia makamı iddiasını 
ispatla yükümlüdür ve şüpheli yüklenen iddialara karşı susarak konuş-
maya zorlanamayacağı gibi kendisini suçlayan bir beyanda bulunmaya 
da zorlanamaz. Kişilerin kendilerini suçlandırmama hakları olduğu için 
şüpheliler yalan beyanda dahi bulunsa sırf bu yüzden ayrıca cezalandı-
rılamazlar. Yine şüpheliler delil göstermek mecburiyetinde olmadığı gibi 
delil bulma görevi iddia makamına aittir.

Müdafii ise şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını 
yapan avukattır. Müdafii şüpheli veya sanığın savunması hazırlanırken 
onun yanında yer alarak şüpheli veya sanığa kanuni haklarını hatırlatır ve 
savunma hakkının kullanılmasına yardımcı olur. 

Savunma hakkının kullanılması suç delillerini yok etme, gizleme ve de-
ğiştirme ( TCK m.281) , suçluyu kayırma (TCK m.283), tutuklu, hükümlü 
veya suç delillerini bildirmeme (TCK m. 284), gizliliğin ihlali (TCK m. 
285), adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs (TCK m.288) suçları bakımın-
dan bir hukuka uygunluk nedenidir. Ancak hakkın kötüye kullanılması 
ve meşru savunma sınırlarının aşılması halinde, avukat yaptığı savunma 
nedeniyle bu suçların şüphelisi konumuna gelebilir. 1 Savunma hakkının 
ne zaman kötüye kullanıldığı ise kanunda açıklanmamıştır. Bu nedenle 
müdafiin ceza muhakemesindeki hukuki statüsünü saptayarak sonuca 
gidilmelidir. 

1 Centel/Zafer Ceza Muhakemesi Hukuku11. Bası, Sayfa 172.
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Müdafii şüpheli veya sanığın yardımcısı olarak onun savunma hakkı-
nı kullanmasını sağlamaktadır. Ancak müdafii aynı zamanda bir adalet 
organıdır. Avukatlık yasasında avukatlığın kamu hizmeti ve serbest mes-
lek olduğu belirtilmiştir. Ceza yargılamasının amacı olan maddi gerçeğe 
ulaşma doğrultusunda yapılan yargılama faaliyetinde avukat kamu hiz-
meti gören bir kişi olarak maddi gerçeği karartacak fiillerde bulunamaz. 
Savunma hakkının kullanılması maddi gerçeğin karartılacağı anlamına 
gelmemektedir. 

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin 23/d  mad-
desine göre ‘’Müdafi sadece hukukî yardımda bulunabilir, şüphelinin 
ifadesi alınırken şüpheliye sorulan soruya doğrudan cevap veremez, 
onun yerini aldığı izlenimi veren herhangi bir müdahalede bulunamaz. 
Hukukî yardım maddî olayı karartabilecek müdahalelerin yapılması 
anlamına gelmez. Müdafi şüpheliye bütün kanunî haklarını hatırlata-
bilir ve müdafiîn her türlü müdahalesi tutanağa geçirilir.’’ müdafii şüp-
helinin savunma hakkını kullanmasına yardımcı olurken maddi gerçeği 
karartabilecek aktif müdahalelerde bulunmamakla yükümlüdür. Ancak 
müdafii şüpheliye kendisini suçlandırmama hakkı sebebiyle pasif kalma-
sını, sorulara cevap vermemesini, kendisi aleyhine delil göstermemesini 
telkin edebilir. Bununla birlikte müdafii aktif bir müdahale ile adli organ-
ların işleyişini engellememekle de yükümlüdür.  

Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunda şüpheli veya 
sanığın kendisinin işlediği veya işlenişine iştirak ettiği suçla ilgili delilleri 
yok etmesi, gizlemesi veya değiştirmesi halinde Türk Ceza Kanunu 181/1 
uyarınca kendisine ceza verilmemektedir. Bu hüküm şüpheli veya sanık 
için bir şahsi cezasızlık halidir. 

Ancak müdafii şüpheli veya sanığa delilleri yok etmesi, gizlemesi veya 
değiştirmesini söyleyerek aktif hareketlerde bulunur ve şüpheli veya sa-
nığı böyle bir suçu işlemeye azmettirirse Türk Ceza Kanunu madde 40 
uyarınca ‘’ Suçun işlenişine iştirak eden her kişi, diğerinin cezalandırıl-
masını önleyen kişisel nedenler göz önünde bulundurulmaksızın kendi 
kusurlu fiiline göre cezalandırılır.’’ suç delillerini yok etme, gizleme veya 
değiştirme suçunun azmettiricisi olarak cezalandırılabilir. Müdafiin bura-
da icra ettiği aktif hareket olan ve şüpheli veya sanığa söylenen‘’ delilleri 
yok et, gizle veya değiştir’’ söyleminin savunma hakkının sınırları dahilin-
de kaldığı söylenemez. 

Şüpheli veya sanık henüz bulunamamış bir delilden müdafiiye bah-
sederse müdafii doğal olarak müvekkiline kendisi aleyhine delil göster-
meme hakkı kapsamında ilgili delilden bahsetmemesini ya da yerini gös-
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termemesini söyleyebilir. Ancak müdafii örneğin silahla adam öldürme 
suçunda müvekkiline silahı saklaması gerektiğini (delilleri gizlemesini) 
söyleyemez.

Bununla birlikte müdafii hukuki düzenlemelerden şüpheli veya sanığı 
haberdar etmek amacıyla şüpheli veya sanığın kendisinin işlediği suçla 
ilgili olarak delilleri yok etmesi, gizlemesi ya da değiştirmesi fiilinin ceza 
yasası bağlamında cezalandırılmadığını hatırlatabilir. Zira müdafiin yap-
tığı şey yalnızca yasa maddesinin şüpheli veya sanığa okunmasından iba-
rettir. 

Türk Ceza Kanunun 284. Maddesine göre ‘’ Hakkında tutuklama ka-
rarı verilmiş olan veya hükümlü bir kişinin bulunduğu yeri bildiği halde 
yetkili makamlara bildirmeyen kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.’’ müdafii pasif bir hareket olan müvekkilinin yerini bildir-
meme eylemini işlemesi halinde bu fiil savunma hakkı kapsamında kal-
maktadır. Müdafiin müvekkilinin yerini bildirmemesi sebebiyle cezalan-
dırılması söz konusu olamaz. 

Ancak müdafii, müvekkiline bulunduğu yeri değiştirmesini, kolluğun 
kendisinin bulunduğu yere doğru geldiğini söylerse bu durumda suçlu-
yu kayırma’’ Suç işleyen bir kişiye araştırma, yakalanma, tutuklanma 
veya hükmün infazından kurtulması için imkan sağlayan kimse, altı 
aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.’’ suçunun faili ola-
bilir. Çünkü müdafiin aktif hareketi savunma hakkının sınırlarını aşmış-
tır. Zira savunma hakkı hiçbir zaman suç şüphesi altında olan kişinin 
yetkili makamların karşısına çıkmasının engellenmesine hak vermez. 

Tüm bunlarla birlikte Ceza Muhakemesi Kanunun 154. maddesi 
uyarınca şüpheli veya sanık, vekâletname aranmaksızın müdafii ile her 
zaman ve konuşulanları başkalarının duyamayacağı bir ortamda görü-
şebilir. Şüpheli veya sanığın telefon aracılığıyla müdafii ile görüşmesi es-
nasında şüphelinin telefonu Ceza Muhakemesi Kanununun 135. maddesi 
uyarınca dinleniyorsa ve yapılan telefon görüşmesinde müdafiin söylem-
leri suç teşkil ediyorsa dahi kaydedilen görüşmelere dayanılarak cezai so-
ruşturma yapılamaz. Zira Ceza Muhakemesi Kanunun 135/3. maddesine 
göre ‘’ Şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinebilecek kişilerle arasındaki 
iletişimi kayda alınamaz. Kayda alma gerçekleştikten sonra bu durumun 
anlaşılması hâlinde, alınan kayıtlar derhâl yok edilir.’’ ve 46. maddesine 
göre ‘’ Meslekleri ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinebile-
cekler ile çekinme konu ve koşulları şunlardır: a) Avukatlar veya staj-
yerleri veya yardımcılarının, bu sıfatları dolayısıyla veya yüklendikleri 
yargı görevi sebebiyle öğrendikleri bilgiler.’’ şüpheli veya sanıkla müda-
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fiin telefon görüşmelerinin kayda alınması ve bu kayıtların ceza soruştur-
masına konu edilmesi mümkün değildir. 

Teknolojik imkânlar, mali güç ve insan gücü gibi avantajlar nedeniyle 
işlenen suçun ispat edilmesinde birçok imkânı olan devlete karşı hukuk 
düzeni, sanığın kendisini savunması amacıyla insan hakkı niteliğinde 
olan asgari savunma haklarını şüpheli veya sanığa tanımıştır. Ülkemiz 
kamuoyunda hukuk kurallarının suç işleyeni koruduğu eleştirisinde bu-
lunulmaktaysa da hiçbir zaman devletin elinde bulunan imkânlara rağ-
men suçu önleyememesi veya suçluyu tespit edememesi gündeme getiril-
memekte ve savunma hakkına haksız bir şekilde saldırılmaktadır.  





YARGITAY KARARLARI





YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

YABANCI PARA BORCU • TÜRK LİRASI KARŞILIĞI

ÖZET: Yabancı para borcunun ödenmemesi ha-
linde alacaklının seçim hakkı doğar ve alacak-
lı borcun vade tarihindeki kura göre Türk lirası 
bedelini ya da borcun fiilen ödeneceği tarihteki 
kura göre Türk lirası bedelini talep edebilir.*
Y. HGK E.2012/12-1072, K.2013/496, T.10.4.2013

(…Alacaklının borçlu aleyhinde 1.500 ABD doları bedelli bonoya da-
yalı olarak, 1.500 ABD doları asıl alacak ve 180 ABD doları işlemiş faizi 
olmak üzere, 1.680 ABD dolarının faiziyle birlikte kambiyo senetlerine 
mahsus haciz yolu ile tahsilini talep ettiği, harca esas değeri 2.268 YTL 
olarak gösterdiği ve takibin bu şekliyle kesinleşerek dosyada bir kısım 
tahsilatların yapıldığı, alacaklı vekilinin 01.03.2010 tarihinde döviz 
kurunun nazara alınarak bakiye borcun hesaplanması talebi üzerine, 
icra müdürlüğünce alacak takip tarihi itibariyle TL’ye çevrilip, TL faiz 
oranlarına göre hesaplama yapıldığı, alacaklı vekilinin bu hesaplama-
ya karşı şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, 
yabancı paranın takip tarihi itibariyle TL’ye çevrilerek TL olarak tah-
silinin talep edildiği kabul edilerek, buna göre dosya borcunun hesap-
lanmasına ilişkin bilirkişi raporu nazara alınarak sonuca gidildiği gö-
rülmektedir.

Alacaklının, Borçlar Kanunu’nun 83 ve TTK’nun 623. maddesi uya-
rınca seçimlik hakkını, fiili ödeme tarihindeki kur üzerinden ödeme 
yapılması yönünde kullanması halinde, takip konusu alacak tahsil ta-
rihine kadar yabancı para alacağı olarak değerlendirileceğinden, ala-
caklı, bu alacağa 3095 Sayılı Kanunun 4/a maddesi gereğince vade 
tarihinden fiili ödeme tarihine kadar devlet bankalarının o para birimi 
ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz ora-
nına göre faiz isteyebilir.

Bu kurallar ışığında somut olayın incelenmesinde: Alacaklının takip 
talebinde asıl alacağı ve asıl alacağa işlemiş faizi yabancı para olarak 
gösterdiği ve toplam yabancı para alacağının faiziyle birlikte tahsilini 

* Dergimizin 2001/Ocak, Şubat, Mart, Nisan  ayısının 163. sayfasında yayımlanan Yargı-
day Hukuk Genel Kurulu Kararına bakınız.
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istediği, bu haliyle fiili ödeme günündeki kur üzerinden ödeme yapıl-
masını talep ettiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda; alacaklı, yabancı para alacağı olan asıl alacak için 
3095 Sayılı Kanun’un 4/a maddesi gereğince takip tarihinden fiili öde-
me tarihine kadar devlet bankalarının o yabancı para ile açılmış bir 
yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı üzerinden 
işlemiş faiz talep edebilir. Mahkemece alacaklı şikayetinin bu doğrultu-
da değerlendirilmesi gerekirken, takip tarihinden sonrası için alacağın 
TL’ye çevrilerek avans faizi istenebileceği kabul edilip buna göre bakiye 
dosya borcu hesaplattırılarak sonuca gidilmesi isabetsizdir...)

gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan 
yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde 
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra ge-
reği görüşüldü:

İstek, İcra Memuru İşlemine Ait Şikayetin Kanun Yolu İle İptali İstemi-
ne İlişkindir.

Şikayetçi-alacaklı Ali vekili, eldeki şikayeti ile; yabancı para borcunun 
tahsiline ilişkin icra takibinde, alacağın fiili ödeme tarihindeki değeri esas 
alınarak, bakiye dosya alacağının hesabının isteme aykırı yapıldığından 
icra müdürlüğünün 17.03.2010 tarihli kararının kaldırılmasını talep et-
miştir.

Mahkemece, yabancı paranın takip tarihi itibariyle TL’ye çevrilerek TL 
olarak tahsilinin talep edildiği kabul edilerek, buna göre dosya borcunun 
hesaplanmasına ilişkin bilirkişi raporunda, şikayetçi-alacaklının bir ala-
cağının bulunmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.

Şikayetçi-alacaklı A. vekilinin temyizi üzerine, Özel Daire’ce yukarıda 
yazılı nedenlerle karar bozulmuştur.

Yerel mahkemece, “davaya konu Ankara 10. İcra Müdürlüğü’nün 
2005/1864 Esas sayılı takip dosyasındaki takip talebi ve ödeme emrin-
deki alacaklı vekilince yapılan düzeltmelerin onaylı olmadığı, sonradan 
farklı kalemle yazıldığı, ödeme emrinde sadece %24 ibaresinin yazılı oldu-
ğu, iki form arasında bile farklılık bulunduğu görülmekle yok hükmünde 
kabul edildiği” benimsenerek önceki kararda direnilmiş; hükmü şikayet-
çi- alacaklı A. vekili temyiz etmiştir.

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; şika-
yetçi-alacaklının, yabancı para alacağı olan asıl alacak için 3095 Sayılı 
Kanun’un 4/a maddesi gereğince, takip tarihinden fiili ödeme tarihine ka-
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dar devlet bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat 
hesabına ödediği en yüksek faiz oranı üzerinden işlemiş faiz talep edip 
edemeyeceği; dolayısıyla, dosya hesabının buna göre yapılması gerekip 
gerekmediği, noktasında toplanmaktadır.

Öncelikle, konuya ilişkin yasal düzenlemenin irdelenmesinde yarar 
vardır:

6762 sayılı (mülga) Türk Ticaret Kanunu (TTK.)’nun 690.maddesi at-
fıyla uygulanan 623.maddesi uyarınca, bononun yabancı memleket parası 
üzerinden düzenlenmesine olanak bulunmaktadır.

Bilindiği gibi, 23.11.1990 tarihinde yürürlüğe giren 3678 Sayılı Ka-
nun’un 29.maddesiyle 818 sayılı (mülga) Borçlar Kanunu (BK.)’nun 
83.maddesine bir fıkra eklenerek, yabancı para borcunun vadesinde 
ödenmemesi halinde, alacaklının bu alacağını aynen, vade veya fiili öde-
me günündeki rayice göre Türk parası ile ödenmesini isteyebileceği kabul 
edilmiştir.

Yabancı para alacağı bir kambiyo senedine bağlanmışsa ilke olarak 
kambiyo Senedinde Aynen Ödeme Şartı Bulunsun Veya Bulunmasın, Ya-
bancı Para Alacaklısı, Alacağının, Vadesinde Ödenmemesi Halinde, Vade 
Veya Fiili Ödeme Tarihindeki Kur Üzerinden Ödenmesini Talep Edebile-
cektir.

Bu arada, yabancı para üzerinden tanzim edilmiş kambiyo senedinin 
icraya konulması halinde olaya uygulanması zorunlu İcra ve İflas Kanunu 
(İİK.)’nun 58 nci maddesinin 2.fıkrasının 3 ncü bendi hükmünün de irde-
lenmesi gerekir.

Yerleşik görüşe göre, İcra ve İflas Kanunu’nun 58 nci maddesinin 
3.bendinin emredici nitelikte olduğu yönündedir.

İİK’nun 58/3 ve 3678 Sayılı Kanun ile 818 sayılı (mülga) Borçlar Kanu-
nu’nun 83. maddesine eklenen fıkrası uyarınca, yabancı para borcunun 
vadesinde ödenmemesi halinde alacaklı bu borcu vade veya fiili ödeme gü-
nündeki rayice göre, Türk parası ile ödenmesini isteyebilir. Alacaklı takip 
talepnamesi ile seçim hakkını vade veya takip tarihi itibariyle kullanmış 
ise, sonradan fiili ödeme günündeki kur üzerinden hesap yapılmasını is-
teyemez.

Takip talebinde, alacaklının yabancı parayı Türk parasına çevirme zo-
runluluğu yanında yabancı para alacağı için temerrüt faizi talep etmek 
isterse vade tarihi ile takip tarihi arasında işlemiş temerrüt faizini yine ya-
bancı para olarak hesaplayıp (3095 sayılı Kanun m.4/a), takip tarihindeki 
kur üzerinden Türk parası olarak talep etmesi gerekir (Hukuk Genel Ku-
rulu’nun 18.12.2002 gün ve E:2002/12-1058, K:2002/1064 sayılı ilamı).
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Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; Ankara 6.İcra 
Müdürlüğü’nün 2005/1684 esas sayılı kambiyo senetlerine özgü icra ta-
kibinde alacaklı, takip talepnamesinde 1.500 ABD Doları bedelli bonoya 
dayalı olarak, 1.500 ABD Doları asıl alacak ve 180 ABD Doları işlemiş 
faizi olmak üzere, 1.680 ABD Doları’nın faiziyle birlikte tahsilini talep 
ettiği; yine takip talepnamesine sonradan alacaklı vekilinin parafını da 
içerecek şekilde elle faiz miktarını ‘%24’ ve ‘ödeme tarihindeki kur üze-
rinden’ ibaresinin yazıldığı, takibin bu şekilde herhangi bir şekilde itiraza 
uğramadan kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Görüldüğü üzere, alacaklı takip talepnamesinde yabancı para alacağı-
nın fiili ödeme günündeki kur değeri üzerinden ödeme yapılmasını iste-
miştir. Alacaklı, BK’nun 83 ve TTK’nun 623. maddeleri uyarınca seçimlik 
hakkını fiili ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenmesi yö-
nünde kullandığından, 3095 Sayılı Kanun’un 4/a maddesi vade tarihinden 
fiili ödeme tarihine kadar Devlet Bankalarının Amerikan Doları ile açılmış 
bir (1) yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranına göre 
işlemiş faiz isteyebilir.

Yerel mahkemece; alacaklı şikayetinin az yukarıda vurgulanan ilke ve 
kabul çerçevesinde değerlendirilmesi gerekirken, bilirkişi raporu benim-
senerek takip tarihinden sonrası için alacağın Türk Lira’sına çevrilerek 
avans faizi istenebileceği kabul edilip, buna göre bakiye dosya borcu he-
saplattırılarak sonuca gidilmesi isabetsizdir.

Şu durumda, mahkemece, Hukuk Genel Kurulu’nca da, benimsenen 
Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken önceki kararda direnil-
mesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ

Şikayetçi-alacaklı Ali vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile; direnme 
kararının, Özel Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenler-
den dolayı 6217 sayılı Kanunun 30.maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Mu-
hakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici Madde 3” atfıyla uygulanmakta 
olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429.maddesi 
gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana 
geri verilmesine, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na 5311 sayılı Kanunun 
29.maddesi ile eklenen “Geçici Madde 7” atfıyla uygulanmakta olan aynı 
Kanun’un 366/III.maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 10 gün 
içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10.04.2013 gününde 
oybirliğiyle karar verildi.
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TACİRLER ARASINDAKİ İŞLER • FAİZ

ÖZET: Tacirler arasındaki ticari işlerde faiz ora-
nının serbestçe kararlaştırılabilmesi mümkün-
dür.*
Y. HGK E. 2013/6-2249, K.2015/1362, T.15.5.2015

DAVA

Taraflar arasındaki “menfi tespit, alacak ve tazminat” davasından 
dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkeme-
since asıl davanın reddine, karşı davanın kısmen kabulüne dair verilen 
14.02.2012 gün ve 2010/32 E. 2012/38 K. sayılı kararın incelenmesi 
taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine Yargıtay 6. Hukuk Daire-
sinin 09.10.2012 gün ve 2012/9769 E., 2012/13041 K. sayılı ilamı ile; 
(… Uyuşmazlık, asıl davada sözleşme gereğince teminat olarak verilen 
50.000 TL bedelli çekin aynen iadesi, mümkün olmaması halinde iptali, 
karşılık davada ise kiralanan makineler nedeniyle kira alacağı ve tazmi-
natın tahsiline ilişkindir. Mahkemece asıl davanın reddine, karşılık dava-
nın kısmen kabulü ile 56.116.70 TL alacağın sözleşme gereği aylık % 10 
faizi ile davacı- karşı davalıdan tahsiline karar verilmesi üzerine hüküm 
davacı- karşı davalı vekili ve davalı -karşı davacı vekili tarafından ayrı ayrı 
temyiz edilmiştir.

1-Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece 
takdir edilerek karar verilmiş olmasına, takdirde de bir isabetsizlik bu-
lunmamasına göre temyiz eden davalı- karşı davacının tüm ve davacı – 
karşı davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları 
yerinde değildir.

2-Davacı–karşı davalının hüküm altına alınan faize ilişkin temyiz 
itirazlarına gelince ;

Davada dayanılan ve hükme esas alınan 20.10.2009 başlangıç tarihli 
ve onbeş gün süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuş-
mazlık bulunmamaktadır. Sözleşmenin özel şartlar bölümü 6. madde-
sinde sözleşme imza tarihinden itibaren aylık kiraların peşin ödenmek 
istenmemesi veya gecikmesi durumunda tahakkuk ettiği tarihten itibaren 
geciken günler için ödeneceği tarihe kadar her ay hesaplanarak ilave edil-
mek kaydıyla peşin olarak % 10 akdi faiz uygulanacağı kararlaştırılmış-
tır. Mahkemece de yapılan yargılama sonucu hüküm altına alınan alacağa 
ilişkin olarak akdi % 10 faiz uygulanmasına hükmedilmiştir. Bununla bir-
likte 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanu-

* Gönderen: Av. Hasan TAVİL
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nu’nun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkındaki 6101 Sayılı Kanun’un 7. 
maddesinde Türk Borçlar Kanunu’nun kamu düzenine ve genel ahlaka 
ilişkin kuralları ile geçici ödemelere ilişkin 76. faize ilişkin 88. temer-
rüt faizine ilişkin 120. ve aşırı ifa güçlüğüne ilişkin 138. maddelerinin 
görülmekte olan davalarda da uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Bu 
durumda 818 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 88. maddesinde düzenlenen faiz 
konusunun davanın halen derdest olması karşısında 6098 Sayılı Türk 
Borçlar Kanunu çerçevesinde değerlendirilerek bir karar verilmesi yö-
nünden hükmün bozulması gerekmiştir…),

Gerekçesiyle ( 1 ) numaralı bentte yazılı nedenlerle asıl davanın red-
dine ilişkin hüküm kısmının onanmasına, davacı- karşı davalı vekilinin 
temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün yukarıda ( 2 ) numaralı bentte 
yazılı nedenlerle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan 
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra ge-
reği görüşüldü:

Dava; kira sözleşmesi gereğince teminat olarak verilen 50.000 TL be-
delli çekin aynen iadesi, mümkün olmaması halinde iptali, karşılık dava; 
kiralanan makineler nedeniyle kira alacağı ve tazminat istemine ilişkin-
dir.

Davacı vekili, müvekkilinin davalıdan makine ve ekipmanlar kirala-
dığını, kiralanan makinelerin teslim edilmesine ve kira bedelinin öden-
mesine rağmen davalıya teminat olarak verilen çeklerden birinin iade 
edilmediğini ileri sürerek çekin aynen iadesine aksi halde iptaline karar 
verilmesini istemiştir.

Davalı vekili, kira sözleşmesi ile davacıya kiralanan makine ve ekip-
manların arızalı olarak teslim edildiğini, makinelerde değer kaybı oluş-
tuğunu, halen alacağının bulunması nedeniyle çekin iade edilmediğini 
belirterek davanın reddine karar verilmesini savunmuş karşı dava ile; 
makine ve teçhizat kiralama sözleşmesi uyarınca hasarlı olarak süresin-
den sonra teslim edilen ekipmanlar nedeniyle, 6.874,70TL tamir bede-
li, 41.492,00TL makine değer kaybı ve 51.633,30TL kira bedelinin aylık 
%10 vade farkı ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davacı karşı davalı vekili, makine ve ekipmanların 15 gün süre ile ki-
ralandığını, davacının talimatı doğrultusunda süresinde teslim edildiğini, 
karşılığında 36.000,00TL ödeme yapıldığını, aylık %10 vade farkı isten-
mesinin ahlaka ve adaba aykırı olduğunu, yasal bir talep olmadığını belir-
terek karşı davanın reddini savunmuştur.
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Yerel mahkemece; davalı karşı davacının kira bedeli alacağının 
7.750,00TL, değer kaybının 41.492,00TL, tamir için yapılan masrafın da 
6.874,70TL olduğu, servis cevabına göre bu bedelin karşı davacı tarafın-
dan ödendiği, sözleşmeye göre kiracı tarafından karşılanması gerektiği, 
sözleşmenin 6.maddesi uyarınca alacak için aylık %10 faiz oranının ka-
rarlaştırıldığı, tarafların tacir oldukları gözetilerek faiz oranını serbestçe 
belirleyebilecekleri gerekçesiyle asıl davanın reddine, karşı davanın kıs-
men kabulü ile 56.116,70TL’nin karşı dava tarihi olan 26/01/2010 tari-
hinden itibaren işleyecek aylık %10 faizi ile birlikte davalıdan alınıp da-
vacıya verilmesine dair verilen karar yukarıda belirtilen gerekçelerle Özel 
Dairece bozulmuş, mahkemece, önceki nedenlerle ve ticari işlerde faiz 
oranının serbestçe kararlaştırılabileceği gerekçesiyle direnilmiştir.

Direnme kararı davacı karşı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; tacir 
olan taraflar arasında akdedilen kira sözleşmesi gereğince sözleşmeden 
kaynaklanan alacağa aylık %10 gecikme faiz uygulanacağına ilişkin hük-
mün, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Ka-
nunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki 6101 sayılı Kanun’un 
7. maddesinde Türk Borçlar Kanunu’nun kamu düzenine ve genel ahlaka 
ilişkin kuralları ile geçici ödemelere ilişkin 76., faize ilişkin 88., temerrüt 
faizine ilişkin 120. ve aşırı ifa güçlüğüne ilişkin 138. maddelerinin görül-
mekte olan davalarda da uygulanacağının hüküm altına alınması duru-
munda geçerli olup olmayacağı noktasında toplanmaktadır.

Öncelikle konunun çözüme kavuşturulması bakımından faiz kavramı 
ve yasal dayanakları üzerinde durulmasında yarar bulunmaktadır.

Faiz; para alacağının medeni semeresidir. Başka bir ifade ile faiz, 
ödünç akdi veya başka bir hukuki muamele yahut fiil neticesinde başka 
bir kimseden alacaklı duruma geçen kimsenin para alacağının karşılığı ve 
bir nevi ücret ve kirası olarak tanımlanmaktadır. (Domaniç Hayri Türk 
Ticaret Kanunu Şerhi, C:1,S:41). Bu tanım, faizin genel tanımı olup, faizin 
türlerine göre çeşitli eklemelerle değişiklik gösterebilmektedir Faiz borcu, 
asıl alacaktan ayrı fakat ona bağlı bir yan edimdir. Faiz borçları asıl alaca-
ğın varlığına bağlıdır ve asıl alacak sona erdiğinde faiz borcu da sona erer 
(TBK’nun 131/1, BK’nun.113/2. Maddesi).

Uygulama ve öğretide baskın görüş olarak, temerrüt (gecikme) faizinin 
hukuki niteliği, borçlunun para borcunu zamanında ödememesi ve temer-
rüde düşmesi üzerine kanun gereği kendiliğinden işlemeye başlayan ve 
temerrüdün devamı müddetinde varlığını sürdüren, alacaklının zararın 
varlığını ve miktarını ve borçlunun kusurunu ispat zorunda kalmaksızın 
borçlunun ödediği ve miktarı yasalarla belirlenmiş asgari, maktu bir taz-
minat olduğu kabul edilmektedir. (Dr. Becker:İsviçre Medeni Kanunu Şer-
hi, Borçlar Kanunu, Fasikül IV, s.5 Dr.S.Özkök Çevirisi; A.Von Tuhr: Cilt 
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1-2 s.617, C.Edege Çevirisi; Nami Barlas: Para Borçlarının İfasında Borç-
lunun Temerrüdü ve Temerrüt Açısından Düzenlenen Genel Sonuçlar, Ka-
zancı Hukuk Yayınları, İstanbul 1992, s.127 vd.; Reisoğlu, Safa: Borçlar 
Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 1998, s.297 vd.;Oğuzman, Kemal-Öz, 
Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Filiz Kitabevi, İstanbul 1995, 
s.373 vd.) Bu tanımın, gecikme zammını da içerdiği kabul edilmektedir. 
Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 11.6.1997 gün ve 1997/11-278 
E. 529 K.; 18.11.2009 gün ve 2009/21-435 E. – 544 K. sayılı ilamlarında 
da aynı hususlar vurgulanmıştır.

Yargılama sırasında yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanu-
nu’nun 88. maddesinin “Faiz ödeme borcunda uygulanacak yıllık faiz 
oranı, sözleşmede kararlaştırılmamışsa faiz borcunun doğduğu tarihte 
yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Sözleşme ile ka-
rarlaştırılacak yıllık faiz oranı, birinci fıkra uyarınca belirlenen yıllık faiz 
oranının yüzde elli fazlasını aşamaz.” hükmünü içermesinin yanı sıra, te-
merrüt faizine ilişkin 120. maddesinde de; “Uygulanacak yıllık temerrüt 
faizi oranı, sözleşmede kararlaştırılmamışsa, faiz borcunun doğduğu ta-
rihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Sözleşme ile 
kararlaştırılacak yıllık temerrüt faizi oranı, birinci fıkra uyarınca belirle-
nen yıllık faiz oranının yüzde yüz fazlasını aşamaz. Akdî faiz oranı karar-
laştırılmakla birlikte sözleşmede temerrüt faizi kararlaştırılmamışsa ve 
yıllık akdî faiz oranı da birinci fıkrada belirtilen faiz oranından fazla ise, 
temerrüt faizi oranı hakkında akdî faiz oranı geçerli olur.” hükmüne yer 
verilmiştir.

Öte yandan, ticari işlere ilişkin düzenlemelerin bulunduğu 6102 sayılı 
Türk Ticaret Kanununun 8/1. maddesinde; ticari işlerde faiz oranının ser-
bestçe belirleneceği, 9/1. maddesinde; ticari işlerde kanuni, anapara ile 
temerrüt faizi hakkında ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanacağı hükme 
bağlanmış olup bu maddede gönderme yapılan ilgili mevzuat 3095 sayılı 
Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanundur. 3095 sayılı Kanunun 
1/1. maddesinde, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre faiz 
ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse faiz 
oranının yıllık % 12 olacağı düzenlenmiştir. Fakat Bakanlar Kurulu, Ka-
nun’un 1/2 maddesinden aldığı yetkiye dayanarak 01.01.2006 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere ticari işlerde kanuni faiz oranını % 9’a indir-
miştir.

Görüldüğü üzere Türk Ticaret Kanunu ve 3095 sayılı Kanun’da ti-
cari işlerde akdi faizi sınırlayacak bir hüküm bulunmamaktadır. 
6102 Sayılı TTK’nın 8. ve 9. maddelerinin gerekçesinde; ticarî işlerde faiz 
oranının serbestçe tayin olunacağının Türk Ticaret Kanununda temel bir 
ilke olarak yer alması gerektiği, ticarî işlerde temel bir kanun olarak Türk 
Ticaret Kanununun konunun düzenlenmesi gereken yer olduğu, ayrıca 
bir kanunun sadece kendi kapsamındaki konuları düzenlemesi, bunlara 
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ilişkin hüküm koyması gerektiği, bu sebeple hükmün 6762 sayılı Kanun-
da olduğu gibi ticarî işlere özgülendiği, 6762 sayılı Kanunda kullanılan 
“tayin olunabilir” ibaresinin ilke ile bağdaşmayan gereksiz bir esnekliğe 
yer verdiği, ilkenin tam olarak öngörülebilmesi için kesin bir ifade kul-
lanılması gerektiğinden “belirlenir” şeklinde düzeltildiği vurgulanmıştır.

Somut olayda taraflar tacir olup “Ekipman (Makine ve Teçhizat) Kira 
Sözleşmesi” ile enerji iletim hattı işinde kullanılmak üzere bir kısım ma-
kineler davacı karşı davalı tarafından, davalı karşı davacıdan kiralan-
mış, kira sözleşmesinin 6. maddesi ile kiracı borçlarının peşinen öden-
mek istenmemesi veya gecikmesi durumunda tahakkuk ettiği tarihten 
itibaren geciken günler için ödeneceği tarihe kadar her ay hesaplanarak 
ilave edilmek kaydıyla peşin olarak %10 akdi faiz uygulanacağı karar-
laştırılmıştır. Kira sözleşmesi gereğince kira sözleşmesinden kaynakla-
nan alacağın tamamının süresinde ödenmediği, tarafların tacir olduğu 
hususunda bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. 01/07/2012 tarihinde 
yürürlüğe giren 6102 sayılı TTK’nın 8/1. maddesinde ticari işlerde faiz 
oranının serbestçe belirleneceği hükmüne aynı maddenin 3. fıkrasında 
tüketicinin korunmasına ilişkin hükümlerin saklı tutulacağına ilişkin bir 
istisna getirilmiş ise de başkaca bir istisna bulunmamaktadır. Aynı Ka-
nunun 9. maddesinde, ticari işlerde kanuni, anapara ile temerrüt faizi 
hakkında ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 
Anılan yasa hükmünde sözü edilen ilgili mevzuatın 3095 sayılı yasa hü-
kümleri olduğunun, akdi faiz oranı yönünden bir sınırlama getirmediği-
nin ve 6102 sayılı TTK’nın 8. ve 9. maddelerinin ticari işler bakımından 
özel hüküm niteliğinde olup ticari işlerde bu hükümlerin uygulanması 
gerektiğinin, başka bir anlatımla 6098 sayılı TBK’nın 88. ve 120. mad-
deleri hükümlerinin ticari işlerde uygulanamayacağının kabulü gerekir. 
Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında bir kısım üyelerce 
01.07. 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanu-
nu’nun “KİRACI ALEYHİNE DÜZENLEME YASAĞI” başlıklı 346. madde-
sinin, “kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yü-
kümlülüğü getirilemez. Özellikle, kira bedelinin zamanında ödenmemesi 
hâlinde ceza koşulu ödeneceğine veya sonraki kira bedellerinin muaccel 
olacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir.”hükmü gereğince kiracı aleyhine 
düzenleme yapılamayacağı, mahkeme kararının Özel Daire bozma kararı 
doğrultusunda bozulması gerektiği görüşü dile getirilmiş ise de bu görüş 
Kurul çoğunluğu tarafından somut olayda tarafların tacir olup ticari işler-
de faiz oranının serbestçe belirleneceği gerekçesiyle kabul edilmemiştir.

O halde, Mahkemenin tacir olan taraflar arasında kararlaştırılan faiz 
oranı dikkate alınarak hükmedilen miktara %10 akdi faiz oranı uygu-
lanmasına ilişkin kararı açıklanan nedenlerle usul ve yasaya uygun olup 
direnme kararının açıklanan nedenlerle onanması gerekmiştir.
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SONUÇ

Davacı karşı davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile yukarıda 
açıklanan nedenlerle direnme kararının ONANMASINA, gerekli temyiz 
ilam harcı peşin alınmış olduğundan başkaca harç alınmasına mahal ol-
madığına, 15.05.2015 gününde oy çokluğu ile karar verildi.

UÇUCU PERSONEL • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
 • 

İŞ KANUNU

ÖZET: Dava konusu işyerinde uçucu personel 
(pilot) olarak çalışan işçinin faydalandığı toplu iş 
sözleşmesinde İş Kanunu hükümlerinin uygula-
nacağı belirlendiğine göre davaya İş Mahkeme-
sinde bakılması gerekecektir.
Y. HGK E.2013/2317, K.2015/1509, T.5.6.2015

(...Davacı, davalı şirkette pilot olarak çalıştığını, aralarındaki söz-
leşmenin haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek, feshin geçersizliği-
ne, işe iadesine ve 4 aylık ücret alacağının davalıdan tahsiline karar 
verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, duruşma gününden önce İş Mahkemesinin görevli ol-
duğu gerekçesiyle, mahkemenin görevsizliğine, dava dilekçesinin usul-
den reddine, talep halinde Bakırköy İş Mahkemesi’ne gönderilmesine 
karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasındaki sözleşme gereğince, davacının davalı şirkette 
kaptan pilot olarak çalıştığı ihtilafsızdır. Davacı sözleşmenin davalı 
tarafça haksız feshedildiği gerekçesi ile eldeki davayı açmıştır. 4857 
sayılı İş Kanununun 4.maddesinde, bu kanun hükümlerinin uygulan-
madığı işler ve iş ilişkileri sayılmış olup, havacılığın bütün yer tesisle-
rinde yürütülen işler hariç olmak üzere hava taşıma işlerinde bu kanun 
hükümlerinin uygulanmayacağı kabul edilmiştir. Şu halde bu davada 
Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir. Mahkemece, işin esasına girilerek, 
taraf delilleri toplanıp sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, 
davacının sendikalı olduğu gerekçesi ile yazılı şekilde dava dilekçe-
sinin görev yönünden reddine karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı 
olup, bozma nedenidir...) 

gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan 
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
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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, iş akdinin haksız feshedildiği iddiasına dayalı işe iade istemine 
ilişkindir.

Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirkette pilot olarak çalıştığını, ara-
larındaki sözleşmenin haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek, feshin 
geçersizliğine, müvekkilinin işe iadesine ve dört aylık ücret alacağının da-
valıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Yerel mahkemece, davacının sendikalı olduğu, talebinin iş kanunu 
kapsamında kaldığı, mahkemenin bu davaya bakmaya görevli olmadığı, 
İş Mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle mahkemenin görevsizliğine, 
dava dilekçesinin usulden reddine, dosyanın talep halinde Bakırköy İş 
Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir. 

Davalı vekilinin temyizi üzerine karar, Özel Dairece yukarıda başlık 
bölümünde gösterilen nedenlerle bozulmuştur.

Yerel Mahkemece, önceki kararda direnilmiş; hükmü temyize davalı 
vekili getirmiştir. 

Hukuk Genel Kurulunda görüşmeler sırasında işin esasına geçilme-
den önce, 4857 sayılı İş Kanununun 20. maddesinde, mahkemece verilen 
kararın temyizi halinde Yargıtay’ın vereceği kararın kesin olduğunun be-
lirtilmesi nedeniyle, eldeki işe iade davasında Özel Dairece verilen bozma 
kararına karşı yerel mahkemece direnme hükmü kurulmasının mümkün 
olup olmadığı hususu ön sorun olarak tartışılmıştır.

Anılan yasa maddesinde; iş sözleşmesi feshedilen işçinin, fesih bildi-
riminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava 
açabileceği ve mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay’ın 
bir ay içinde kesin olarak karar vereceği düzenlenmiş durumdadır. 
Madde metninden de açıkça anlaşılacağı üzere Yargıtay Özel Dairesinin 
vereceği kararın kesin olmasından bahsedilebilmesi için işe iadeye ilişkin 
olarak “iş mahkemesince” bir karar verilmiş olmasının gerektiği belirgin-
dir. 

Bu itibarla, somut olayda Bakırköy 9. Asliye Hukuk Mahkemesince 
verilen görevsizlik kararının bozulmasına ilişkin Özel Daire kararının anı-
lan yasa hükmü çerçevesinde kesin hüküm niteliği taşımadığına karar 
verilerek ön sorun bu şekilde aşılmış ve uyuşmazlığın esasının görüşül-
mesine geçilmiştir.
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Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; hava taşıma işinde ça-
lışan davacı pilotun çalışmasının 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında mı 
yoksa Borçlar Kanunu kapsamında mı sayılacağı, burada varılacak sonu-
ca göre eldeki işe iade davasında görevli mahkemenin İş Mahkemesi mi 
yoksa Asliye Hukuk Mahkemesi mi olduğu noktasında toplanmaktadır.

Bilindiği üzere, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 4.maddesinin 1.fıkrasının a 
bendi uyarınca, “deniz ve hava taşıma işlerinde çalışanlar” hakkında bu 
kanun hükümleri uygulanmamaktadır.

Bahsedilen bu istisnalar arasında yer alan “deniz” taşıma işlerinde ça-
lışanlar hakkında 854 sayılı Deniz İş Kanununun uygulanması için yasa 
çıkartıldığı halde, hava taşıma işlerinde çalışanlar için özel bir düzenleme 
yapılmadığından, bunlar hakkında Borçlar Kanununun genel hükümleri 
uygulanmaktadır.

Ancak bunun yanı sıra, hava taşıma faaliyeti yapılan işyerinde sendika 
örgütlenmesi sonucu Toplu İş Sözleşmesi yapılmış ise, sendika üyesi işçi 
ile işveren arasındaki uyuşmazlığın mülga 2822 sayılı Toplu İş Sözleş-
mesi Grev ve Lokavt Kanununun 66. maddesi (6356 S.K. m.79) uyarınca 
iş mahkemesinde görülmesi gerekir. Zira toplu iş sözleşmesi ile işçi ve 
işveren 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına girmiştir.

Anılan yasa hükmü aynen; “Bu Kanunda hüküm olmayan hallerde Me-
deni Kanun ve Borçlar Kanunu ile hizmet akdini düzenleyen diğer kanun-
ların bu Kanun aykırı olmayan hükümleri uygulanır. Bu Kanunda aksi 
öngörülmedikçe tebligatlar Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Bu Kanunun uygulanmasından doğan bütün uyuşmazlıklar iş davala-
rına bakmakla görevli mahkemelerde çözümlenir” düzenlemesinin içer-
mektedir.

Somut olayda, davacının Bakırköy 18. Noterliğinin 06.12.2004 tarihli 
sendika üyelik formuna göre 30.12.2004 tarihinden itibaren Türk Sivil 
Havacılık Sendikası (HAVAİŞ) üyesi olduğu ve davacının iş akdinin fes-
hedildiğini bildiren yazının 23.03.2012 tarihinde davacı çalışana tebliğ 
edildiği anlaşılmaktadır.

Sendika ile davalı işveren arasında 01.01.2009 ila 31.12.2010 tarihle-
ri arasında yürürlükte olan 22. dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalanmış 
olup, sözleşmenin 27.maddesinin başlığı “İş Sözleşmesinin Sona Erme 
Şekli (Süreli Fesih)” ibaresini taşımakta olup, madde metni aynen; “süreli 
fesihlerde uçucu personel dâhil sendika üyesi tüm personele iş güvencesi 
hükümleri ile birlikte 4857 sayılı yasa hükümleri uygulanır” şeklindedir. 
23. dönem toplu iş sözleşmesi de Yüksek Hakem Kurulunun 02.08.2012 
tarihli kararıyla sonuçlanmış olup, bu sözleşmede de aynı düzenleme yer 
almıştır.
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Bu durumda, davalıya ait işyerinde uçucu personel (pilot) olarak çalı-
şan davacının Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinden yararlandığı, bu söz-
leşmeyle davacının 4857 sayılı İş Kanununun iş güvencesi hükümlerin-
den yararlanmasının öngörülmesi nedeniyle eldeki uyuşmazlıkta 2822 
S.K’nun 66. maddesi (6356 S.K. m.79) uyarınca iş mahkemesinin görevli 
olduğu anlaşılmaktadır. 

O halde, eldeki işe iade davasında asliye hukuk mahkemesinin değil 
iş mahkemesinin görevli olması nedeniyle yerel mahkemenin aynı hususa 
işaret eden direnme kararı usul ve yasaya uygun olup onanması gereklidir. 
Yukarıda açıklanan nedenlerle, usul ve yasaya uygun bulunan direnme 
kararının onanması gerekmiştir.

SONUÇ

Davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile direnme kararının yukarı-
da açıklanan gerekçelerle ONANMASINA, gerekli temyiz ilam harcı peşin 
alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına 05.06.2015 gü-
nünde oybirliği ile karar verildi.

MUVAZAA İDDİASI • AİLE KONUTU İDDİASI 
• 

YARGITAY BOZMASINDAN SONRA YAPILAN ISLAH

ÖZET: Başlangıçta "muvazaa" iddiasıyla açılan 
davanın Yargıtay bozmasından sonra yapılan ıs-
lah işlemiyle aile konutu iddiasına dayanan tapu 
iptali ve tescil davasına dönüştürülmesi mümkün 
değildir.
Y. HGK E.2017/1602, K.2017/888, T.03.05.2017

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra ge-
reği görüşüldü:

Dava tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.

Davacı davalı eşi İbrahim üzerine kayıtlı dava konusu taşınmazın ken-
disinin çalışmaları sonucu alındığını, aralarının bozulduğu bir dönemde 
eşinin bu taşınmazı davalı ...’ya vekalet vermek suretiyle davalı ...’e mu-
vazaalı bir şekilde devrettiğini belirterek taşınmazın kendi adına tescili-ni 
olmadığı takdirde rayiç bedelinin tespit edilerek davalı ... ve Recep’ten 
tahsiline karar ve-rilmesini talep etmiştir.
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Davacı 04.06.2008 tarihli dilekçe ile davasını her ne kadar muvazaa 
iddiasına dayandırarak açmış ise de tapunun iptali için Türk Medeni Ka-
nunu’nun (TMK) 194. maddesinin de geçerli bir hukuki sebep olduğunu, 
nitelendirmenin ne şekilde olursa olsun davanın kabulünün gerektiğini 
bildirmiştir.

Davalı ... boşanma durumunda taşınmazı eşine geri vermemek için 
davalı ...’ya vekalet ver-diğini, davalı ...’nın taşınmazı davalı ...’e sattığını, 
davayı kabul ettiğini beyan etmiştir.

Davalı ... vekili taşınmazın davalı ... tarafından evlilik tarihinden önce 
alındığını, edinilmiş mal olmadığını, müvekkilinin taşınmazı bedelini öde-
yerek satın alındığını, Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 1023 maddesi 
uyarınca iyiniyetinin korunması gerektiğini belirterek davanın reddini 
is-temiştir.

Davalı ..., davalı ...’in eşinden mal kaçırmak amacıyla taşınmazı dev-
rettiğini, davalı ...’in bu durumu bildiğini ancak sözünde durmadığını ve 
taşınmazı geri vermediğini belirtmek suretiyle davayı kabul ettiğini beyan 
etmiştir. 

Yerel mahkemece ilk kararda davanın TMK’nın 194. maddesine isti-
naden açılmış tapu iptali ve tescil davası olduğu belirtilerek davaya konu 
yerin aile konutuolarak özgülendiği, davalılardan R.in de taşınmazı satın 
alırken bu yerin aile konutu olduğunu ve davacının da satışa rıza-sının 
bulunmadığını bildiği, bu durumda TMK’nın 1023. maddesi koşullarının 
davalılardan R.yönünden gerçekleşmediği gerekçesiyle tapunun iptali ve 
taşınmazın önceki malik olan davalı ... adına tesciline karar verilmiş, hü-
küm davacı ... ve davalı ... tarafından temyiz edilmiştir.

Özel Dairece birinci bozma kararında, davacının ıslah niteliği taşıma-
yan 04.06.2008 tarihli dilekçesine itibar edilerek davanın TMK’nın 194. 
maddesine dayalı tapu iptal tescil davası olarak nitelendirilip karar ve-
rilmesinin ve muvazaaya dayalı tapu iptal tescil davasına ilişkin hüküm 
kurulmamasının hatalı olduğu belirtilmiştir.

Davacı vekili ilk bozma kararından sonra verdiği 12.12.2011 tarihli 
dilekçe ile davayı ıslah etti-ğini ve taşınmazın aile konutu olduğunu be-
lirterek TMK 194. maddesi gereğince davalı ...’e yapılan satışın iptali ile 
taşınmazın malik İ. adına tescilini talep etmiştir.

Yerel Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda 
tahkikat bitinceye kadar ıslah yapılabileceği ve davacının da davasını 
12.12.2011 tarihli dilekçe ile ıslah ettiği, davanın TMK’nın 194. madde-
sine göre açılmış tapu iptal tescil davası olduğu belirtilerek ilk kararda-
ki gerekçelerle davanın kabulüne, taşınmazın tapusunun iptali ile önceki 
malik İ. adına tes-ciline karar verilmiştir.
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Hüküm davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiş, Özel Dairece yukarı-
da başlık kısmında açık-lanan gerekçe ile bozulmuştur.

Yerel mahkemece bozma kararına dayanak yapılan İçtihadı Birleştir-
me Kararının mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 
ıslahı düzenleyen hükümleri gereğince verilmiş bir karar olduğu, oysa 
bozmaya konu mahkeme kararının yargılaması sırasında 6100 sayılı 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) yürürlüğe girdiği, 6100 sayı-
lı HMK'nın ıslahı düzenle-yen hükümleri gereğince verilmiş bir İçtihadı 
Birleştirme kararı bulunmadığı belirtilerek önceki gerekçelerle direnme 
kararı verilmiştir.

Direnme hükmü davalı ... vekilince temyiz edilmiştir.

Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, birinci 
kararın bozulmasından sonra yapılan ıslahın geçerli olup olmadığı; mu-
vazaaya dayalı olarak açılan tapu iptal tescil davasında bozma sonrası 
yapılan ıslah talebi esas alınmak suretiyle TMK’nın 194. maddesine dayalı 
olarak hüküm kurulmasına usulen olanak bulunup noktasında toplan-
maktadır.

Uyuşmazlığın çıktığı tarihte yürürlükte olan mülga 1086 sayılı 
HUMK’un 83. ve devamı madde-lerinde ıslah kurumu ayrıntılı şekilde dü-
zenlenmiş; 83. maddede davanın her iki tarafının da, yargılama usulüyle 
ilgili bir işlemini kısmen veya tamamen ıslah edebileceği, ancak aynı dava 
içerisinde bu yola sadece bir kez başvurulabileceği; 84. maddede, ıslahın 
tahkikata tabi olan davalarda tahkikatın bitimine kadar yapılabileceği be-
lirtilmiş benzer hükümlere 6100 sayılı HMK'nın 176 ve 177/1. maddele-
rinde yer verilmiştir. 

Bilindiği üzere ıslah, taraflardan birinin usule ilişkin bir işlemini, bir 
defaya mahsus olmak üze-re kısmen veya tamamen düzeltmesine olanak 
tanıyan ve karşı tarafın onayını gerektirmeyen bir yoldur.  

Eş söyleyişle, ıslah, iyiniyetli tarafın davayı açtıktan veya kendisine 
karşı bir dava açıldıktan sonra öğrendiği olgularla ilgili yanlışlıklarını dü-
zeltmesine, eksiklikleri tamamlamasına, bu çer-çevede yeni deliller suna-
bilmesine olanak sağlayan bir kurumdur

Bu konuda 1086 sayılı HUMK zamanında verilmiş olan 04.02.1948 
gün ve 1948/3 E., 1944/10 K. sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında da (İBK) 
yukarıda bahsi geçen hükümler benimsemiş; ayrıca ıslahın tahkikat ve 
yargılama bitinceye kadar yapılabileceği Yargıtay'ca hüküm bozul-duktan 
sonra bu yoldan faydalanmanın mümkün olamayacağı kabul edilmiştir. 
Sözü edilen kararda taraflardan birine davanın herhangi bir aşamasında 
ıslah olanağı tanınmasının davaların sonu alınamayacak şekilde uzaması-
na neden olacağı, bu istisnai yolun bozmadan sonraki aşamalara da yay-
gınlaştırılmasının, bozmaya uyulmasıyla kazanılan hakları ihlal edebile-
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ceği gibi davanın tamamen ıslah edildiği hallerde işin sonuçlandırılmasını 
güçleştireceği vurgulanmış-tır.

Nitekim 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Mu-
hakemeleri Kanunun (HMK) 177/1. maddesinin tahkikat sonuçlanıncaya 
kadar ıslah yapılabileceğini öngördüğünü, bu se-beple Yargıtayın bozma 
kararı sonrasında tahkikat safhasına dönüleceğinden bozmadan sonra 
ıslah yapılabileceği, 6100 sayılı HMK’nın 177. maddesinin yanlış yorum-
landığı, 1948 tarihli İçtihadı Birleştirme Kararının 6100 sayılı HMK kar-
şısında güncelliğini kaybettiğini, bozma kararı sonrasında ıslah yapılıp 
yapılamayacağına dair Yargıtay Daireleri arasında görüş aykırılığı bu-lun-
duğu ileri sürülerek içtihadın birleştirilmesi talep edilmiş ise de Yargıtay 
İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu 06.05.2016 gün ve 2005/1 E., 
2006/1 K. sayılı kararında 04.02.1948 gün ve 1948/3 esas, 1944/10 karar 
sayılı içtihadı birleştirme kararındaki benzer gerekçelerle “bozma kararı 
sonrası ıslah yapılamayacağı ve içtihadı birleştirme kararının değiştiril-
mesinin gerekmediğine” dair karar verilmiştir.

O halde bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; da-
vacı başlangıçta dava konusu taşınmazın devrinin muvazaa nedeniyle ip-
tali ve davacı adına tescilini, olmazsa rayiç be-del karşılığını talep etmiş, 
mahkemece 31.07.2008 tarihli kararda davanın TMK’nın 194. maddesi-
ne dayalı tapu iptal tescil davası olduğundan bahisle değerlendirme ya-
pılarak kabul kararı verilmiştir. Özel Dairece 17.05.2011 tarihli kararla 
"ıslah niteliğinde bulunmayan 04.6.2008 tarihli dilekçe dikkate alınarak 
davanın TMK’nın 194. maddesine dayalı tapu iptal tescil davası olarak 
nitelendirilip karar verilmesi ve muvazaaya dayalı tapu iptal tescil davası-
na ilişkin hü-küm kurulmaması sebebiyle" hüküm bozulmuştur. Mahke-
mece, bozma kararına uyulduğu belirtildiği halde bozmadan sonra ibraz 
edilen ıslah dilekçesi dikkate alınarak TMK’nın 194. maddesi gereğince 
tapu iptal ve tescil davasının kabulüne karar verilmiştir. Ancak yukarıda 
da belirtildiği üzere hem 1948 tarihli İBK, hem de 2016 tarihli İBK dik-
kate alındığında bozmadan sonra ıslah yapılması mümkün olmadığından 
mahkemenin direnme gerekçesi hatalıdır.

Hal böyle olunca, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire 
bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve 
yasaya aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ

Davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının 
Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASI-
NA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, karar 
düzeltme yolu açık olmak üzere, 03.05.2017 gününde oybirli-ği ile karar 
verildi.
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AİLE KONUTUNA İPOTEK • BANKANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ÖZET: Aile konutunun maliki olan eş tek başına 
aile konutundaki yaşantıyı güçleştirecek şekilde 
aile konutunu ayni bir hakla sınırlandırılamaz.
Taşınmazın maliki olmayan diğer eşin açık rızası 
olmadan aile konudu üzerine ipotek konulamaz. 
Tacir olan banka kendisine ibraz edilen muvafa-
kat belgesi üzerindeki imzanın diğer eşe ait olup 
olmadığını araştırmakla yükümlüdür.
Y. HGK E.2017/1604, K.2017/967, T.24.5.2017

"…Aile konutu üzerinde lehine ipotek tesis edilen davalı bankanın, 
ipotek tesisine ilişkin işlemden önce, konut üzerinde hak sahibi olan ko-
cadan, eşinin işleme rızasının gerektiğini bildirerek, bu rızayı gösteren 
yazılı belge istediği, konut üzerinde hak sahibi olan davalı kocanın da, 
eşinin ipotek tesisine rızası bulunduğuna dair imzalı muvafakatname 
sunduğu, buna dayanılarak ipotek tesisinin gerçekleştirildiği yapılan 
soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Türk Medeni Ka-
nunu, aile konutu üzerindeki hakların sınırlanmasına ilişkin tasarruf 
işlemlerini diğer eşin açık rızasına bağlamış (TMK. m. 194/1); rıza be-
yanının geçerliliği için, herhangi bir şekil şartı getirmemiştir. Başka 
bir ifade ile rıza beyanı, Kanundaki düzenlemeye göre; işlemden önce, 
işlem sırasında veya işlemden sonra yazılı veya sözlü olarak verilebilir. 
Sözlü beyanın, ispat kolaylığı bakımından tutanağa bağlanması uy-
gun olur. Bu bakımdan diğer eşin rızasının, mutlaka işlem sırasında ve 
resmi memur önünde alınması zorunluluğu bulunmamaktadır. Lehine 
ipotek tesis edilen davalı banka, taşınmazın aile konutu olduğunu ve 
taşınmaz maliki eşinin muvafakatini alması gerektiğini bildiği konu-
sunda duraksama bulunmamaktadır. Açıklığa kavuşturulması gereken 
husus davalı bankanın üzerine düşen özen yükümlülüğünü yerine geti-
rip getirmediğidir. Yargılama sırasında ipotek tesisi sırasında sunulan 
muvafakatname altındaki imzanın davacı kadının eli ürünü olmadığı 
Adli Tıp Kurumunca yapılan inceleme sonucunda anlaşılmıştır. Muva-
fakatname beyanı, bizzat bankanın isminin yazılı olduğu basılı kağıda 
banka görevlilerince hazırlanmış ve bu belgenin taşınmaz malikinin 
eşi tarafından imzalanacağı yazılmıştır. Bu aşamadan sonra bankanın 
üzerine düşen özen yükümlülüğünü yerine getirdiğinden söz edilemez. 
Muvafakatname adlı belgenin kime verildiği, kim tarafından imzanın 
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tamamlanarak yeniden davalı bankaya ibraz edildiği belirlenememek-
tedir. Davalı banka bu aşamadan sonra da üzerine düşen yükümlü-
lüğü yerine getirdiği takdirde, yasalara uygun şekilde bizzat davacı 
kadın tarafından rıza verilip verilmediğini belirlemesi mümkün iken, 
basiretli bir tüccar gibi davranmamasının sonucu olarak bu durumun 
ortaya çıkmış olduğu da ortadadır. Bankanın Türk Ticaret Kanunun-
dan kaynaklanan "basiretli davranma" yükümlülüğüne (TTK. m. 20/2) 
uygun davranmadığı anlaşılmakla iyi niyet iddiasına itibar edilmesi 
mümkün bulunmadığından, davanın kabulüne karar verilecek yerde , 
yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır....”

gerekçesiyle karar oyçokluğuyla bozularak dosya yerine geri çevril-
mekle yeniden yapılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda 
direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI 

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek temyiz dilekçesinin süresinde ve-
rildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görü-
şüldü:

Dava ipoteğin kaldırılması istemine ilişkindir. 

Davacı vekili müvekkilinin rızası dışında aile konutu üzerine ipotek 
konulduğunu, bu durumun Türk Medeni Kanununun (TMK) 194. madde-
sine aykırı olduğunu iddia ederek ipoteğin kaldırılmasını istemiştir. 

Davalı banka vekili bankanın TMK’nın 1023. maddesi gereğince iyi-
niyetli üçüncü kişi olarak ayni hak kazandığını ve iyiniyetli kazanımının 
korunması gerektiğini, davacının muvafakatinin alındığını belirterek da-
vanın reddine karar verilmesini istemiştir. 

Davalı ... davaya cevap vermemiştir.

Yerel mahkemece davaya konu taşınmaz üzerinde taşınmazın aile ko-
nutu olduğuna dair bir şerh bulunmadığı, davalı bankanın kötü niyetli 
davrandığının kanıtlanmadığı ve davalı bankanın ...'tan 27.05.2009 ta-
rihli muvafakatname alarak kendisine düşen özen yükümlülüğünü yerine 
getirdiği, muvafakatnamenin imzalayanın eli ürünü olmadığı yönündeki 
tespitin bankanın iyi niyetini ortadan kaldıracak bir durum olmadığı ge-
rekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. 

Hükmün davacı vekili ve davalı ... tarafından temyiz edilmesi üzerine 
Özel Dairece yukarıda başlık kısmında açıklanan sebeple oyçokluğuyla 
bozulmasına karar verilmiştir.

Yerel mahkemece önceki gerekçelerle direnilmiş, direnme kararı dava-
cı vekili ve davalı ... tarafından temyiz edilmiştir.
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Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık tapu 
kaydında aile konut şerhi bulunmayan taşınmaz üzerine konulan ipoteğin 
tesisi için davacı eşin verdiği iddia olunan muvafakatnamedeki imzanın, 
davacı eşe ait olup olmadığı hususunda davalı bankanın araştırma yü-
kümlülüğünün bulunup bulunmadığı, varılacak sonuca göre davalı ban-
kanın TMK’nın 1023. maddesinde düzenlenen tapuya güven ilkesinden 
yararlanmasının mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Türk Medeni Kanunu'nun “Eşlerin hukuki işlemleri” başlıklı 193. 
maddesi:

“Madde 193- Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, eşlerden her biri 
diğeri ve üçüncü kişilerle her türlü hukukî işlemi yapabilir.”

şeklindedir. 

TMK’nın 193. maddesi dikkate alındığında kural olarak eşlerin bir-
birleri ve üçüncü kişilerle her türlü hukuki işlem yapma serbestisi Türk 
Medeni Kanunu felsefesi içinde kabul edilmişken, aynı Kanunun 194. 
maddesi ile bu kurala istisna getirilmiş, aile konutu üzerindeki hakların 
sınırlandırılması esası kabul edilmiştir.

Türk Medeni Kanunu'nun 194/1. maddesine göre, 

“Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile 
ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile 
konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.”

Bu madde hükmü ile aile konutu şerhi konulmuş olmasa da eşlerin 
birlikte yaşadıkları aile konutu üzerindeki fiil ehliyetleri sınırlandırılmış-
tır. Sınırlandırma aile konutu şerhi konulduğu için değil, konutun aile 
konutu vasfı bulunduğu için getirilmiştir. Bu sebeple tapuya aile konutu 
şerhi verilmese bile o konut aile konutu özelliğini taşır. Anılan madde 
hükmü ile getirilen sınırlandırma, emredici niteliktedir. Dolayısıyla bu 
haktan önceden feragat edilemeyeceği gibi eşlerin anlaşmasıyla da orta-
dan kaldırılamaz ve açık rıza ancak “belirli olan” bir işlem için verilebilir.

Eş söyleyişle aile konutunun maliki olan eş aile konutundaki yaşantıyı 
güçlüğe sokacak biçimde tek başına aile konutunu bir ayni hakla sınırlan-
dıramaz. Bu sınırlandırma ancak diğer eşin açık rızası alınarak yapılabi-
lir. TMK'nın 194. maddesi yetkili eşin izni için bir geçerlilik şekli öngör-
memiştir. Bu nedenle sözkonusu izin bir şekle tabi olmadan, sözlü olarak 
dahi verilebilir. Ancak maddenin ifadesinden de anlaşılacağı üzere, iznin 
“açık” olması gerekir

Nitekim bu ilkeler HGK’nın 15.04.2015 gün ve 2013/2-2056 E., 
2015/1201 K. sayılı kararında da aynen benimsenmiştir.

Bu açıklamalar çerçevesinde somut olaya gelince, ipotek alacaklısı 



298 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 5 • Yıl: 2018

banka taşınmazın aile konutu niteliğini bilerek, ipotek tesisi sırasında 
taşınmaz maliki olmayan eşin muvafakatini sağlamak için yazılı belge al-
mıştır. Her ne kadar muvafakatnamedeki imza davacı kadına ait olmasa 
da, ipotek tesisi için eşin rızasını alma yönünde girişimi olan bankanın 
taşınmazın aile konutu niteliğini bildiği açıktır ve artık eşin açık rızasını 
geçerli bir şekilde alma yükümlülüğü altındadır. Tacir olan banka, Kanu-
nun (TMK m.194) açık rıza alınmasını istediği bu konuda kendisine su-
nulan muvafakat belgesindeki imzanın rızası gereken eşe aidiyetini belir-
lemek ve sözleşmenin hakim tarafı olarak objektif özen yükümlülüğünün 
bir gereği olarak imzanın sıhhatini denetlemek zorundadır.

Dolayısıyla muvafakat belgesindeki imzanın rızası gereken davacı eşe 
ait olup olmadığını denetlemeden (araştırmadan) aile konutu üzerine ipo-
tek tesis ettiren ipotek alacaklısı bankanın kanunun “açık rıza” alınması 
gerektiğine yönelik düzenlemesi karşısında TMK’nun 1023. maddesinde 
düzenlenen tapuya güven ilkesinden yararlanması mümkün değildir. 

Bu itibarla, aile konutu niteliğinde olduğu hususunda duraksama bu-
lunmayan taşınmaz için davacı kadının açık rızası alınmadan, TMK m. 
194/1’e aykırı olarak ipotek tesis edilmesi doğru görülmemiş ve direnme 
kararının bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Davacı vekilinin ve davalı ...’ın temyiz itirazlarının kabulü ile diren-
me kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dola-
yı BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatıranlara geri 
verilmesine, karar düzeltme yolu açık olmak üzere 24.05.2017 gününde 
oybirliği ile karar verildi.

AİLE KONUTU • İPOTEK • DİĞER EŞİN RIZASI

ÖZET: Aile konutunun maliki olan eş aile konu-
tundaki yaşantıyı güçlüğe sokacak şekilde tek 
başına aile konutunu aynı bir hakla sınırlandıra-
maz.
Diğer eşin açık rızası olmaksızın tesis edilen ipo-
teğin geçersiz olduğu kabul edilmelidir.
Y. HGK E.2017/2934, K.2017/1556, T.06.12.2017

Taraflar arasındaki “ipoteğin kaldırılması ve aile konutu şerhi ko-
nulması” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Küçükçekmece 
5. Aile Mahkemesince “davanın kabulüne” dair verilen 05.02.2013 gün 
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ve 2011/362 E., 2013/77 K. sayılı karar, davacı vekili ve davalı ... ve-
kilinin temyizi üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 12.05.2014 gün ve 
2014/9150 E., 2014/10999 K. sayılı kararı ile; 

"…1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uy-
gun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmeme-
sine göre, davalı şirketin aile konutu şerhi konulmasına ilişkin temyiz 
itirazları yersizdir.

2- Davalı şirketin ipoteğin kaldırılmasına yönelik temyiz itirazları-
nın incelenmesine gelince:

Dava konusu taşınmazın aile konutu olarak özgülendiği tartışma-
sızdır. Türk Medeni Kanununun 194/1. maddesi gereğince, taşınmaz 
üzerinde hak sahibi olan eşin tasarrufu, diğer eşin açık rızasına bağ-
lıdır. Bu rıza alınmadan taşınmaz üzerinde hak sahibi olan koca, Ak 
Sigorta lehine, 5.7.2004 tarihinde 50.000 TL’lik ve 12.7.2007 tarihinde 
ise 100.000 TL'lik olmak üzere toplam 150.000 TL'lik ipotek tesis ettir-
miştir. İpotek tesis tarihinde tapu kütüğünde taşınmazın "aile konutu" 
olduğuna ilişkin bir şerh bulunmadığına göre, lehine ipotek tesis edilen 
sigorta şirketinin kazanımı iyiniyetli olması halinde korunur (TMK ınd. 
1023). Zira, Türk Medeni Kanununun 194/1. maddesi ile tapuya güvven 
ilkesine bir istisna getirilmiş değildir Kanunun iyiniyete hukuki bir so-
nuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyiniyetin varlığıdır. İyiniyetin var-
lığı asıl olduğuna göre, lehine ipotek tesis edilen sigorta şirketinin kötü-
niyetli olduğunu kanıtlama yükümlülüğü bunu iddia edene düşer (TMK 
md. 6). Dosya içindeki belgelerden, lehine ipotek tesis edilen ...'nin kö-
tüniyetli olduğu kanıtlanamamıştır. Şu hale göre, tapuya güven ilkesini 
esas alan Türk Medeni Kanununun 1023. maddesi koşulları işlem tarafı 
olan .... lehine gerçekleşmiştir. Öyleyse davanın reddi gerekirken yazılı 
gerekçe ile kabulü isabetsiz olmuş ve bozmayı gerektirmiştir (HGK'nun 
24.04.2013 tarih, 2012/2-1567 Esas. 2013/579 Karar sayılı ilamı..."

gerekçesiyle karar oy çokluğuyla bozularak dosya yerine geri çevril-
mekle yeniden yapılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda 
direnilmiştir.

TEMYİZ EDENLER: Davacı vekili ve davalı ... vekili 

HUKUK GENEL KURULU KARARI 

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek temyiz dilekçesinin süresinde ve-
rildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görü-
şüldü:

Dava ipoteğin kaldırılması ve aile konutu şerhi konulması istemine 
ilişkindir. 

Davacı vekili müvekkilinin rızası dışında aile konutu üzerine ipotek 
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konulduğunu, bu durumun Türk Medeni Kanunu'nun (TMK) 194. mad-
desine aykırı olduğunu iddia ederek ipoteğin kaldırılmasını istemiştir. 

Davalı şirket vekili ipoteğin tesis edildiği tarihte tapuda taşınmazın aile 
konutu olduğuna dair herhangi bir şerh bulunmadığını, bankanın 4721 
sayılı TMK’nın 1023. maddesi gereğince iyi niyetli üçüncü kişi olarak ayni 
hak kazandığını ve iyi niyetli kazanımının korunması gerektiğini belirte-
rek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Davalı ... taşınmazın aile konutu olduğunu, eşinin ipotekten haberi ol-
madığını beyan etmiştir.

Yerel mahkemece TMK'nın 194/1. maddesine aykırı olarak davacı eşin 
rızası ve muvafakatı alınmadan aile konutu olduğu anlaşılan dava konusu 
taşınmazda davalı ... şirketi lehine tesis edilen ipotek işlemlerinin geçer-
siz olduğu gerekçesiyle taşınmazın aile konutu olduğunun tespiti ile ipote-
ğin kaldırılması talebinin kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm davacı vekili ve davalı şirket vekilinin temyizi üzerine Özel Da-
irece yukarıda başlık kısmında açıklanan gerekçelerle oy çokluğuyla bo-
zulmuştur.

Yerel mahkemece önceki gerekçeler tekrar edilerek direnme kararı 
verilmiş, direnme kararı davacı vekili ve davalı şirket vekili tarafından 
temyiz edilmiştir.

Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, tapu 
kaydında aile konut şerhi bulunmayan taşınmaz üzerine konulan ipoteğin 
TMK'nın 194 ve 1023. maddeleri dikkate alındığında kaldırılıp kaldırıl-
mayacağı noktasında toplanmaktadır.

Türk Medeni Kanunu'nun “Eşlerin hukuki işlemleri” başlıklı 193. 
maddesi:

“Madde 193- Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, eşlerden her biri 
diğeri ve üçüncü kişilerle her türlü hukukî işlemi yapabilir.”

şeklindedir. 

TMK’nın 193. maddesi dikkate alındığında kural olarak eşlerin bir-
birleri ve üçüncü kişilerle her türlü hukuki işlem yapma serbestisi Türk 
Medeni Kanunu felsefesi içinde kabul edilmişken, aynı Kanunun 194. 
maddesi ile bu kurala istisna getirilmiş, aile konutu üzerindeki hakların 
sınırlandırılması esası kabul edilmiştir.

Türk Medeni Kanunu'nun 194/1. maddesine göre, 

“Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile 
ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile 
konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.”



301Yargıtay Kararları

Bu madde hükmü ile aile konutu şerhi konulmuş olmasa da eşlerin 
birlikte yaşadıkları aile konutu üzerindeki fiil ehliyetleri sınırlandırılmış-
tır. Sınırlandırma aile konutu şerhi konulduğu için değil, konutun aile 
konutu vasfı bulunduğu için getirilmiştir. Bu sebeple tapuya aile konutu 
şerhi verilmese bile o konut aile konutu özelliğini taşır. Anılan madde 
hükmü ile getirilen sınırlandırma, emredici niteliktedir. Dolayısıyla bu 
haktan önceden feragat edilemeyeceği gibi eşlerin anlaşmasıyla da orta-
dan kaldırılamaz ve açık rıza ancak “belirli olan” bir işlem için verilebilir.

Eş söyleyişle aile konutunun maliki olan eş aile konutundaki yaşantıyı 
güçlüğe sokacak biçimde tek başına aile konutunu bir ayni hakla sınır-
landıramaz. Bu sınırlandırma ancak diğer eşin açık rızası alınarak ya-
pılabilir. TMK'nın 194. maddesi yetkili eşin izni için bir geçerlilik şekli 
öngörmemiştir. Bu nedenle söz konusu izin bir şekle tabi olmadan, sözlü 
olarak dahi verilebilir. Ancak maddenin ifadesinden de anlaşılacağı üze-
re, iznin “açık” olması gerekir

Nitekim bu ilkeler HGK’nın 15.04.2015 gün ve 2013/2-2056 E., 
2015/1201 K.; 02.03.2016 gün ve 2015/2-53 E., 2016/211 K.; 24.05.2017 
gün ve 2017/2-1604 E., 2017/967 K. sayılı kararlarında da aynen benim-
senmiştir.

Somut olaya gelince; dava konusu taşınmazın aile konutu niteliği taşı-
dığı hususunda Özel Daire ve mahkeme arasında uyuşmazlık bulunma-
maktadır. Ne var ki, davalı ... adına kayıtlı taşınmaza 05.07.2004 tari-
hinde davalı şirket aleyine ipotek tesis edildiği, bu işlem sırasında davalı 
şirket tarafından davacı eşin açık rızasının alınmadığı anlaşılmıştır. Bu 
durumda, TMK'nın 194/1. maddesi eşin açık rızasını aradığından, yapılan 
işlemin geçerli olduğunu kabul etmek imkânsızdır. 

Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında tapu kütüğün-
de aile konutu şerhinin işlenmemiş olduğu durumlarda TMK'nın 1023. 
maddesinde yer alan düzenleme karşısında iyi niyetli üçüncü kişinin ayni 
hak kazanımının korunacağı, bu nedenle Özel Daire bozma kararının ye-
rinde olduğu ileri sürülmüş ise de bu görüş Kurul çoğunluğunca benim-
senmemiştir.

Bu itibarla, aile konutu niteliğinde olduğu hususunda duraksama bu-
lunmayan taşınmaz için davacı kadının bilgi ve onayı dışında, TMK'nın 
194/1. maddesine aykırı olarak ipotek tesis edilmesi nedeniyle yerel mah-
kemece ipoteğin kaldırılmasına karar verilmesinde bir isabetsizlik bulun-
madığından bu yöne ilişkin direnme kararı yerindedir. 

Ne var ki, davacı vekilinin vekâlet ücreti miktarına yönelik diğer temyiz 
itirazları Özel Dairesince incelenmediğinden, bu yönde inceleme yapılmak 
üzere dosyanın Özel Daireye gönderilmesi gereklidir.
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SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle direnme kararı yerinde olup, davacı 
vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın 2. HUKUK 
DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNE, karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 
06.12.2017 gününde oy çokluğu ile karar verildi.

AİLE KONUTU • MALİK OLAN EŞİN ÖLÜMÜ

ÖZET: Aile konutuyla malik olmayan eş yararı-
na getirilmiş olan koruma hükümleri malik oan 
eş sağ iken başlayıp malik olan eşin ölümünden 
sonra da devam eder.
Y. HGK E.2017/2906, K.2017/1723, T.13.12.2017

Davalı banka vekili, davaya konu ipoteğin bizzat davacının yazılı mu-
vafakatına istinaden tesis edildiğini, davacının söz konusu ipotek işlemin-
den haberdar olmadığını iddia etmesinin de haksız ve kötü niyetli olduğu-
nu belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Yargılama sırasında davalı ...’ın ölümü üzerine dava mirasçılarına yö-
neltilmiş, davalı ... mirasçıları davaya cevap vermemiştir.

Yerel mahkemece davaya konu taşınmazın davacı ile davalı ...'in aile 
konutu olduğu ancak davacı ile davalı ... arasındaki evliliğin, davalı ...'in 
davanın devamı sırasında 31/05/2012 tarihinde ölümüyle sona erdiği, 
ölümle sona eren evlilik nedeniyle de davaya konu taşınmazın aile konutu 
özelliğini kaybettiği, davacının tapu kaydına aile konutu şerhi konulma-
sı hususundaki davasının konusuz kaldığı, ancak davaya konu taşınmaz 
üzerine ipotek tesis edilirken davacının haberinin olmadığı ve açık rıza-
sının alınmadığı, tacir olan davalı şirketin de ipotek tesis edilirken taşın-
mazın aile konutu olduğunu bildiği, banka tarafından davacının rızasının 
alındığı iddia edilen muvafakatnamenin de HMK’nın 206. maddesinde 
öngörülen şartları taşımadığından resmî belge niteliğinde olmadığı gerek-
çesiyle ipoteğin kaldırılması talebinin kabulüne karar verilmiştir.

Davalı banka vekilinin temyizi üzerine hüküm, Özel Dairece “Aile ko-
nutunun, hak sahibi eş tarafından devri ve konut üzerindeki hakların sı-
nırlandırılması, diğer eşin açık rızasına bağlıdır (TMK m.194/1). Bu rıza 
alınmadan konutla ilgili yapılan tasarruf işlemi geçersizdir. Bu geçersizli-
ği, rızası gereken eş, konutun bu vasfını devam ettirmesi koşuluyla ancak 
evlilik birliği süresince ileri sürebilir. Evlilik ölümle veya boşanma yahut 
da iptal kararıyla sona ermiş ise, Türk Medeni Kanunun 194. maddesinin 
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“aile konutuna” sağladığı koruma da sona erer ve rıza alınmadan yapı-
lan tasarruf işlemi yapıldığı andan itibaren geçerlilik kazanır. Davacı ile 
aile konutu üzerinde ipotek tesis ettiren eşi İbrahim'in evliliği, İbrahim'in 
yargılama devam ederken 31.05.2012 tarihinde ölümü ile sona ermiştir. 
Evlilik ölüm ile sona erdiğine göre dava konusu taşınmaz aile konutu 
olma niteliğini kaybetmiştir. Diğer bir ifadeyle evliliğin sonlanmasıyla aile 
konutu ile kira sözleşmesini feshetme, devretme ve üzerindeki hakları sı-
nırlandırmaya ilişkin kısıtlama "kendiliğinden" ortadan kalkar. Bu husus 
gözetilerek konusuz kalan dava hakkında "karar verilmesine yer olmadı-
ğına" şeklinde karar verilmesi gerekirken, Türk Medeni Kanununun 194. 
maddesine dayanılmak suretiyle yazılı şekilde "ipoteğin kaldırılmasına" 
karar verilmesi doğru görülmemiştir.” gerekçesiyle oy çokluğuyla bozul-
muştur.

Yerel Mahkemece ipotek tesis işlemi sırasında davacı eşten muvafa-
katname almak isteyen davalı bankanın taşınmazın aile konutu olduğunu 
bildiği hâlde taşınmaz üzerine ipotek tesis ettirdiği, davacı eşin davanın 
devamı sırasında vefat eden kocasının mirasçısı konumunda olduğu ve 
davacı eşin bu davadaki hukuki yararının devam ettiği, davanın reddedil-
mesi hâlinde icra takibinin sonunda taşınmazın satılacağı ve davacı eşin 
aile konutundan kaynaklanan yasal haklarını kullanabilme olanakların-
dan yoksun kalacağı belirtilerek ipoteğin kaldırılması talebinin kabulüne 
ilişkin önceki hükümde direnilmiştir.

Direnme kararının, davalı banka vekili tarafından ipoteğin kaldırılma-
sı yönünden, davacı vekili tarafından ise vekâlet ücreti yönünden temyiz 
edilmesi üzerine Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca "...Tarafların karşılıklı 
iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında 
açıklanan gerektirici nedenlere göre 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 TMK’nın 194.
maddesinde tanınan aile konutu korumasının evliliğin ölüm ile sona er-
mesi durumunda da devam edeceği, sözü edilen hükmün sadece evliliğin 
korunması için getirilmiş bir hüküm olmadığı, aksi hâlde malik olmayan 
eşin TMK’nın 240, 279 ve 652. maddelerinde yer alan haklarını kulla-
namayacağı, davacının bu davayı açmakta hukuki yararının devam ettiği 
gerekçesiyle direnme kararının usul ve yasaya uygun olduğu belirtilmiş 
ise de bu görüş Kurul çoğunluğunca benimsenmemiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı ...’ın ölümü nedeniyle konusuz 
kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına şeklinde hüküm 
tesisi gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır...." 
gerekçesi ile karar oy çokluğuyla bozulmuştur.
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Hukuk Genel Kurulu kararına karşı davacı vekili karar düzeltme tale-
binde bulunmuştur.

Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, yar-
gılama sırasında davalı eşin (malik eşin) ölümü nedeniyle, aile konutuna 
tanınan korumanın sona erip ermeyeceği, aile konutu niteliğinin devam 
edip etmeyeceği ve burada varılacak sonuca göre davanın konusuz kalıp 
kalmayacağına ilişkindir.

Bilindiği üzere "aile konutu" kavramı 743 sayılı Türk Kanunu Medeni-
si'nde yer almayıp 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK) ile hayatımıza 
girmiş bulunmaktadır. Anılan Kanun'un 194. maddesine ilişkin gerekçe-
de aile konutu "Eşlerin bütün yaşam faaliyetlerinin gerçekleştirdiği, ya-
şantısına buna göre yön verdiği, acı ve tatlı günleri içinde yaşadığı, anılar-
la dolu bir mekan" olarak tanımlanmış, öğretide de bu kavram unsurları 
genişletilmek suretiyle benzer şekillerde ifade edilmiştir.

Aile hayatı için büyük bir önemi haiz olan bu kuruma TMK'nın çeşitli 
hükümlerinde yer verilmiştir. Şöyle ki: 

Türk Medeni Kanunu'nun “Eşlerin hukuki işlemleri” başlıklı 193. 
maddesi:

“Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, eşlerden her biri diğeri ve 
üçüncü kişilerle her türlü hukukî işlemi yapabilir.”

şeklindedir. 

TMK'nın 193. maddesi dikkate alındığında kural olarak eşlerin bir-
birleri ve üçüncü kişilerle her türlü hukuki işlem yapma serbestisi Türk 
Medeni Kanunu felsefesi içinde kabul edilmişken, aynı Kanunun 194. 
maddesi ile bu kurala istisna getirilmiş, aile konutu üzerindeki hakların 
sınırlandırılması esası kabul edilmiştir.

TMK'nın 194. maddesinin birinci fıkrası; “Eşlerden biri, diğer eşin 
açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshe-
demez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları 
sınırlayamaz."

hükmünü içermektedir.

Bu madde hükmü ile aile konutu şerhi konulmuş olmasa da eşlerin 
birlikte yaşadıkları aile konutu üzerindeki fiil ehliyetleri sınırlandırılmış-
tır. Sınırlandırma aile konutu şerhi konulduğu için değil, konutun aile 
konutu vasfı bulunduğu için getirilmiştir. Bu sebeple tapuya aile konutu 
şerhi verilmese bile o konut aile konutu özelliğini taşır. Anılan madde 
hükmü ile getirilen sınırlandırma, emredici niteliktedir. Dolayısıyla bu 
haktan önceden feragat edilemeyeceği gibi eşlerin anlaşmasıyla da orta-
dan kaldırılamaz ve açık rıza ancak " belirli olan" bir işlem için verilebilir. 
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Başka bir anlatımla aile konutunun maliki olan eş aile konutundaki ya-
şantıyı güçlüğe sokacak biçimde tek başına aile konutunu bir ayni hak-
la sınırlandıramaz. Bu sınırlandırma ancak diğer eşin açık rızası alına-
rak yapılabilir. Nitekim bu ilkeler Hukuk Genel Kurulu'nun 15.04.2015 
gün ve 2013/2-2056 E., 2015/1201 K.; 02.03.2016 gün ve 2015/2-53 E., 
2016/211 K.; 24.05.2017 gün ve 2017/2-1604 E., 2017/967 K. sayılı ka-
rarlarında da aynen benimsenmiştir.

Uyuşmazlığın çözümü için diğer yasal düzenlemelerin de incelenme-
sinde yarar vardır.

TMK'nın "Aile konutu ve ev eşyası" başlıklı 240. maddesi "Sağ kalan 
eş, eski yaşantısını devam ettirebilmesi için, ölen eşine ait olup birlikte 
yaşadıkları konut üzerinde kendisine katılma alacağına mahsup edilmek, 
yetmez ise bedel eklenmek suretiyle intifa veya oturma hakkı tanınması-
nı isteyebilir; mal rejimi sözleşmesiyle kabul edilen başka düzenlemeler 
saklıdır.

Sağ kalan eş, aynı koşullar altında ev eşyası üzerinde kendisine mülki-
yet hakkı tanınmasını isteyebilir.

Haklı sebeplerin varlığı hâlinde, sağ kalan eşin veya ölen eşin yasal 
mirasçılarının istemiyle intifa veya oturma hakkı yerine, konut üzerinde 
mülkiyet hakkı tanınabilir.

Sağ kalan eş, mirasbırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği ve alt-
soyundan birinin aynı meslek veya sanatı icra etmesi için gerekli olan 
bölümlerde bu hakları kullanamaz. Tarımsal taşınmazlara ilişkin miras 
hukuku hükümleri saklıdır." şeklinde iken;

Anılan Kanun'un "Aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenme-
si" başlıklı 652. maddesi "Eşlerden birinin ölümü halinde tereke malları 
arasında ev eşyası veya eşlerin birlikte yaşadıkları konut varsa; sağ kalan 
eş, bunlar üzerinde kendisine miras hakkına mahsuben mülkiyet hakkı 
tanınmasını isteyebilir.

Haklı sebeplerin varlığı halinde, sağ kalan eşin veya mirasbırakanın 
diğer yasal mirasçılarından birinin istemi üzerine, mülkiyet yerine intifa 
veya oturma hakkı tanınmasına da karar verilebilir.

Mirasbırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği ve altsoyundan birinin 
aynı meslek ve sanatı icra etmesi için gerekli olan bölümlerde, sağ kalan 
eş bu hakları kullanamaz. Tarımsal taşınmazlara ilişkin miras hukuku 
hükümleri saklıdır...." şeklindedir. 

Türk Medeni Kanunu'nundaki bu düzenlemelerden de 194. madde de 
yer alan "aile konutu" düzenlemesi ile getirilen korumanın 652. madde ile 
mirasbırakanın ölümünün ötesine taşındığı anlaşılmaktadır. (İnan, A.N/ 
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Ertaş, Ş./ Albaş, H: Türk Medeni Hukuku-Miras Hukuku, 6.Bası, Ankara 
2006, s. 564).

Görülmektedir ki, evliliğin ölümle sona ermesi halinde TMK'nın 240 
ve 652. maddeleri kapsamında sağ kalan eşe gerek mal rejiminin tasfiyesi 
aşamasında, gerekse mirasın paylaşılmasında ayni hak talep etme imkânı 
sağlanarak TMK'nın 194. maddesi anlamında ortadan kalkan aile konutu 
koruması ayakta tutulmaya çalışılmıştır (Nebioğlu Öner, Ş: Aile Konutu-
nun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi, Ankara 2014, s.43-44) .

Diğer bir anlatımla, aile konutu ile ilgili malik olmayan eş yararına 
getirilen koruma malik eş sağ iken başlayıp (TMK m. 194), malik eşin 
ölümünden sonra (TMK m.240,652) da devam etmektedir.

Yukarıda açıklandığı üzere, 4721 Sayılı TMK'da aile konutu ile ilgili 
olarak malik olmayan eş yararına adeta bir koruma zinciri oluşturulmuş-
tur. Açıktır ki, sağlanan korumanın malik olan eşin ölümü ile birlikte 
ortadan kalktığının düşünülmesi durumunda, sağ kalan eşin TMK'nın il-
gili maddelerinde düzenlenen haklardan yararlanması olanağı da ortadan 
kalkacaktır.

Sağ kalan eşin, bu düzenlemelerde yer alan haklarını kullanması için, 
varsa diğer mirasçılara karşı dava açması zorunlu değildir. Çünkü sağ 
kalan eş ve diğer mirasçılar, dava açılmadan, yasal düzenlemeye uygun 
şekilde mirası taksim edebilirler. Rızaya dayalı miras taksimi olmaz ise 
sağ kalan eş, haklarını (TMK m.240,652) kullanmak için her zaman diğer 
mirasçılara karşı da ayrı bir dava açabilecektir.

Somut olayda, dava açıldığı tarihte davalı eş üzerine kayıtlı taşınmaz 
üzerinde davalı banka lehine konulmuş bir ipoteğin varlığı söz konusu 
olup, davacı sağ eş dava açarak ipoteğin geçersiz olduğunu ileri sürmüş-
tür. Şayet iddia edildiği gibi açık rıza alınmamış ise bu ipotek işleminin 
geçersiz olduğu açıktır. Dolayısıyla, geçerli bir işlemin olmadığının kabul 
edildiği hallerde, malik olan eşin ölümünün bu işleme hukukilik kazan-
dırması düşünülemez. Diğer bir anlatımla ölü olan bir işlem diriltilemez. 

O hâlde, sağ kalan eşin mirasçı sıfatıyla, yukarıda açıklanan hakları 
(TMK m. 240 ve 652) bulunmaktadır ve davacının bu davayı açtığı sırada 
var olan hukuki yararı, yargılama sırasında davalı eşin ölümünden sonra 
da devam etmektedir. Bunun yanında, hâlen ortada geçersizliği ileri sürü-
len bir ipotek bulunmaktadır. Bu nedenlerle, evlilik ölümle sona ermekle 
birlikte davanın konusuz kaldığını söylemek mümkün değildir. Aksi dü-
şünce, davacının davasında haklı olup olmadığı hususunun araştırılma-
sına olanak sağlanmadan, taşınmazın cebri icra ile satılması sonucunu 
doğuracak, bu durum ise büyük hak ihlallerine yol açacaktır. 
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Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında somut olayda 
davacı kadının yargılama sırasında TMK'nın 240 ve 652. maddeleri kap-
samında bir talebinin olmadığı, bu nedenle davacının TMK'nın 194. mad-
desinde belirtilen aile konutu korumasından yararlanmayacağı, ancak 
şartları varsa taşınmazın aile konutu olduğunun tespiti davası açabilece-
ği, Hukuk Genel Kurulunun bozma kararının yerinde olduğu görüşü ileri 
sürülmüş ise de bu görüş Kurul çoğunluğunca benimsenmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin ka-
bulü ile Hukuk Genel Kurulunun 24.05.2017 gün ve 2017/2-1609 E., 
2017/965 K. sayılı bozma kararının kaldırılması ve direnme kararı uygun 
olmakla, işin esası yönünden diğer temyiz itirazlarının incelenmesi için 
dosyanın Özel Daireye gönderilmesi gerekmektedir.

SONUÇ

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Geçici 3. maddesi atfıyla 
uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 
440.maddesi gereğince yapılan karar düzeltme incelemesi sonunda dava-
cı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Hukuk Genel Kurulunun 
24.05.2017 gün ve 2017/2-1609 E., 2017/965 K..sayılı kararının KAL-
DIRILMASINA, yukarıda açıklanan nedenlerle direnme kararı yerinde 
olup, işin esasına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın 2. 
HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNE 13.12.2017 gününde oy çok-
luğuyla kesin olarak karar verildi.
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AVUKATLIK ÜCRETİ • SULH DURUMUNDA ÜCRET

ÖZET: Kanun'un 165. maddesinde düzenlenen 
müteselsil sorumluluk şartlarının mevcut bu-
lunması halinde avukatın vekalet ücretinin 164. 
madde hükümlerince tepsitine esas olmak üze-
re öncelikli sulh anlaşmasının göz önünde bu-
lundurulması, anlaşmada sulh miktarının belli 
olması halinde bu miktar üzerinden hesaplama 
yapılması, sulh miktarının anlaşmadan tespiti-
nin mümkün olmaması halinde sulh ile sağlanan 
menfaatin sulh ile sonlandırılan tüm çekişmeler 
dikkate alınarak belirlenmesi, bu suretle belirle-
necek değere karşı sulh ile elde edilen menfaatin 
daha az olduğunu iddia ederek itiraz eden tara-
fın bunu ispatla mükellef olduğunun göz önün-
de bulundurulması, bu yolla menfaatin daha az 
olduğunu iddia ederek itiraz eden tarafın bunu 
ispatla mükellef olduğunun göz önünde bulun-
durulması, bu yolla menfaatin tespit edilmesinin 
mükkün olmaması halinde sulhun kapsamında 
kalan dava ve işlerin müddeabihleri üzerinden 
hesaplana apılması gerekir. 
Y. HGK E.2017/772, K.2017/564, T.29.03.2017

Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama so-
nunda; Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne 
dair verilen kararı ile; 

"...Davacı, davalı ... ile 14.7.2003 tarihinde vekalet ücret sözleşmesi 
imzaladığını, davalıya 20’ye yakın davada hukuki yardımda bulundu-
ğunu, ancak iş bu davanın konusunun, sadece Isparta 2. Asliye Hukuk 
Mahkemesinin 2008/75 esas sayılı dosyası ile verilen karar ve Ankara 
31. icra Müdürlüğünün 2009/11115 esas sayılı dosyasından yapılan 
hukuki yardım olduğunu, takip sırasında taraflar arasında başlayan 
uzlaşma görüşmelerinin 17.11.2009 tarihinde sulhle sonuçlandığını, 
18.11.2009 tarihinde de davalı ... tarafından azledildiğini, vekalet üc-
retinin ise ödenmediğini, Avukatlık Kanununun 165. maddesi gereğin-
ce her iki davalının da müteselsilen sorumlu olduklarını ileri sürerek, 
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fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere şimdilik 50.000 TL ücret ala-
cağının, yasal faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline ka-
rar verilmesini istemiş, ıslah dilekçesi ile de talep miktarını 214.100,80 
TL’ye çıkarmıştır. 

Davalılar, davacının haklı olarak azledildiğini, sulh sözleşmesi bu-
lunmadığı gibi, davanın ve icra dosyasının da takipsiz bırakılmadığını 
savunarak, davanın reddini dilemişlerdir. 

Mahkemece, 11.4.2011 tarihli bilirkişi raporu hükme esas alınarak, 
davacının azlinin haklı bir nedene dayanmadığı, Avukatlık Kanununun 
174/2. maddesi gereğince avukatlık ücretini hak ettiği, ancak sözleş-
menin ücrete ilişkin bölümünün geçersiz bulunduğu, davalıların Avu-
katlık Kanunu 165. maddesi gereğince davacı alacağından müştereken 
ve müteselsilen sorumlu oldukları, davacının takdiren % 15 oranında 
214.100,80 TL üzerinden ücret talep edebileceği” gerekçesiyle davanın 
kısmen kabulüne, 214.100,80 TL'nin, 18.11.2009 tarihinden itibaren 
değişken oranlardaki yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken 
ve müteselsilen alınıp davacıya verilmesine, fazla talebin reddine ka-
rar verilmiş, hüküm, taraflarca ayrı ayrı temyiz edilmiştir.

1-Dava, vekalet ücreti alacağının tahsili istemine ilişkin olup, dava-
cının, davalılardan ...’e vekaleten diğer davalıya karşı Isparta 2. Asliye 
Hukuk Mahkemesine ait 2008/75 esas sayılı dosyası üzerinden dava 
açtığı, 782.861,44 TL’nin tahsiline karar verilmesi üzerine de, Ankara 
31. İcra Müdürlüğünün 2009/11115 esas sayılı dosyası ile ilamlı icra 
takibi başlattığı, bu sırada davalılar arasında 17.11.2009 tarihli pro-
tokolün düzenlendiği, 18.11.2009 tarihinde ise davacının azledildiği 
uyuşmazlık konusu olmayıp, davacı Avukatlık Kanununun 165. mad-
desi gereğince, vekalet ücretinin davalılardan müteselsilen tahsili iste-
miyle eldeki davayı açmıştır.

Davacı avukat tarafından takip edilen dava ve icra takibi sırasında 
davalılar arasında 17.11.2009 tarihli sulh protokolünün düzenlendiği 
ve bu protokolün, davalı Kooperatifin 17.1.2010 tarihli Genel Kurulun-
da da onaylandığı, davacının ise protokolün yapıldığı günün ertesinde 
18.11.2009 tarihinde haksız olarak azledildiği dosyadaki tüm bilgi ve 
belgelerden anlaşılmaktadır. 

Avukatlık Kanununun 165. maddesinde, “sulh veya her ne suretle 
olursa olsun taraflar arasında anlaşma ile sonuçlanan ve takipsiz bı-
rakılan işlerde her iki taraf, avukatlık ücretinin ödenmesi hususunda 
avukata karşı müteselsilen sorumludurlar.” Hükmü mevcut olup, da-
vacı, vekalet ücretlerini Avukatlık Kanununun 165. maddesi gereğince 
her iki davalıdan da talep etmekte haklı ise de, öncelikle davalılar ara-
sında sulh olunan miktarın tespiti ile, davacıya ödenecek olan vekalet 
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ücretlerinin de, tespit olunacak bu miktar üzerinde takdir edilmesi ge-
rektiği kabul edilmelidir. 

Davalılar arasında kat karşılığı inşaat sözleşmesi bulunmakta olup, 
iş bu davada ücret talebine konu olan, söz konusu eser sözleşmesinden 
kaynaklanan kira kaybı alacağına ilişkin dava ve icra takibinden baş-
ka, aynı taraflar arasında ve aynı sözleşme ilişkisi içinde “tapu iptal 
tescil” “eksik ve ayıplı işten kaynaklanan tazminat” gibi başka davala-
rın da bulunduğu, bu davaların da yine davacı avukat tarafından takip 
edildiği, ancak söz konusu davalara ilişkin vekalet ücreti talebi saklı 
tutularak, eldeki davaya konu yapılmadığı görülmektedir. 

17.11.2010 tarihli sulh protokolünde, sulh olunan miktar ve bu söz-
leşmeyle davalı ...’e sağlanan menfaat açıkça anlaşılamadığı gibi, 
esasen davalılar arasındaki kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kay-
naklanan tüm ihtilaf ve davaların sulh kapsamında bir bütün olarak 
değerlendirilerek sonuçlandırıldığı anlaşıldığından, davalıya sulhle ka-
zandırılan menfaatin tespitinde, sulh kapsamındaki aynı sözleşmeden 
kaynaklanan tüm dava ve işlerin birlikte değerlendirilmesi gerektiği de 
kuşkusuzdur. 

O halde açıklanan tüm bu nedenlerle, sulh protokolünün imzalandı-
ğı tarih itibariyle, davalılar arasındaki sulh kapsamında bulunan tüm 
dava ve işler birlikte değerlendirilerek, davalı ...’e söz konusu bu sulh 
nedeniyle kazandırılan menfaatin tespiti ile, daha sonra da ücret tale-
bine esas olan Isparta 2. Asliye Hukuk Mahkemesine ait 2008/75 esas 
sayılı dava ve Ankara 31. İcra Müdürlüğüne ait 2009/11115 esas sayılı 
icra takibi nedeniyle adı geçen davalıya sağlanan menfaatin tespiti 
ve tespit edilecek bu miktar üzerinden, vekalet ücretlerinin takdiri ile 
sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, açıklanan hususlar göz 
ardı edilmek suretiyle, yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve ya-
saya aykırı olup, bozmayı gerektirir. 

2-Bozma nedenine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının incelen-
mesine bu aşamada gerek görülmemiştir..."

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; vekalet ücreti alacağının tahsili istemine ilişkindir.

Davacı vekili davalıların kendisini saf dışı bırakarak sulh olmalarının 
hemen sonrası müvekkilinin haksız şekilde azledilmiş olması karşısın-
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da Isparta 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/75 esas sayılı dosyası ve 
Ankara 31. İcra Dairesinin 2009/11115 esas sayılı dosyasından yapılan 
hukuki yardım için ödenmesi gereken vekalet ücretinin davalılardan müş-
tereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ... mirasçıları vekili davacı avukatın haklı olarak azledildiğini, 
bu sebeple vekalet ücreti alacağı iddiasının yerinde olmadığını savunmuş-
tur.

Davalı Kooperatif vekili ise iddia edildiği şekilde sulhe varılmasının söz 
konusu olmadığını, diğer davalı ile ihtilafların devam ettiğini, dava ve icra 
dosyalarının halen derdest olduğunu, bu nedenle Avukatlık Kanununun 
165. maddesinde belirtilen müteselsil sorumluluk hükümlerine başvuru-
lamayacağını savunarak davanın reddi gerektiğini belirtmiştir.

Mahkemece azlin haksız olduğu sonucuna varılarak davacının Isparta 
2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/75 E. sayılı dosyasında ve Ankara 
31. İcra Dairesinin 2009/11115 sayılı takibi üzerinden Avukatlık Kanu-
nun 164. maddesi çerçevesinde hesaplanan akdi ve yasal vekalet ücretin-
den, önceden tahsil edilip davacı vekilin uhdesinde kalan bedelin mahsu-
buyla bulunan 214.100,80 TL yönünden davanın kısmen kabulüne karar 
verilmiştir.

Davalılar ve davacı vekillerinin temyiz itirazları üzerine hüküm Özel 
Dairece yukarıda karar başlığında yazılı gerekçelerle bozulmuştur.

Yerel Mahkeme taraflar arasındaki sulh sözleşmesinin dava konusu 
edilmeyen hukuki yardımları da kapsadığı kabul edilse bile haksız olarak 
vekillikten azledildiği Yargıtay’ın da kabulünde olan davacı avukatın katıl-
madığı sulh protokolüne göre emek ve mesaisinin karşılığının hesaplana-
mayacağı, sadece dava konusu alacak miktarı üzerinden vekalet ücretinin 
hesaplanması gerektiği gerekçesiyle önceki kararda direnilmiştir.

Direnme kararı taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık vekilin 
haksız azli halinde Avukatlık Kanununun 164. ve 165. maddesi çerçeve-
sinde vekil eden ve hasmının vekile karşı sorumlu oldukları ücretin tespi-
tinde, içeriğinin yalnızca bir kısmı ile ilgili hukuki yardımın dava konusu 
edildiği sulh protokolü kapsamında bulunan tüm dava ve işler dolayısı ile 
temin edilen menfaatin tespitinin gerekli olup olmadığı noktasında top-
lanmaktadır. 

1136 sayılı Avukatlık Kanunun 174. maddesine göre avukat haklı bir 
nedenle azledildiği takdirde ücrete hak kazanamaz ise de haksız azil ha-
linde; anılan madde uyarınca avukatlık ücretinin tamamının ödenmesi 
gerekir. Haksız azledilen vekilin avukatlık ücreti, ücret sözleşmesinde 
kararlaştırılan ücretin tamamıdır. Ücret sözleşmesi yapılmamış veya ya-
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pılmış olmasına rağmen sözleşme veya ücrete ilişkin hükmü hukuken 
geçersiz ise Avukatlık Kanununun 163/son maddesi hükmünce Avukatlık 
Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanacak ücretin ödenmesi gerekir.

Eldeki davada davacı avukatın davalıların sulh protokolünü imza et-
melerinin hemen akabinde vekil eden tarafından haksız şekilde azledildi-
ği hem Yerel Mahkeme hem de Özel Dairenin kabulündedir.

Yerel Mahkeme ve Özel Daire arasındaki anlaşmazlık, sulh protokolü 
sonrası haksız şekilde vekillikten azledilen avukata karşı vekalet ücreti 
yönünden müvekkili ve hasımı olan davalıların sorumlu olduğu miktarın 
ne suretle belirlenmesi gerektiği hususundadır.

1136 sayılı Avukatlık Kanununun “Ücret dolayısiyle müteselsil sorum-
luluk” başlığını taşıyan 165. maddesi; “(Değişik madde: 02.05.2001 - 
4667/78. md.) İş sahibinin birden çok olması halinde bunlardan her biri, 
sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasında anlaşmayla sonuç-
lanan ve takipsiz bırakılan işlerde her iki taraf avukat ücretinin ödenmesi 
hususunda müteselsil borçlu sayılırlar.” hükmünü içermektedir. Bu hal-
de ödenecek ücret, hem avukatın vekil eden ile yaptığı sözleşmede belirli 
ücreti ve hem de yargılama gideri olan ve mahkemece Avukatlık Asgari 
Ücret Tarifesi uyarınca karşı tarafa yükletilecek olan vekalet ücretini kap-
sar. 

Nitekim aynı ilkeler, Hukuk Genel Kurulunun 07.11.2012 gün, 
E:2012/13-218, K: 2012/759; 10.03.1982 gün ve E:4-1468, K:259; 
22.06.1983 gün ve E:1980/4-2329, K:1983/699 sayılı kararlarında da be-
nimsenmiştir.

Bir davada görev yapan avukat, vekil edeninden aralarındaki sözleş-
meye göre kararlaştırılan miktarı, şayet ücret kararlaştırılmamış ise Avu-
katlık Kanununun 164/4. maddesine göre özetle değeri para ile ölçülebi-
len dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşulu ile 
davanın kazanılan bölümü üzerinden yüzde on ile yüzde yirmi arasında 
belirlenecek miktarı, şayet değeri para ile ölçülemeyecek işlerden ise Avu-
katlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenecek miktarı ücret olarak talep 
etmek hakkına sahip olduğu gibi, ayrıca yargılama sonunda haklı çıkılan 
kısım üzerinden hasma yüklenen vekalet ücretini de talep etmek hakkına 
sahiptir. Vekil eden avukatına belirlenen bu iki kalem ücreti ödemekle yü-
kümlü olup, Avukatlık Kanununun 165. maddesi gereğince avukat tara-
fından takip edilen dosyada tarafların sulh olmaları halinde vekil eden ile 
avukat arasında sözleşme bulunmaması, sözleşmedeki ücretin geçersiz 
olması halinde gerek vekil eden gerekse hasım, sulh olunan miktar, sulh 
olunan miktar belli değilse, mahkemece gerçek sulh olunan miktar araş-
tırılarak bulunacak miktar, aksi takdirde dava veya icra takibine konu 
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müddeabihin tamamı üzerinden Avukatlık Kanununun 164/4.maddesine 
göre belirlenecek ücret nedeni ile mütesilsilen sorumlu sayılmaktadır. 

Başka bir anlatımla, Kanun’un 165. maddesinde düzenlenen mütesel-
sil sorumluluk şartlarının mevcut bulunması halinde avukatın vekalet üc-
retinin 164. madde hükümlerince tespitine esas olmak üzere öncelikle 
sulh anlaşmasının göz önünde bulundurulması, anlaşmada sulh miktarı-
nın belli olması halinde bu miktar üzerinden hesaplama yapılması, sulh 
miktarının anlaşmadan tespitinin mümkün olmaması halinde sulh ile 
sağlanan menfaatin sulh ile sonlandırılan tüm çekişmeler dikkate alına-
rak belirlenmesi, bu suretle belirlenecek değere karşı sulh ile elde edilen 
menfaatin daha az olduğunu iddia ederek itiraz eden tarafın bunu ispat-
la mükellef olduğunun göz önünde bulundurulması, bu yolla menfaatin 
tespit edilmesinin mümkün olmaması halinde sulhun kapsamında kalan 
dava ve işlerin müddeabihleri üzerinden hesaplama yapılması gerekmek-
tedir.

Bu açıklamalar ışığında somut olay incelendiğinde; davalılar arasın-
daki 17.11.2009 tarihli sulh protokolünde tarafların sulh oldukları mik-
tar açıkça yazılı olmadığı gibi, protokol metninden de sulh ile sağlanan 
menfaatin tespiti mümkün değildir. Ne var ki, dosyadaki bilgi ve belge-
lerden davalılar arasında davacı vekilin vekalet ücretini dava konusu et-
tiği Isparta 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/75 esas sayılı dosyası 
ve Ankara 31. İcra Dairesinin 2009/11115 esas sayılı dosyası dışında da 
çekişmelerin mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Davacı avukat vekalet üc-
reti talebini yalnızca haksız azil hükümlerine dayandırmamıştır. Davacı 
davalıların kendisini saf dışı bırakarak sulh olduklarını, bu halde vekil 
edenin yanı sıra karşı tarafın da vekalet ücretinden sorumlu olduğunu be-
lirterek, eldeki dava ile takip ettiği dava ve işlerin şimdilik bir kısmından 
doğan vekalet ücretinin bu sorumluluk hükümlerince tespiti ile davalı-
lardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istemiştir. Bu halde mahke-
mece öncelikle yukarıda açıklanan ilkeler ışığında sulh ile sağlanan tüm 
menfaatin tereddüte mahal vermeyecek şekilde belirlenmesi için gerekli 
araştırmanın yapılması gereklidir. Özel Dairenin bozma kararında da bu 
hususa işaret edilmiş ise de, bu ilke doğrultusunda yapılacak araştırma 
neticesinde sonuca varılamaması halinde mahkemenin takip edilen dava 
ve işlerin müddeabihleri üzerinden vekalet ücretinin hesaplanması yolu-
na başvurması gerektiği yönündeki yol gösterici açıklama bozma kararın-
da yer almamaktadır. 

Hal böyle olunca direnme kararının açıklanan bu ilave gerekçelerle bo-
zulmasına karar vermek gerekmiştir.

Sonuç itibariyle, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire 
bozma kararına bozma kararında gösterilen gerekçeler ve yukarıda açık-
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lanan ilave nedenlerle uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi 
usul ve yasaya aykırıdır. 

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır. 

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle taraf vekillerinin temyiz itirazlarının 
kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında ve yukarıda 
gösterilen ilave nedenlerden dolayı BOZULMASINA, istek halinde temyiz 
peşin harcının yatıranlara geri verilmesine, karar düzeltme yolu açık ol-
mak üzere 29.03.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.  

AVUKATLIK ÜCRETİ 
• 

KAMULAŞTIRMA DAVASINDA MAKTU ÜCRET

ÖZET: Kamulaştırma bedelinin tespit ve tesciline 
ilişkin davada, avukatla müvekkili arasında yazılı 
bir sözleşme bulunmaması durumunda, avukata 
ödenmesi gereken vekalet ücretinin, Avukatlık 
Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen maktu ücret 
olduğunun kabulü gerekir.
Y. HGK E.2017/667, K.2017/1006, T.24.05.2017

“...Davacılar, avukat olduklarını, davalıların verdikleri vekaletlere 
istinaden dava dışı Belediye aleyhine 13.10.2008 tarihinde kamulaş-
tırmasız elatma nedeniyle tazminat davası açtıklarını, davanın karar 
aşamasına geldiği sırada dava dışı Belediyenin 02.04.2010 tarihinde 
kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açtığını, bu davayı da 
davalılar vekili olarak takip ettiklerini, yani iki davayı aynı anda vekil 
olarak takip ettiklerini, daha önce açılmasına rağmen kamulaştırmasız 
el atma nedeniyle tazminat davasında, kamulaştırma bedelinin tespiti 
davasının sonuçlanmasının bekletici mesele yapıldığını, bu davaların 
devamı sırasında davalıların 25.10.2010 tarihinde kendilerini haksız 
olarak azlettiklerini, mahkeme tarafından kamulaştırma bedeli olarak 
4.224.725.00.TL’ ya hükmedildiğini, davalılarla aralarında yazılı söz-
leşmenin olmadığını, takip ettikleri davalar nedeniyle hükmedilen be-
delin %15’ I olan 633.709.00.TL’ nın ödenmesi için 11.05.2012 tarihinde 
noterden ihtarname gönderdiklerini, davalıların herhangi bir ödemede 
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bulunmamaları üzerine vekalet ücreti alacaklarının tahsili için icra ta-
kibi başlattıklarını, davalıların takibe de haksız olarak itiraz ettiklerini 
ileri sürerek vaki itirazın iptaline karar verilmesini istemişlerdir. 

Davalılar, taşınmazı satın aldıkları dava dışı M ile aralarında yap-
tıkları protokol gereğince dava dışı belediye ile bedelsiz terk işlem-
lerini yürütmeleri için vekalet verilmesine ve herhangi bir şekilde el 
atma olayı olmamasına rağmen davalıların kamulaştırmasız el atma 
nedeniyle tazminat davasını açtıklarını, tüm masrafları da dava dışı 
M’ ndan aldıklarını, ayrıca aleyhlerine açılan kamulaştırma davasının 
kendilerine tebliğ edilmeden davacıların elden tebligatları alarak ken-
dilerini temsil ettiklerini öğrendiklerini, davalıların görevlerinin gerek-
lerini yerine getirmediklerinden dolayı haklı olarak azlettiklerini, ara-
larında yazılı ücret sözleşmesini de bulunmadığını savunarak davanın 
reddini dilemişlerdir. 

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 422.472.50.TL asıl alacak 
ve 10.984.29.TL işlemiş faiz yönünden itirazın iptaline karar verilmiş; 
hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir. 

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun 
gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik 
bulunmamasına göre davacıların tüm, davalıların aşağıdaki bendin 
kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Her ne kadar mahkemece, kamulaştırma bedelinin tespiti davala-
rında Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre maktu vekalet ücretine 
hükmedilmesi gerektiği belirtilmesine rağmen bu durumun hak ve ne-
safete, hukuk hayatının olağan akışına ve Avukatlık Kanununa aykırı 
olacağı ve taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesi bulunmadığı gerek-
çesi ile kamulaştırma bedelinin tespiti davasında hükmedilen bedelin 
%10’ u üzerinden 422.472.50.TL ücret takdirinin uygun olacağına karar 
verilmiş ise de; taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunma-
ması halinde Avukatlık Kanunu’ nun 164/4. maddesinde, değeri para 
ile ölçülebilen dava ve işlerde “müdeabihin değerinin %10’u ile %20’si 
arasındaki bir ücret” mahkemece tayin edilecektir. Ancak Kamulaştır-
ma Kanunu’ nun 31. maddesinin (e) bendinde ise, “kamulaştırma bede-
linin tamamının veya bir kısmının avukat veya dava vekili veya onlar 
adına hareket edenlere ait olacağının kararlaştırılması” nın yasak ve 
suç sayılan bir eylem olduğu, aynı Kanunun 33. maddesinde de, 31. 
maddenin (e) bendine aykırı hareket edenler hakkında bir yıldan aşağı 
olmamak üzere hapis ve ağır para cezası öngörüldüğü açıkça yazılıdır. 
Bu durumda kamulaştırma davaları ile ilgili olarak vekalet ücretinin 
belirlenmesi konusunda, özel kanun niteliğindeki Kamulaştırma Kanu-
nunun öncelikle uygulanması gerekeceğinden, kamulaştırma bedelinin 
tespit ve tesciline ilişkin bir davada, avukatlık ücretinin nispi (müddea-
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bihin belli bir yüzdesi, %10, %20, %30 vb.) olarak kararlaştırılmasının, 
anılan yasa hükümleri gereğince yasak ve suç teşkil etmesi itibariyle 
geçersiz olduğunun kabulü gerekir.

Bu kabule göre, yazılı veya sözlü bir sözleşmenin bulunmaması ha-
linde ödenmesi gereken vekalet ücreti miktarının, mahkemenin takdiri-
ne göre, dava değerinin %10’u ile %20’si arasında nispi (yüzde) olarak 
belirlenmesini öngören Avukatlık Kanununun 164/4. maddesinin de, 
aynı şekilde kamulaştırma davaları yönünden uygulanması mümkün 
değildir. Aksine görüşün kabulü, başka bir ifadeyle “yazılı ücret sözleş-
mesi yapılmaması durumunda, Avukatlık Kanunu’ nun 164/4. maddesi 
gereğince, vekalet ücretinin dava değerinin %10’u ile %20’si arasındaki 
bir oran üzerinden belirlenebileceğini” kabul etmek, bu davalar yönün-
den ücretin nispi (yüzde) olarak belirlenmesini yasaklayan ve cezai 
müeyyide öngören Kamulaştırma Kanunu’ nun 31(e) ve 33. maddeleri-
ne aykırılık teşkil edeceği gibi, genel olarak benimsenen sözleşme ser-
bestisinin, kamu yararı düşüncesiyle sınırlandırıldığı istisnai hallerden 
biri olarak düzenlenen söz konusu bu yasa hükümlerinin ihdas amacı-
na da aykırı olacaktır. 

O halde açıklanan tüm bu nedenlerle, kamulaştırma bedelinin tespit 
ve tesciline ilişkin davada, avukatla müvekkili arasında yazılı bir söz-
leşme bulunmaması durumunda, avukata ödenmesi gereken vekalet 
ücretinin, Avukatlık

Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen maktu ücret olduğunun kabulü 
gerekir. 

Somut olayda da mahkemece, haksız olarak azledilen davacı avu-
katların, taraflar arasında yazılı bir ücret sözleşmesi mevcut olmama-
sı nedeniyle kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası yönünden 
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen maktu ücret üzerinden ve-
kalet ücreti talep edebileceği, kamulaştırmasız el atma nedeniyle taz-
minat davası yönünden ise, dava dosyasında dava değeri 15.000.00.
TL. olarak gösterilmiş ve o davanın yargılaması sırasında talep sonucu 
da artırılmamış olduğundan dava değeri olan 15.000.00.TL› nin %10’ 
ile %20’ si arasındaki oran yönünden mahkemenin kabul ettiği %10 
oran üzerinden 1.500.00.TL nisbi vekalet ücreti talep edebileceği kabul 
edilerek, bu bedellerin davalılardan tahsiline karar verilmesi gerekir-
ken, yukarıda yazılı yanlış gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulmuş 
olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir...”

gerekçesi ile hüküm bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden 
yapılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
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HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve direnme kararının verildiği tarih itibariyle 
HUMK.nın 2494 sayılı Kanun ile değişik 438/II. fıkrası hükmü gereğince 
direnme kararlarının temyiz incelemesinde duruşma yapılamayacağından 
duruşma isteğinin reddine karar verilip dosyadaki kağıtlar okunduktan 
sonra gereği görüşüldü:

Davacılar vekili müvekkillerinin davalıların avukatı sıfatıyla kamulaş-
tırmasız el koyma nedeniyle tazminat ve kamulaştırma bedelinin tespiti 
davalarını takip etmekteyken dosyalar karar aşamasına geldiğinde davalı 
vekil edenlerce hiçbir haklı gerekçe olmaksızın vekillikten azledilmeleri 
üzerine her iki dosya için hak ettikleri vekalet ücreti alacağının tahsili 
yönünde başlatılan takibe haksız şekilde itiraz edildiğini ileri sürerek iti-
razın iptali ile takibin devamına karar verilmesini istemiştir.

Davalılar vekili müvekkilleri ile davacı avukatlar arasında vekalet üc-
retine ilişkin herhangi bir sözleşme bulunmadığını, güven sarsıcı eylem-
leri nedeniyle davacıları azlettiklerini, bu nedenle vekalet ücreti alacağı 
doğmadığı gibi nispi ücret talep edilmesinin de haksız olduğunu beyanla 
davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece davacı avukatların haksız şekilde azledildiği, kamulaştır-
ma bedelinin tespiti ve tescil davasında Yargıtay incelemesinden de geçen 
taşınmaz değeri üzerinden nispi vekalet ücretinin hesaplanması gerektiği 
gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Tarafların temyiz itirazları üzerine hüküm Özel Dairece yukarıda ka-
rar başlığında yazılı gerekçelerle bozulmuştur.

Bozma kararına karşı Yerel Mahkeme, davada vekalet ücret sözleşme-
si mevcut olmayıp, idare tarafından bedel tespiti davası açılmadan önce 
aynı taşınmaza idarece el koyulmasından kaynaklı tazminatın tahsili için 
açılan ve bedel tespiti davası açılınca zorunlu nedenlerle bekletilen taz-
minat davası da gözetilerek Avukatlık Kanununun ilgili hükmü gereğin-
ce haksız azil nedeniyle hak edilen ücretin tahsili amaçlandığı, normal 
şartlar altında ilk davayı takip edecekleri anlaşılan, idarenin açtığı ikinci 
dava aynı taşınmaza ilişkin olduğu için ikinci davada belirlenen aynı bedel 
üzerinden vekalet ücretine hak kazanacakları muhakkak olan davacıla-
rın, ikinci davanın niteliği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 31. 
maddesi fırsat olarak görülüp haksız azil ile harcadıkları tüm emeklerin 
boşa çıkarılması suretiyle davalıların dürüst davranma kuralına aykırı 
davrandıklarını, bu şekildeki bir hareketin yasaca korunması mümkün 
olmadığını, bozma ilamı doğrultusunda karar verilmesi halinde davalı-
ların haksız azil ile normal şartlarda davacılara ödemeleri gereken avu-
katlık ücretinin kat be kat altında bir ücret ödeyeceğini, bu durumda da, 
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Anayasanın 18. maddesi ile yasaklanan angaryanın bir mahkeme kararı 
ile fiilen uygulanmış olacağını ve bunun ne hakkaniyete, ne de dürüstlük 
kuralına uygun düşeceğini belirterek önceki kararda direnmiştir.

Direnme kararı taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; ve-
killikten haksız şekilde azledilen davacı avukatların, aralarında vekalet 
ücret sözleşmesi bulunmayan davalıların vekili sıfatı ile takip ettikleri ka-
mulaştırma bedelinin tespit ve tescil istemli dava nedeniyle hak ettikleri 
ücretin tespitinde Avukatlık Kanunun 164. maddesinin işlerlik kazana-
cağının kabul edilmesinin Kamulaştırma Kanunun 31/e bendi anlamında 
kamulaştırma bedelinin tamamının veya bir kısmının avukat veya dava 
vekili veya onlar adına hareket edenlere ait olacağının kararlaştırılması 
yasağı kapsamında sayılıp sayılamayacağı, burada varılacak sonuca göre 
uyuşmazlıkta maktu vekalet ücretinin geçerli olduğu yönündeki kabulün 
angarya yasağı ve Avukatlık Kanuna aykırı düşeceği gerekçesine dayalı 
direnme kararının yerinde olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve 
kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle 
de bozma kararının birinci bendinde davacıların tüm temyiz itirazları-
nın reddedildiği yazılı ise de, ikinci bendin son paragrafının içeriği gereği 
açılmamış sayılmasına karar verilen kamulaştırmasız el koyma davası 
yönünden davacıların mahkemece hükmedilmeyen 1.500,00 TL nispi ve-
kalet ücretine de hak kazandığının davacı taraf lehine kabul edilmiş oldu-
ğunun anlaşılmasına göre, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel 
Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi 
usul ve yasaya aykırıdır. 

Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında Özel Dairenin 
kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında vekalet ücretine iliş-
kin uygulamasının mevzuatta karşılığının bulunmadığı, bu nedenle diren-
me kararının onanması gerektiği ileri sürülmüş ise de 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

Taraf vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının 
Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMA-
SINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatıranlara geri verilmesine, 
karar düzeltme yolu açık olmak üzere 24.05.2017 gününde oyçokluğu ile 
karar verildi. 



YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ

TAŞKIN İNŞAAT

ÖZET: Davacıya ait taşınmaza davalının haklı ve 
geçerli bir neden olmaksızın taşkın yapılanmak 
suretiyle müdahale ettiği gözetilerek yıkım isteği 
yönünden de davanın kabulüne karar verilmesi 
gerekirken, infazda sorun yaratacak biçimde ve 
yanılgılı değerlendirme ile yazılı olduğu üzere ka-
rar verilmesi doğru değildir.
Y. 1 HD E.2015/3424, K.2017/5560, T.19.10.2017

Dava, çaplı taşınmaza elatmanın önlenmesi, yıkım ve ecrimisil istekle-
rine ilişkindir.

Davacı, maliki olduğu 2856 ada 10 parsel sayılı taşınmazına komşu 9 
parsel sayılı taşınmazın maliki davalı tarafından kendi parseline yapılan 
binanın 7-8 m²'sinin taşması sureti ile tecavüz edildiğini ileri sürerek da-
valının müdahalesinin menine, tecavüzlü kısmın kal’ine, dava tarihinden 
geriye doğru 5 yıllık süre için 2000 TL ecrimisilin davalıdan tahsiline ka-
rar verilmesini istemiş, yargılama sırasında ölünce mirasçıları tarafından 
davaya devam edilmiştir.

Davalı, kendisine ait 9 parsel sayılı taşınmazına söz konusu binayı ya-
parken teknik bilirkişileri getirerek onların belirlediği yer üzerine bina 
inşa ettiğini, kötüniyetli olmadığını, davacının talebinin zamanaşımına 
uğradığını ve haksız işgali öğrendikten sonraki 15 günlük hak düşürücü 
sürenin de geçtiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile, dava konusu taşınmaza da-
valıya ait 9 parsel sayılı taşınmazda bulunan binanın bilirkişi raporuna 
ekli krokide A harfi ile belirtilen 5.44 m²' lik yere müdahalesinin menine, 
kal talebinin reddine, ecrimisil talebinin kabulü ile 3580 TL ecrimisilin 
davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Dosya içeriğinden ve toplanan delillerden; kayden davacıya ait 10 par-
sel sayılı taşınmaza, davalıya ait 9 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki bi-
nanın inşaası sırasında bodrum ve zemin katta 5,44 m²'lik alana tecavüz 
edildiği keşif sonucu bilimsel verilere ve teknik usullere göre düzenlenen 
ve hükme yeterli olduğu anlaşılan bilirkişi raporları ile saptandığından, 
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mahkemece de bu husus değerlendirilmek sureti ile davacının elatma-
nın önlenmesi ve ecrimisil taleplerinin kabulüne karar verilmesinde bir 
isabetsizlik yoktur. Davalının, bu hususa değinen temyiz itirazı yerinde 
değildir. Reddine.

Ancak, davacıya ait taşınmaza davalının haklı ve geçerli bir neden ol-
maksızın taşkın yapılanmak suretiyle müdahale ettiği gözetilerek yıkım 
isteği yönünden de davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, infazda 
sorun yaratacak biçimde ve yanılgılı değerlendirme ile yazılı olduğu üzere 
karar verilmesi doğru değildir.

Mahkemece, ıslah talebi dikkate alınarak 3580 TL ecrimisile hükme-
dildiği belirtilmiş ise de; 01.07.2014 tarihli celsede davacı vekilinin “.... 
bilirkişi raporundaki değerlere göre davamızı ıslah etmeyeceğiz” şeklinde 
beyanda bulunmasına rağmen 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 
26.maddesine aykırı olacak şekilde talep aşılmak sureti ile fazla ecrimisi-
le hükmedilmesi de isabetli değildir.

Tarafların temyiz itirazları belirtilen nedenlerle yerindedir. Kabulüyle 
hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı 
HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın 
temyiz edene geri verilmesine, 19.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar ve-
rildi.

TAŞKIN İNŞAAT

ÖZET: Davacıya ait taşınmaza davalının haklı ve 
geçerli bir neden olmaksızın taşkın yapılanmak 
suretiyle müdahale ettiği gözetilerek yıkım isteği 
yönünden de davanın kabulüne karar verilmesi 
gerekirken, infazda sorun yaratacak biçimde ve 
yanılgılı değerlendirlen ile yazılı olduğu üzere ka-
rar verilmesi doğru değildir.
Y. 1HD E.2014/18533, K.2017/2125, T.02.01.2017

Dava; çaplı taşınmaza el atmanın önlenmesi, yıkım ve tazminat istek-
lerine ilişkindir. 

Getirtilen kayıtlardan; dava konusu 1036 ada 10 parsel (920 m2. arsa) 
sayılı taşınmazın 1957 tarihinde kadastro suretiyle ... Yapı Koop. adına 
kayıtlı iken, aynı yıl satış suretiyle ... adına tescil edildiği, 1994 yılında da 
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intikal suretiyle ...'a geçtiği; ...ölünce, mirasçıları ...'ün kaldığı; davalıların 
ise, bir kısmının komşu 11 parsel sayılı taşınmazda paydaş oldukları, 
diğerlerinin kayıtlarla ilgilerinin bulunmadığı görülmektedir.

Bunun yanında, bazı taşkın yapıların ana bölümlerinin 10 nolu parsele 
komşu olan 9, 11 ve 12 nolu parsellerde, bazılarının da yolda kaldıkları 
keşfen saptanmıştır.

Davacılar olan ...ve ... mirasçıları ..., kayıt maliki oldukları 1036 ada 
10 parsel sayılı taşınmazın davalılar tarafından taşkın biçimde yapılan-
mak suretiyle işgal edildiğini ileri sürerek, el atmanın önlenmesine, yıkı-
ma ve tazminata karar verilmesini istemişlerdir.

Davalılar ayrı ayrı; iyiniyetli olduklarını, müdahalenin saptanması ha-
linde de temliken tescile karar verilmesi gerektiğini belirtip davanın red-
dini savunmuşlardır. 

Davaya müdahil olan ... ise, davalı ... mirasçılarından ...l'dan hisse sa-
tın aldıklarını bildirip davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece, davalıların haksız işgallerinin keşfen saptandığı, davalı-
ların iyiniyetli de sayılamayacakları gerekçesiyle el atmanın önlenmesine, 
yıkıma ve kısmen ecrimisile karar verilmiş; hüküm, bir kısım davalılar ile 
müdahiller tarafından temyiz edilmiştir.

Hemen belirtilmelidir ki; iddianın içeriği ve ileri sürülüş biçiminden, 
davanın taşınmaz malın aynına ilişkin olduğu ve konusunu oluşturan 
hakkın para ile değerlendirilmesinin mümkün bulunduğu; böyle bir da-
vada, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 413. ve 492 
sayılı Harçlar Kanunu'nun 16. maddeleri uyarınca dava değerinin ve buna 
göre alınacak harcın, el atılan yerin ve yıkımı istenen şeyin değeri ile talep 
edilen tazminat toplamından ibaret olacağı kuşkusuzdur (4.3.1953 tarihli 
ve 10/2 sayılı İBK).

Dosya içeriği ve toplanan delillerden, davanın, hükmedilmesi istenen 
tazminat isteği üzerinden harç ödenmek suretiyle açıldığı, el atmanın ön-
lenmesi yönünden keşfen saptanan zemin değerleri için harcın tamaman-
dığı, ancak yıkımı istenen yapıların taşkın kısımlarının değerleri yönün-
den harç yatırılmadığı gibi yargılama sırasında da bu yönden harç ikmali 
yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanunu, harcın alınmasını veya ta-
mamlanmasını tarafların isteklerine bırakmayıp, anılan hususun mahke-
mece kendiliğinden gözetileceğini düzenlemiş ve buyurucu nitelikteki 32. 
maddesinde yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip 
işlemlerin yapılamayacağını öngörmüştür. 

Öte yandan; taşınmaz üzerinde temelli ve kalıcı nitelikte bir yapı inşa 
edilmesi durumunda 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun(TMK) 684. 
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ve 718. madde hükümleri ile, yapının, üzerinde veya altında bulunduğu 
taşınmazın tamamlayıcı parçası (mütemmim cüz'ü) haline geleceği ve ana 
taşınmazın mülkiyetine tabi olacağına ilişkin “üst toprağa bağlıdır” kura-
lı düzenlenmiş ise de; taşkın yapılarda, taşkın yapının korunmasındaki 
bireysel ve kamusal yarar nedeniyle anılan kurala ayrıcalık getirilmiş, taş-
kın yapı malikinin komşu taşınmazda inşaat veya irtifak hakkı gibi ayni 
bir hakkının bulunması halinde taşan kısım taşılan taşınmazın değil, ana 
yapının bulunduğu taşınmazın tamamlayıcı parçası (mütemmim cüz’ü) 
sayılmıştır.

Değinilen düzenlemeler karşısında, bir kısım taşkın yapıların ana bö-
lümlerinin bulunduğu komşu 9, 11 ve 12 parsel sayılı taşınmazların dava-
lılar dışındaki kayıt maliklerinin de yıkım isteği bakımından zorunlu dava 
arkadaşı sıfatıyla davada yer almaları kaçınılmazdır.

Hal böyle olunca, öncelikle davada ileri sürülen isteklerden yıkım is-
teği ile ilgili olarak keşfen saptanan dava değeri üzerinden peşin harcın 
alınması, bu zorunluluk yerine getirildiği takdirde davaya devam edilmesi 
gerekirken, anılan husus gözardı edilerek işin esası bakımından hüküm 
kurulması isabetsizdir. 

Diğer taraftan, dava konusu 10 nolu parsele komşu 9, 11 ve 12 nolu 
parselerin davalılar dışındaki kayıt maliklerinin davada yer almaları ge-
rektiğinin düşünülmemesi de doğru değildir. 

Davalıların ve müdahillerin temyiz itirazı açıklanan nedenlerden ötürü 
yerindedir. Kabulü ile, hükmün (6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Ka-
nunu'nun geçici 3. maddesi yollamasıyla) 1086 sayılı Hukuk Usulü Mu-
hakemeleri Kanunu'nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma 
nedenine göre diğer hususların incelenmesine şimdilik yer olmadığına, 
02.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince 
gelen temyiz eden davalılar ve müdahiller vekili için 1.480.00.-TL. duruş-
ma vekâlet ücretinin temyiz edilenlerden alınmasına, alınan peşin harcın 
temyiz edene geri verilmesine, 25.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar ve-
rildi. 



YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

YOKSULLUK NAFAKASI ŞARTLARI • YABANCI PARA

ÖZET: Nafaka borçları yabancı parayla değil Türk 
Parasıyla ödenir. Emekli aylığı alan, şirket ortak-
lıkları ve taşınmazları bulunan kadın lehine yok-
sulluk nafakasına hükmedilmez.
Y 2. HD E.2015/24571 K. 2016/11195 T.07/06/2016

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun se-
beplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, 
tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yer-
sizdir. 

2- Davacı-davalı kadının emekli olup sürekli gelir elde ettiği gibi şir-
ket ortaklıkları ile taşınmaz-ları bulunduğu anlaşılmaktadır. Davacı-da-
valı kadın yararına Türk Medeni Kanununun 175. maddesinde belirtilen 
yoksulluk nafakasının şartları oluşmadığı anlaşıldığından davacı-davalı 
kadının yoksulluk nafakası isteğinin reddine karar verilmesi gerekirken, 
yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır. 

3- 3095 Sayılı Borçlar Kanununun 99. maddesi uyarınca borçlar ülke 
parası ile (Türk Lirası ola-rak) ödenir. Ancak taraflar arasında serbest 
irade ile yapılan sözleşmelerde borcun Türk Lirası dışında yabancı para 
ile ödenebileceği kararlaştırılabilir. Olayımızda boşanma davası içinde 
feri olarak istenmiş nafaka ve tazminat istekleri vardır. Bu taleplere mah-
kemece ancak ülke parası ile (Türk Lirası) hükmedilmesi gerekirken, ya-
bancı ülke parası ile hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olmuştur. 

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebepler-
le BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu 
diğer bölümlerin ise 1. bentte gös-terilen sebeple ONANMASINA, taraf 
vekilleri duruşmaya geldiklerinden duruşma için takdir olunan 1.350.00 
TL. vekalet ücretinin ....'den alınıp...'e ve 1.350.00 TL. vekalet ücretinin 
de ...t'den alınıp...'e verilmesine, temyiz peşin harcının istek halinde ya-
tırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde 
karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiy-le karar verildi.
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AİLE KONUTU • İPOTEK • İPOTEK TARİHİ

ÖZET: Aile konutu üzerine ipotek konulabilmesi 
için diğer eşin rızası şarttır. İpotek tesisi tarihin-
de söz konusu konutun aile konutu olup olmadı-
ğı araştırılmalıdır.
Y. 2 HD. E.2018/1075, K.2018/2651, T.26.2.2018

Dava, Türk Medeni Kanununun 194. maddesine dayalı ipoteğin kaldı-
rılmasına ilişkindir.

Türk Medeni Kanunun 194. madde hükmü ile eşlerin fiil ehliyetine 
getirilen sınırlama aile ko-nutuna şerhin konulması ya da konulmaması 
koşuluna bağlanmadığı gibi işlem tarafı olan üçüncü kişinin iyi niyetli 
olup olmamasının da herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 194/1. maddesine göre, "Eşler-
den biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira 
sözleşmesini feshedemez,aile konutun devre-demez veya aile konutu üze-
rindeki hakları sınırlayamaz. Bu madde hükmü ile aile konu-tu şerhi "ko-
nulmuş olmasa da' eşlerin birlikte yaşadıkları aile konutu üzerindeki fiil 
ehliyetleri sınırlandırılmıştır.

Sınırlandırma aile konutu şerhi konulduğu için değil, zaten var oldu-
ğu için getirilmiştir. Bu sebeple tapuya aile konutu şerhi verilmese bile o 
konut aile konutu özelliğini taşır. Zira da-va konusu taşınmaz şerh ko-
nulmasa dahi aile konutudur. Eş söyleşiyle şerh konulduğu için aile ko-
nutu olmamakta aksineaile konutu olduğu için şerh konulabilmektedir. 
Bu neden-le aile konutu şerhi konulduğunda, konulan şerh "kurucu" değil 
açıklayıcı" şerh özelliğini ta-şımaktadır.

Anılan madde hükmü ile getirilen sınırlandırma, "emredici" nitelikte-
dir. Dolayısıyla bu haktan önceden feragat edilemeyeceği gibi eşlerin an-
laşmasıyla da ortadan kaldırılamaz ve açık rıza ancak "belirli olan" bir 
işlem için verilebilir.

Türk Medeni Kanunun 193. hükmü ile eşlerin birbirleri ve üçüncü ki-
şilerle olan hukuki işlemle-rinde özgürlük alanı tanınmış olmakla birlikte 
Türk Medeni Kanununun 194. madde hükmü ile eşlerin aile konutu ile 
ilgili bazı hukuksal işlemlerinin diğer eşin rızasına bağlı olduğu kuralı ge-
tirilerek eşlerin hukuki işlem özgürlüğü, "aile birliğinin korunması" ama-
cıyla sınırlandırılmış-tır. Buna göre, eşlerden biri diğer eşin açık rızası 
bulunmadıkça" aile konutu ile ilgili kira söz-leşmesini feshedemez, aile 
konutunu devredemez ve aile konutu üzerindeki hakları sınırla-yamaz. 
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Bu cümleden hareketle, aile konutunun maliki olan eş, aile konutundaki 
yaşantıyı güçlüğe sokacak biçimde, aile konutunun ipotek edilmesi gibi 
tek başına" bir hakla sınırlandı-ramaz. Bu sınırlandırma "ancak diğer 
eşin açık rızası alınarak" yapılabilir.

Türk Medeni Kanununun 194. maddesi yetkili eşin izni için bir ge-
çerlilik şekli öngörmemiştir. Bu nedenle söz konusu izin bir şekle tabi 
olmadan, sözlü olarak dahi verilebilir. Ancak madde-nin ifadesinden de 
anlaşılacağı üzere, iznin "açık" olması gerekir.

Her ne kadar ipotek doğrudan doğruya aile konutundan faydalanma ve 
oturma hakkını en-gellemiyorsa da, hak sahibi eşin kötü niyetli ve muva-
zaalı işlemleri ileaile konutunun elden çıkarılma tehlikesi nedeniyle ipo-
tek işlemine diğer eşin "açık rızası" şarttır.

Somut olayda, davacı eş dava konusu 9356 ada 6 parsel sayılı 4 nolu 
taşınmazın aile konu-tu olduğunu ve taşınmaz üzerine davalılardan ban-
ka tarafından konulan 30.12.2005 tarihli ipotek işlemine açık rızasının 
bulunmadığını iddia ederek ipoteğin kaldırılmasını talep etmiş da-valılar-
dan banka ise dava konusu taşınmazın ipotek işlemi tarihinde aile konu-
tu olmadığını savunmuştur. Mahkemece dava konusu taşınmazın ipotek 
işlemi tarihinde aile konutu olup olmadığı yönünden her hangi bir araştır-
ma yapılmaksızın hüküm kurulmuştur. O halde; mah-kemece, tarafların 
gösterdikleri deliller kapsamında dava konusu taşınmazın ipotek işlem 
tari-hinde aile konutu olup olmadığı belirlendikten sonra yukarıda açık-
lanan ilkeler doğrultusunda toplanan diğer delillerle hep birlikte değer-
lendirilerek sonuca göre bir karar verilmesi gerekir-ken eksik inceleme 
ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, 
temyiz peşin har-cının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu ka-
rarın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak 
üzere oybirliğiyle karar verildi.
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AİLE KONUTU • İZLENECEK YOL

ÖZET: Tapu Müdürlüğüne başvurulup sonucu 
alınmadan dava yoluyla aile konutu tesisi kararı 
alınması mümkün değildir.*
Y. 2 HD E.2016/25359, K.2018/4321, T.02.04.2018

Dava, tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması isteğine ilişkin olup, 
18.03.2016 tarihinde açılmış, mahkemece " tapu kaydında davacı ve da-
valının taşınmaz üzerine 1/2 hisse ile müşterek malik oldukları, dolayı-
sıyla davalının dava konusu taşınmaz üzerinde davacının rızası olmadan 
tasarruf yetkisini sınırlandıracak veya davacı aleyhine olabilecek şekilde 
herhangi bir işlem yapmasının kanunen mümkün olmadığı, davacının 
dava açmakta hukuki yararı olmadığı" gerekçesiyle davanın usulden red-
dine karar verilmiştir.

Türk Medeni Kanununun 194'ncü maddesinin üçüncü fıkrası, 
06.02.2014 tarihli 6518 sayılı Kanunla değiştirilmiş, yapılan değişiklik-
le, aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eşin, 
tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini, tapu müdürlü-
ğünden isteyebileceği kabul edilmiştir. Bu değişiklik 6518 sayılı Kanun, 
19.02.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmakla aynı tarihte yürürlüğe 
girmiştir. Anılan yasal değişiklikten sonra, tapu müdürlüğünün, talebi hu-
kuken veya fiilen yerine getirmediği belgelendirilmedikçe, malik olmayan 
eşin tapu kütüğüne konutla ilgili şerh konulmasını doğrudan dava yoluyla 
istemekte artık hukuki yararı yoktur. Çünkü aynı sonucu tapu müdürlü-
ğüne yapacağı başvuruyla elde etmesi imkan dahilindedir. Davacının dava 
açmakta hukuki yararının bulunması, dava şartı (HMK m. 114/1 -h) olup, 
davanın her aşamasında ileri sürülüp sürülmediğine bakılmaksızın ha-
kim tarafından kendiliğinden gözetilir. (HMK m. 115/1) O halde, davanın 
hukuki yarar bulunmadığından, usulden reddine karar verilmesi kararı 
sonucu itibariyle doğru olup hükmün onanması gerekmiştir.

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple ONANMASINA, 
aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine, peşin alınan 
harcın mahsubuna ve 143.50 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığın-
dan başkaca harç alınmasına yer olmadığına, işbu kararın tebliğinden 
itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle 
karar verildi.

*  Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin 21.6.2017 T.2017/2845, 2017/7872 sayılı kararı da aynı 
doğrultudadır.
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AİLE KONUTU • İPOTEK

ÖZET: Aile konutu üzerine ipotek konulması di-
ğer eşin rızasıyla mümkündür.
Y. 2. HD E.2016/25180, K.2018/4327, T.02.04.2018

Davacı malik olmayan eş, dava konusu ipotek eşleminin tesis edildiği 
taşınmazın aile konutu niteliğinde bulunduğunu, malik olan davalı eş ta-
rafından "açık rızası bulunmadan” davalı banka lehine ipotek verildiğini 
ileri sürerek, aile konutu üzerine konulan ipoteğin kaldırılmasını talep 
ve dava etmiş, davalı banka dava konusu taşınmazın tapu kaydında aile 
konutu olduğuna dair bir şerhin bulunmadığını ve iyiniyetli olduğunu be-
lirterek davanın reddini savunmuş, mahkemece; "ipotek tesisine ilişkin 
işlemden önce tapu kütüğünde aile konutu olduğuna dair bir şerh bulun-
madığı, davalı bankanın ipoteğe ilişkin iyi niyetli olduğu ve davacının da-
valı bankanın kötü niyetli olduğunu ispatlayamadığı" gerekçesiyle ipoteğin 
kaldırılmasına yönelik davanın reddine karar verilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu "emsal davalarda” gerekçesi aşağıya “aynen” alı-
nan 2013/2-2056 esas, 2015/1201 karar ve 15.04.2015 günlü kararı ele 
"yeni bir uygulamaya” geçmiştir. Hukuk Genel Kurulunun benzer davalar-
da da sürdürülen yeni uygulaması Dairemiz tarafından da benimsenmiş 
olup Dairemiz emsal bütün davalarda Hukuk Genel Kurulunun aşağıdaki 
görüşlerine aynen katılmaktadır.

Emsal Hukuk Genel Kurulu kararında yer alan yerel mahkemenin “di-
renme gerekçesinde” açıkça belirtildiği üzere Türk Medeni Kanunu mad-
de 194 hükmü ile eşlerin fiil ehliyetine getirilen sınırlama aile konutuna 
şerhin konulması ya da konulmaması koşuluna bağlanmadığı gibi işlem 
tarafı olan üçüncü kişinin iyiniyetli olup olmamasının da herhangi bir 
önemi bulunmamaktadır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 194/1. maddesine göre, "Eşler-
den biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira 
sözleşmesini feshedemez, aile konulunu devredemez veya aile konutu 
üzerindeki haklan sınırlayamaz,” Bu madde hükmü ile aile konutu şerhi 
“Konulmuş olmasa da” eşlerin birlikte yaşadıkları aile konutu üzerindeki 
fiil ehliyetleri sınırlandırılmıştır. Sınırlandırma aile konutu şerhi konul-
duğu için değil, zaten var olduğu için getirilmiştir. Bu sebeple tapuya aile 
konutu şerhi verilmese bile o konut aile konutu özelliğini taşır. Zira dava 
konusu taşınmaz şerh konulmasa dahi aile konutudur. Eş söyleyişle şerh 
konulduğu için aile konutu olmamakta aksine aile konutu olduğu için 
şerh konulabilmektedir. Bu nedenle aile konutu şerhi konulduğunda, ko-
nulan şerh “kurucu” değil “açıklayıcı” şerh özelliğini taşımaktadır.
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Anılan madde hükmü ile getirilen sınırlandırma, “emredici” nitelikte-
dir. Dolayısıyla bu haktan önceden feragat edilemeyeceği gibi eşlerin an-
laşmasıyla da ortadan kaldırılamaz ve açık rıza ancak “belirli olan” bir 
işlem için verilebilir.

Türk Medeni Kanunu madde 193. hükmü ile eşlerin birbirleri ve üçün-
cü kişilerle olan hukuki işlemlerinde özgürlük alanı tanınmış olmakla 
birlikte Türk Medeni Kanunu 194. madde hükmü ile eşlerin aile konutu 
ile ilgili bazı hukuksal işlemlerinin diğer eşin rızasına bağlı olduğu kura-
lı getirilerek eşlerin hukuki işlem özgürlüğü, “Aile birliğinin korunması” 
amacıyla sınırlandırılmıştır. Buna göre, eşlerden biri diğer eşin “Açık rıza-
sı bulunmadıkça" aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile 
konutunu devredemez ve aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Bu 
cümleden hareketle, aile konutunun maliki olan eş, aile konutundaki ya-
şantıyı güçlüğe sokacak biçimde, aile konutunun ipotek edilmesi gibi ‘Tek 
başına” bir ayni bakla sınırlandıramaz. Bu sınırlandırma “Ancak diğer 
eşin açık rızası alınarak” yapılabilir.

Türk Medeni Kanununun 194. maddesi yetkili eşin izni için bir ge-
çerlilik şekli öngörmemiştir. Bu nedenle söz konusu izin bir şekle tabi 
olmadan, sözlü olarak dahi verilebilir. Ancak maddenin ifadesinden de 
anlaşılacağı üzere, iznin “Açık” olması gerekir (Türk Medeni Kanununun 
Getirdiği Yeni Şerhler; Vedat Kitapçılık, İstanbul 2007, Birinci Basıdan 
İkinci Tıpkı Bası, s. 41-42).

Her ne kadar ipotek doğrudan doğruya aile konutundan faydalanma ve 
oturma hakkım engellemiyorsa da, hak sahibi eşin kötüniyetli ve muvaza-
alı işlemleri ile aile konutunun elden çıkarılma tehlikesi nedeniyle ipotek 
işlemine diğer eşin “Açık rızası” şarttır.

Somut olayda, davacının ipoteğin kaldırılmasına yönelik davasında 
toplanan deliller, yukarıda açıklanan kurallar çerçevesinde değerlendiri-
lerek ipoteğin kaldırılması davası yönünden gerçekleşecek sonucu uyarın-
ca bir karar verilmesi gerekirken, davalı bankanın kötü niyetinin ispatla-
namadığı gerekçesiyle yazılı şekilde karar verilmesi usul ve kanuna 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.
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AİLE KONUTUNUN SATIŞI

ÖZET: Aile konutu olan taşınmazın üçüncü kişiye 
devri diğer eşin rızasıyla mümkündür.
Y. 2. HD E.2016/25649, K.2018/4987, T.12.4.2018

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli 
mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı 
tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı, dava konusu taşınmazın aile konutu olduğu iddiası ile Türk 
Medeni Kanununun 194 maddesi uyarınca satışın iptali ve tescil talebin-
de bulunmuştur. Dava konusu taşınmazın, davacının eşi ... tarafından 
18.12.2009 tarihinde davalılardan ...'a devredildiği, ...'un da 07.04.2011 
tarihinde taşınmazı davalılardan ...'e devrettiği anlaşılmaktadır. Aile ko-
nutu olan taşınmazın, hak sahibi olan eş tarafından üçüncü kişiye devri, 
davacının açık rızasını gerektirmektedir (TMK m.194/1). Bu rıza alınma-
mıştır. Toplanan delillerden davalılar ...'in birbirlerini tanıdıkları, taşın-
mazın aile konutu olduğunu bildikleri, el ve iş birliği içinde kötü niyetli 
olarak hareket ettikleri anlaşılmaktadır. Bu sebeplerle davanın kabulü 
gerekirken, reddine karar verilmesi doğru bulunmamıştır.

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. 12.04.2018

AİLE KONUTU DAVASI • TARAFLARIN BOŞANMASI

ÖZET: Aile Konutu şerhi konulmasına ilişkin da-
vadan sonra taraflar boşandığına göre aile konu-
tuna ilişkin davanın konusu kalmamıştır.
Y. 2. HD E.2018/1624, K.2018/5145, T.17.4.2018

Dava Türk Medeni Kanununun 194. maddesine dayalı tapu iptali ve 
tescil ile aile konutu şerhi konulması isteğine ilişkindir. Toplanan delil-
lerden; tarafların dava tarihinden sonra 03.01.2018 tarihinde kesinleşen 
kararla boşandıkları anlaşılmaktadır. Evlilik boşanma kararı ile sona er-
di-ğine göre, aile konutuna ilişkin hukuki koruma da sona ermiş olup, 
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dava konusuz kalmıştır. Davanın konusuz kalması sebebiyle esası hak-
kında "karar verilmesine yer olmadığına" karar verilmesi halinde, yar-
gılama giderleri ile bunun kapsamına dahil olan vekalet ücreti (HMK m. 
323/1-ğ) hakkında, davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumu 
nazara alınarak hüküm tesis edilmelidir (HMK m. 331/1). O halde; konu-
suz kalan dava hakkında "karar verilmesine yer olmadığına" karar verilip, 
davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumlarına göre yargılama 
gideri ve vekalet ücreti hakkında karar vermek üzere hükmün bozulması 
gerekmiştir.

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. 17.04.2018 



YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

TEBLİGAT • TARAF TEŞKİLİ

ÖZET: Tüzel kişi adına çıkarılan tebligat, tüzel ki-
şinin adresinde Tebligat Kanunu'nun madde 12 
ve 13. Tebligat Yönetmeliği madde 20-21 hüküm-
lerinde öngörüldüğü şekilde yetkili temsilcisine 
yapılır. Tüzel kişinin birden fazla yetkili temsilcisi 
varsa, tebligat bunlardan sadece birine yapılır. 
Bu kişilerin bulunmadıkları tebligat memuru ta-
rafından tevsik edildiği takdirde hazır olan şirket 
memur ve müstahdemlerine yapılır.
Y.3 HD E.2017/12880, K.2017/14672, T.11.05.2017

YARGITAY KARARI

Davacı dava dilekçesinde; davalı ile 2004 yılında boşandıklarını, müş-
terek çocukları ... için 100 TL iştirak nafakasına hükmedildiğini, ara-
dan 3 yıl geçtiğini, çocuğun epilepsi hastası olup sürekli tedavi masrafları 
bulunduğunu, sürekli ... ’ya götürüp getirdiğini, davalı baba tarafından 
halen aynı nafakanın ödendiğini, kızının giderlerine yetişemediğini ileri 
sürerek; iştirak nafakasının 300 TL'ye çıkartılmasına karar verilmesini 
talep ve dava etmiştir.

Davalı, duruşmadaki beyanında; açılan davayı kabul etmediğini, 450 
TL ücret aldığını, evli olup ekonomik durumunun kötü olduğunu beyan 
etmiş, ancak 100 TL nafaka ödeyebileceğini açıklamıştır.

Mahkemece; boşanmadan sonra davalının yeniden evlendiği, masraf-
ların da artış olduğu ve davalının Yeşilvadi Sır sitesinde kapıcı olarak as-
gari ücretle çalıştığı, ödeyebileceği iştirak nafakasında herhangi bir artış 
olmadığı gibi, davacı vekilinin sunmuş olduğu belgelerden tarafların or-
tak çocuklarının tüm tedavi masraflarının devlet tarafından karşılandığı, 
ilaç katkı payından dahi muaf olduğu anlaşılmakla; iştirak nafakasının 
arttırılması yönünde açılan davanın ispatlanamadığından bahisle dava-
nın reddine karar verilmiş; hüküm, süresi içinde davacı vekili tarafından 
temyiz edilmiştir.

TMK.nun 182. maddesine göre; boşanma kararı ile velayetin kullanıl-
ması kendisine verilmeyen eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü 
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oranında katılmak zorundadır.TMK.nun 330. maddesindeki düzenleme; 
"Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ile ana ve babanın hayat koşulları 
ve ödeme güçleri dikkate alınarak belirlenir," şeklindedir.TMK'nun 331.
maddesi uyarınca da; Durumun değişmesi halinde hakim, istem üzerine, 
nafaka miktarını yeniden belirler veya nafakayı kaldırabilir.İştirak nafaka-
sının; çocuğun yaşı, eğitim durumu, günün ekonomik koşulları, paranın 
alım gücü ile genel ihtiyaçlarına uygun olarak, ana babanın mali durum-
ları da gözetilmek suretiyle, takdiri gerekir.Yukarıda bahsedilen kanun 
hükümleri gereğince, iştirak nafakasına ilk kez hükmedilen 2004 tari-
hinden, dava tarihine (25.04.2007) kadar geçen sürede ekonomik göster-
gelerdeki değişikler yanında çocuğun ihtiyaçlarının da arttığı gözetilerek, 
hakkaniyete uygun bir miktarda iştirak nafakası artışına karar verilmesi 
gerekmektedir.O halde, davacı anne ve davalı babanın sosyal ve ekono-
mik durumunun ayrıntılı şekilde araştırılarak gelir durumlarının tam ve 
sağlıklı bir şekilde saptanması sonrasında, nafakanın niteliği, müşterek 
çocuğun yaşı, eğitim durumu, ihtiyaçları, çocuğun 03.05.2006 tarihli Sağ-
lık Kurulu raporuna göre Epilepsi hastası olması, davacı annenin katkısı 
da dikkate alınarak, davalı babayı ödemede zorlamayacak, onu zarure-
te düşürmeyecek şekilde, TMK.nun 4.maddesindeki hakkaniyet ilkesine 
göre, çocuk lehine uygun bir iştirak nafakası artışına hükmedilmesi gere-
kirken, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm 
kurulması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.SONUÇ: Yukarıda 
açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi 
isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile 
hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince davacı yararına BOZULMA-
SINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 
6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.
maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 26.10.2017 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 



YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

BOŞANMA • MANEVİ TAZMİNAT

ÖZET: Davalının sebep olduğu iddia edilen dü-
ğünün yapılmaması ve boşanma nedeniyle da-
vacının değil dava dışı kızının kişilik haklarını 
koruyan hukuk kuralı bozulmuş olur. Borçlar 
Yasası'nın 49. maddesinde belirtilen sorumluluk 
genişletilemez. 
Y. 4 HD E.2015/1981, K.2016/582, T.19.01.2016

Dava haksız fiil nedeniyle maddi ve manevi tazminat ödetilmesi iste-
mine ilişkindir. Mahkemece istemin kısmen kabulüne dair verilen karar, 
davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı dava dilekçesinde, davalının oğlu ile kendi kızı arasında nişan 
töreninin yapıldığını, nişanlılık dönemi içerisinde davalının oğlunun ge-
çimsizliği nedeniyle bir iki kez nişanın bozulduğunu ancak ailelerin araya 
girmesi nedeniyle yeniden bir araya geldiklerini, nikahlarının kıyıldığını 
ve kına gecesi öncesi davalının oğlu tarafından takılan takıların babası-
na verilmesini babasının yaptığı masrafları karşılamaları gerektiğini söy-
lemesi üzerine düğünün yapılmadığını ve boşanma davası açıldığını, bu 
dava sonucunda davalı yanca takılan altınların tamamının davalıya iade 
edildiğini, ancak kendilerine ait çeyiz eşyalarının davalı tarafından tahrip 
edilip sokağa atıldığını, eşinin çekmiş olduğu kredinin düğün için gelip 
gitmeleri nedeniyle davalılar için harcandığını, bu olaylar nedeni ile kızı-
nın onurunun zedelendiğini, hayata eksik ve güçsüz başlayacağını iddia 
ederek uğradıkları maddi ve manevi zararın ödetilmesini istemiştir.

Davalı cevap dilekçesinde nişanın bozulmasına davacı tarafın sebep 
olduğunu, ayrıca maddi tazminata ilişkin davanın resmi belgelerle ispat 
edilmesi gerektiğinden davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Mahkemece, tarafların birbirlerinde kalan eşyalarına yönelik ve ya-
pılan masraflar ile duyulan manevi üzüntülerin karşılanması istekli bir 
dava olduğu gerekçesiyle davanın maddi tazminat yönünden sübut bul-
madığından reddine, manevi tazminat yönünden kısmen kabulüne karar 
verilmiştir.

Borçlar Kanunu’nun 49. maddesi gereğince kişilik hakkı hukuka ay-
kırı olarak saldırıya uğrayan kişi, uğradığı manevi zarara karşılık manevi 
tazminat olarak para ödenmesini isteyebilir. Kişisel haklarına saldırıdan 
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dolayı bedensel ve ruhsal acıya uğrayan kişiye, bu acının giderilmesi ama-
cıyla tazminat olarak para ödenmesi, zarara uğrayanı belli bir ölçüde olsa 
da doyuma ulaştırma amacıyla Medeni Kanun’da düzenlenen ve Borçlar 
Yasası’nın 49. maddesinde yaptırımı gösterilen manevi tazminatın istene-
bilmesi, kişisel hak ve yararların zarara uğramasına bağlıdır. Kişilik hak-
ları kişinin bağımsız varlığının bütünlüğünü sağlar. Hayat, beden ve ruh 
tamlığı, vicdan, din, düşünce ve ekonomik çalışma özgürlüğü, şeref, onur 
ve saygınlığı, ünü, isim, resim ve sırları hep kişisel varlıklardır.

Dava konusu olayda; davacının kızı ile davalının oğlunun nikahlarının 
yapıldığı, kına gecesinde çıkan anlaşmazlık nedeni ile düğünün yapılama-
dığı, fiilen biraraya gelmeden boşandıkları, davacının bu sürecin yaşan-
masından davalıyı sorumlu tuttuğu anlaşılmaktadır. Gerek dava dilekçe-
sinde, gerekse tanık beyanlarında davalının doğrudan davacıya yönelik 
herhangi bir haksız fiilinden bahsedilmemiştir. Davalının sebeb olduğu 
İddia edilen düğünün yapılmaması ve boşanma nedeniyle davacının değil 
dava dışı kızının kişilik haklarını koruyan hukuk kuralı bozulmuş olur. 
Borçlar Yasası’nın 49. maddesinde belirtilen sorumluluk genişletilemez. 
Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, davalının davacıya yö-
nelik kişilik haklarına saldırı teşkil eder bir eyleminin bulunmaması, yan-
sıma yoluyla da manevi tazminat istenemeyecek olması nedeniyle davanın 
reddine karar verilmesi gerekirken kısmen kabulü usul ve yasaya aykırı 
olup bozmayı gerektirmiştir. 

SONUÇ

Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASI-
NA, bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının şimdilik incelenme-
sine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 
19/01/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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AKIL HASTALIĞINI GİZLENEREK EVLİLİK 
• 

MANEVİ TAZMİNAT TAKDİRİNDE KISTAS

ÖZET: Borçlar Yasası’nın 47. maddesi gereğince 
yargıcın, özel durumları göz önünde tutarak ma-
nevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar 
vereceği para tutarı adalete uygun olmalıdır. Tak-
dir edilecek bu tutar, zarara uğrayanda manevi 
huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata 
benzer bir işlevi (fonksiyonu) olan özgün bir ni-
telik taşır. Bir ceza olmadığı gibi malvarlığı huku-
kuna ilişkin bir zararın karşılanmasını da amaç 
edinmemiştir. 
Y. 4.HD E 2014/7134 K 2015/2786 T 10/03/2015 

Davacı M.. K.. vekili Avukat H.. Y.. tarafından, davalılar N.. K..ve di-
ğerleri aleyhine 17/07/2012 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi 
tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava-
lılar N.. Y.. ve N.. K.. yönünden davanın reddine, diğer davalılar yönünden 
maddi tazminat isteminin reddine, manevi tazminat isteminin kısmen 
kabulüne dair verilen 05/12/2013 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi 
davalılar S.. K.. ve B.. K.. vekilleri tarafından süresi içinde istenilmekle 
temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tara-
fından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği 
görüşüldü.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerek-
tirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik 
görülmemesine göre davalılar B.. K.. ve S.. K..’nın aşağıdaki bendin kap-
samı dışında temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-Davalılar B.. K.. ve S.. K..’nın diğer temyiz itirazları yönünden; 
Dava, haksız fiil nedenine dayalı maddi ve manevi tazminat davasıdır. 
Mahkemece davanın davalılar B.. K.. ve S.. K.. yönünden kısmen kabulü-
ne, diğer davalılar yönünden reddine karar verilmiş, hüküm, davalılar B.. 
K.. ve S.. K.. tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, dava dışı eski eski eşi ile evliliğinin, eski eşin akıl hastası olma-
sı nedeniyle mutlak butlanla iptaline karar verildiğini, davalıların evlilik 
öncesi eski eşin bu durumunu kendisinden gizlediklerini, nişanlılık dö-
neminde farklı yerlerde olmaları nedeniyle bu durumu farkedemediğini, 
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davalıların kendisini kandırarak evlenmesine neden olduğunu, sonra da 
iptal ettirdiklerini, ayrıca evlilik sürecinde davalılardan eşinin anne ve 
babası olan B. ve S.in kendisine kötü davrandığını belirterek davalılardan 
manevi tazminat istemiştir.

Davalılar; davacının reşit iken evlendiğini, durumu bildiğini, kötü 
davranışlarının olmadığını belirterek davanın reddini savunmuşlardır. 
Mahkemece, davalılardan S. ve B.. K..’nın oğullarının akıl hastalığını sak-
layarak evliliğe neden oldukları ve evlilik sürecinde de davacıya kötü mu-
amelede bulundukları , şiddet uyguladıkları gerekçesiyle bu davalılar yö-
nünden bir miktar manevi tazminata, diğer davalılar ve talepler yönünden 
ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Borçlar Yasası’nın 47. maddesi gereğince yargıcın, özel durumları göz 
önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vere-
ceği para tutarı adalete uygun olmalıdır. Takdir edilecek bu tutar, zarara 
uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer 
bir işlevi (fonksiyonu) olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi 
malvarlığı hukukuna ilişkin bir zararın karşılanmasını da amaç edinme-
miştir. O halde bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. 
Takdir edilecek tutar, var olan durumda elde edilmek istenilen doyum 
(tatmin) duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 
22/06/1966 gün ve 7/7 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı›nın ge-
rekçesinde takdir olunacak manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel 
durum ve koşullar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişe-
bileceğinden yargıç, bu konuda takdir hakkını kullanırken ona etkili olan 
nedenleri de karar yerinde nesnel (objektif) ölçülere göre uygun (isabetli) 
bir biçimde göstermelidir.

Dava konusu olayda; olay tarihi, olayın gelişimi, yaralanma derecesi ve 
yukarıdaki ilkeler nazara alındığında hükmedilen manevi tazminat mik-
tarı fazladır. Daha alt düzeyde manevi tazminata karar verilmek üzere 
hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın yukarıda (2) sayılı bentte gösterilen nedenlerle 
BOZULMASINA, davalılar B.. K.. ve S.. K..’nın öteki temyiz itirazlarının 
ilk bentte gösterilen nedenle reddine ve peşin alınan harcın istek halinde 
geri verilmesine 10/03/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
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MADDİ ZARAR 
•

EV HANIMLARINDA GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÜCRETİ
 

ÖZET: Davacı, ev hanımı olup geçici iş göremez-
lik zararının olay tarihindeki asgari ücret esas alı-
narak hesaplanması gerekmektedir. 
Y. 4. HD E 2014/5224 K 2015/1788 T.19/02/2015 

Karar, taraflarca temyiz edilmiştir. Bunlardan davacı HUMK’nun 
432/1. maddesinde yazılı on beş günlük ve 427/4 ve 433/2. maddelerinde 
belirlenen on günlük süreleri geçirdikten sonra kararı temyiz ettiğine göre 
temyiz istemi reddedilmelidir.

2-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerek-
tirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik 
görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan 
temyiz itirazları reddedilmelidir.

3-Davalının diğer temyiz itirazlarına gelince;

a)Dava, kasten yaralama eylemi nedeni ile uğranılan maddi ve manevi 
zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabu-
lüne karar verilmiş; hüküm taraflarca temyiz edilmiştir.

Borçlar Yasası’nın 47. maddesi gereğince yargıcın, özel durumları göz 
önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vere-
ceği para tutarı adalete uygun olmalıdır. Takdir edilecek bu tutar, zarara 
uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer 
bir işlevi (fonksiyonu) olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi 
malvarlığı hukukuna ilişkin bir zararın karşılanmasını da amaç edinme-
miştir. O halde bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. 
Takdir edilecek tutar, var olan durumda elde edilmek istenilen doyum 
(tatmin) duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 
22/06/1966 gün ve 7/7 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı›nın ge-
rekçesinde takdir olunacak manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel 
durum ve koşullar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişe-
bileceğinden yargıç, bu konuda takdir hakkını kullanırken ona etkili olan 
nedenleri de karar yerinde nesnel (objektif) ölçülere göre uygun (isabetli) 
bir biçimde göstermelidir.

Davaya konu olayda; olay tarihi, olayın gelişimi, tarafların ekonomik ve 
sosyal durumları ile yukarıdaki ilkeler gözetildiğinde; davacı yararına hü-
küm altına alınan manevi tazminat miktarı fazladır. Davacı yararına daha 
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alt düzeyde manevi tazminata karar verilmesi gerekirken yazılı biçimde 
karar verilmiş olması doğru değildir. Bu nedenle kararın bozulması ge-
rekmiştir.

b)Mahkeme, davacının maddi zararı olarak; lens takımı ücretinin, öğ-
retim üyesi muayene ücret farkının, ceza davasında kendisini vekil ile 
temsil ettirmiş olması nedeniyle ödenen vekaletname gideri ile avukatlık 
ücretinin ve 15 günlük geçici iş göremezlik zararının davalıdan tahsiline 
karar vermiştir.

Vekâlet ücreti yargılama giderlerinden olup karşı tarafa yükletilmesi 
gereken yargılama giderleri, o davanın ayrıntısı niteliğindedir ve ilgisi bu-
lunduğu asıl dava veya takipte hüküm altına alınır. Asıl davanın kesinleş-
mesinden sonra, o davaya ilişkin yargılama giderleri ayrı bir dava konusu 
yapılamaz. Davacının kendi vekili ile yaptığı ve sadece akdeden tarafları 
bağlayan nispi nitelikteki ücret sözleşmesi uyarınca ödenmesi kararlaştı-
rılan bedel ile vekaletname giderinden, eldeki tazminat davasında dava-
lının sorumlu tutulması doğru değildir. Açıklanan nedenle vekaletname 
gideri ve avukatlık ücretine dair istemin reddi gerekirken yazılı şekilde 
kabulüne karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

c) Dosya kapsamından; Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu’nun 
06/04/2005 tarihli raporunda, davacının maruz kaldığı yaralanmasının 
on beş gün mutad iştigaline engel teşkil edeceğinin belirtildiği, bu süre 
esas alınarak geçici iş göremezlik zararının hesaplanması için hukukçu 
bilirkişiden 20/08/2013 tarihli bilirkişi raporunun alındığı, raporda; da-
vacının günlük iş ve yemek ücretinin takdiren 50 TL olarak belirlenerek, 
bu miktar üzerinden hesaplama yapıldığı anlaşılmaktadır. Ancak bilirkişi 
raporu hükme esas alınmaya yeter nitelikte ve denetime elverişli değil-
dir. Davacı, ev hanımı olup geçici iş göremezlik zararının olay tarihindeki 
asgari ücret esas alınarak hesaplanması gerekmektedir. Yetersiz raporla 
hüküm kurulmuş olması bozmayı gerektirmiştir.

d) Davacı dava dilekçesinde; 1.070,00 TL maddi tazminat isteminde 
bulunmuş, yargılama sürecinde sunduğu açıklama dilekçelerinde ise; 
olay nedeniyle yapmış olduğu masrafların 1.329,73 TL olduğunu bildir-
miştir. Ancak maddi tazminat istemini bu miktara ıslah ettiğine dair bir 
beyanda bulunmadığı gibi ıslah ya da tamamlama harcı da yatırmamıştır. 
Şu halde davacının eldeki davada maddi tazminat istemi 1.070,00 TL’dir. 
Mahkeme ise, 1.207,30 TL maddi tazminatın davalıdan tahsiline karar 
vermiştir.

HMK’nın 26. (HUMK’un 74.) maddesi uyarınca hâkim, tarafların ta-
lep ve sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar 
veremez. Davacının talebini aşar şekilde karar verilmesi doğru değildir. 
Açıklanan gerekçe ile de kararın bozulması gerekmiştir.
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SONUÇ

Temyiz edilen kararın, yukarıda (3-a-b-c-d) numaralı bentte gösterilen 
nedenlerle davalı yararına BOZULMASINA, davalının diğer temyiz itiraz-
larının (2) numaralı bentte, davacının temyiz isteminin (1) numaralı bent-
te gösterilen nedenlerle reddine ve taraflardan peşin alınan harçların istek 
halinde geri verilmesine 19/02/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

EV HANIMLARINDA TAZMİNAT 
• 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 

ÖZET: İşçiye ücreti dışında ödenen asgari geçim 
indirimi 01/01/2008 tarihinden itibaren yürürlüğe 
giren 5615 sayılı Yasanın 2. maddesiyle değişik 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile getirilmiş olup 
bireyin veya ailenin asgarî geçim düzeyini sağ-
layacak bölümünün toplam gelirden düşülerek 
vergi dışı bırakılmasıdır. Bu nedenle ücretin eki 
değildir, ücret olarak nitelendirilemez. Ev hanımı 
olup herhangi bir işte çalışmayan davacının zara-
rının hesaplanması sırasında esas alınan asgari 
ücret, bir çalışmanın karşılığı değil ekonomik bir 
değer taşıyan yaşamsal faaliyetlerin sürdürülme-
sinin karşılığıdır. Bu duruma göre ücretle fiilen 
çalışanlara uygulanmak için getirilen asgari ge-
çim indiriminin, ücretli bir çalışmanın söz konusu 
olmadığı durumlarda dikkate alınamayacağı açık 
olup tazminat hesaplamasında esas ücrete dahil 
edilemez.
Y. 4. HD E: 2012/13504 K:2013/9315 T: 14.05.2013

Davalı ... A.Ş. vekilinin diğer temyiz itirazlarına gelince;  
Dava, trafik kazasından kaynaklanan yaralanma nedeni ile maddi ve 
manevi tazminat istemlerine ilişkin olup mahkemece davanın kısmen 
kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı vekilince temyiz edilmiştir. 
Tazminat istemine neden olan trafik kazası sonucunda davacının % 53 
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oranında meslekte kazanma gücünü kaybettiği, iyileşme sürecinin 6 aya 
kadar uzayabileceği,bu süre zarfında da %100 malül sayılması gerektiği 
belirlenmiştir. Mahkemece bilirkişi raporu aldırılarak, davacının geçici 
ve sürekli iş göremezlik ve tedavi gideri nedeni ile uğradığı zararlar belir-
lenmiş, alınan rapor benimsenerek davanın kısmen kabulüne karar ve-
rilmiştir. 

Mahkemece hükme esas alınan raporda davacının asgari ücret kadar 
gelirinin olacağı belirtilerek ücretin netleştirilmesi sırasında asgari geçim 
indirimide dahil edilerek hesaplama yapılmıştır. 

İşçiye ücreti dışında ödenen asgari geçim indirimi 01/01/2008 tarihin-
den itibaren yürürlüğe giren 5615 sayılı Yasanın 2.maddesiyle değişik 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile getirilmiş olup bireyin veya ailenin 
asgarî geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek 
vergi dışı bırakılmasıdır. Bu nedenle ücretin eki değildir, ücret olarak 
nitelendirilemez. Ev hanımı olup herhangi bir işte çalışmayan davacının 
zararının hesaplanması sırasında esas alınan asgari ücret, bir çalışmanın 
karşılığı değil ekonomik bir değer taşıyan yaşamsal faaliyetlerin sürdü-
rülmesinin karşılığıdır. Bu duruma göre ücretle fiilen çalışanlara uygu-
lanmak için getirilen asgari geçim indiriminin, ücretli bir çalışmanın söz 
konusu olmadığı durumlarda dikkate alınamayacağı açık olup tazminat 
hesaplamasında esas ücrete dahil edilemez. Bu nedenle davacının geçici 
ve sürekli iş göremezlik tazminatının asgari geçim indiriminin dikkate 
alınmak suretiyle belirlenen ücretle hesaplanması doğru görülmemiş ka-
rarın bozulması gerekmiştir. 

SONUÇ

Temyiz olunan kararın, yukarıda (2) nolu bentte gösterilen nedenle 
temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA; davalının diğer temyiz iti-
razlarının (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle reddine ve peşin alınan 
harcın istek halinde geri verilmesine 14/05/2013 gününde oybirliğiyle ka-
rar verildi. 



YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ

İLAMLI TAKİP • İLAMA AYKIRI İŞLEMLER 
• 

SÜRESİZ ŞİKAYET

ÖZET: İlama aykırı olan icra memuru işlemleri sü-
reye tabi olmaksızın şikayet konusu olabilir.
Y.8 HD E.2017/16437, K.2017/16981, T.18.12.2017

Borçlu vekili, müvekkili aleyhine ... 2. İcra Müdürlüğü'nün 2011/1692 
Esas sayılı dosyası ile ilamlı icra takibi başlatıldığını, 20/02/2015 tarihli 
hesap tablosu ile bakiye borç miktarının hesaplandığını, 31/03/2015 ta-
rihinde İcra Müdürlüğüne yazılı beyanda bulunularak 20/02/2015 tarihli 
hesap özetinde belirtilen işlemiş faiz kısmının açıklanması, faiz hesabın-
da hangi oranlara göre hesaplama yapıldığının müvekkili Kurum tarafın-
dan ödenmiş olan yasal kesintiler tutarının da dosya hesabından mahsu-
bunun talep edildiğini, İcra Müdürlüğünce taleplerinin reddolunduğunu 
belirterek ret kararının kaldırılmasını, bakiye faiz borcunun ne kadar 
olduğunun tespitini, yasal kesintilerin borçtan mahsubunu talep etmiştir.

Mahkemece, şikayetin süreden reddine karar verilmiş, hüküm borçlu 
vekilince temyiz edilmiştir. 

Borçlunun, şikayet nedenleri ilama aykırılık niteliğinde olup, bu tür 
şikayetler kamu düzenine ilişkin olması nedeniyle süresiz olarak İcra 
Mahkemesi önüne getirilebilir (HGK'nun 21.06.2000 tarih, 2000/12-1002 
sayılı Kararı).

O halde; Mahkemece, şikayet yönünden işin esası incelenerek oluşa-
cak sonuca göre bir hüküm kurulması yerine, yazılı şekilde itirazın sü-
resinde yapılmadığı gerekçesiyle tümden reddi yönünde karar verilmesi 
isabetsizdir.

SONUÇ

Borçlu vekilinin temyiz itirazının kabulü ile mahkeme kararının yu-
karıda açıklanan nedenle İİK'nun 366. ve 6100 sayılı HMK'nun Geçici 3. 
maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'nun 428. maddesi uyarınca BO-
ZULMASINA, taraflarca İİK'nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire 
ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme 
isteğinde bulunulabileceğine, istek halinde peşin harcın temyiz edene ia-
desine, 18.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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YIKIMA İLİŞKİN KARARLAR • KESİNLEŞME KOŞULU

ÖZET: Mülkiyet çekişmeli olmasa da yıkıma iliş-
kin mahkeme kararlarının da kesinleştikten son-
ra infaz edilebilecekleri kabul edilmelidir.
Y.8 HD E.2017/12852, K.2017/10414, T.11.9.2017

Borçlu aleyhine....’nin 04.02.2016 tarih 2015/328 Esas-2016/74 Karar 
sayılı ilamına dayanılarak, dava konusu taşınmazın zemin katında yapı-
lan müdahalenin men’i, mimari projeye aykırı yapılan tüm ilavelerin kal’i 
ve taşınmazın eski hale getirilmesi talebiyle ilamlı takip başlatılmıştır. 
Borçlu vekili, takip dayanağı ilamın kesinleşmeden takibe konulamayaca-
ğından bahisle takibin iptalini talep etmiştir. Mahkemece, taşınmazların 
aynı dava konusu yapılmadığından şikayetin reddine karar verilmiştir. 
Hüküm, borçlu vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Somut olayda, ....’nin 04.02.2016 tarih 2015/328 Esas-2016/74 Karar 
sayılı ilamında "Davanın kabulü ile dava konusu davalı ... adına kayıtlı 
Gaziantep ili .... ilçesi .... 1341 ada 1 parsel sayılı taşınmazın zemin katın-
da yapılan müdahalenin men’ine, davalı tarafından mimari projeye aykırı 
yapılan tüm ilavelerin kal’ine ve taşınmazın eski hale getirilmesine" şek-
linde karar verilmiştir. Her ne kadar taşınmazın mülkiyeti çekişmeli değil 
ise de; kal'e (yıkıma) ilişkin davalar sonunda verilen kararların kesinleş-
meden icrası ve daha sonra hükmün bozulması halinde telafisi imkansız 
zararların meydana geleceği göz önüne alınarak, bu konuda verilen karar-
ların kesinleşmeden icra edilemeyeceği kabul edilmelidir. 

O halde Mahkemece, şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar veril-
mesi gerekirken yazılı gerekçeyle şikayetin reddine karar verilmesi isa-
betsizdir.

SONUÇ

Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yu-
karıda açıklanan nedenle İİK'nun 366. ve 6100 sayılı HMK'nun Geçici 3. 
maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'nun 428. maddesi uyarınca BO-
ZULMASINA, taraflarca İİK'nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire 
ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme 
isteğinde bulunulabileceğine ve peşin harcın istek halinde temyiz edene 
iadesine 11.09.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ SONUÇLARI

ÖZET: İtirazın iptali davasının kabulü halinde, 
mevcut icra takibine devam edilir. Yeni ve ayrı 
icra takibi yapılması mümkün değildir.
Y.8 HD E.2017/15718, K.2017/15287, T.15.11.2017

Borçlu vekili, müvekkili hakkında ...İcra Müdürlüğünün 2008/193 
Esas sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi başlatıldığını, itiraz üzerine 
...Asliye Hukuk Mahkemesi'nce itirazın iptali ile takibin devamına karar 
verildiğini, itirazın iptali davasında verilen kararın davalı alacaklı tarafın-
dan ayrı bir takip konusu yapılarak müvekkiline icra emri gönderildiğini, 
...İcra Müdürlüğü'nün 2014/899 Esas sayılı dosyasının mükerrer olduğu-
nu belirterek, takibin iptalini talep etmiştir.

Mahkemece, dava itirazın iptali davası da olsa hüküm bir alacağı kara-
ra bağlamışsa artık hükmün daha önceki takipten bağımsız olarak icraya 
konulabileceği gerekçesi ile takibin iptali talebinin reddine karar verilmiş; 
hüküm, borçlu vekilince temyiz edilmiştir.

6100 sayılı HMK'nun 30. maddesinde "Hakim yargılamanın makul 
süre içinde düzenli bir biçimde yürütülmesini ve gereksiz gider yapılma-
masını sağlamakla yükümlüdür" şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir. 

Somut olayda, ...İcra Müdürlüğü'nün 2008/193 Esas sayılı dosyasında 
yapılan ilamsız takibe itiraz edilmiş, itirazın iptali istemi üzerine ...Asliye 
Hukuk Mahkemesi'nce itirazın iptaline, takibin devamına 7.251,6 TL' nin 
takip tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile ve %40 inkar tazminatı 
olan 2.900,64 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar veril-
miştir. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin bu kararında eda hükmünü içeren 
asıl alacak inkar tazminatı yargılama gideri avukatlık ücreti alacağı ...İcra 
Müdürlüğü'nün 2014/899 Esas sayılı dosyası ile ilamlı takibe konu edil-
miştir. 

Alacaklının itirazın iptali ilamını ibraz etmek sureti ile ilk takip dos-
yası olan ilamsız takip dosyası üzerinden icra emri göndererek ilamdan 
kaynaklanan tüm alacaklarına kavuşma imkanı bulunmaktadır. Buna 
rağmen yeni bir takip açılması yukarıda yer verilen yasal düzenlemeye 
bağlanmış usul ekonomisi ilkesine aykırıdır.

O halde Mahkemece şikayetin kabulüne, takibin iptaline karar veril-
mesi gerekirken yazılı gerekçe ile sonuca gidilmesi doğru değildir. 
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SONUÇ

Borçlu vekilinin temyiz itirazının kabulü ile mahkeme kararının yu-
karda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve 6100 sayılı HMK'nun Geçici 3. 
maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'nun 428. maddesi uyarınca BO-
ZULMASINA, taraflarca İİK'nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire 
ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme 
isteğinde bulunulabileceğine, peşin harcın istek halinde temyiz edene ia-
desine, 15.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

MAL REJİMİNİN TASFİYESİ • İZLENECEK YOL

ÖZET: Taşınmaz nedeniyle mal rejiminin tasfiyesi 
davasında; öncelikle taşınmazın tapu tedavül ka-
yıtları getirtilmeli, dava konusu payın ilk edinme 
tarihi belirlenmeli, banka kayıtları değerlendiril-
meli, taşınmazın mal rejiminin sona erdiği boşan-
ma tarihindeki değeri tespit edilmeli ve davacının 
alacağı belirlenmelidir.*
Y.8 HD E.2017/16895, K.2018/1753, T.7.2.2018

Mahkemece davanın kısmen kabulü ile 17.261,50-TL’nin davalıdan 
tahsiline karar verilmesi üzerine; hüküm, davacı vekili ile davalı vekili 
tarafından temyiz edilmiştir. 01.01.2002 tarihinden önce 743 sayılı Türk 
Kanunu Medenisi’nin(TKM) yürürlükte olduğu dönemde, eşler arasında 
yasal mal ayrılığı rejimi geçerliydi(TKM 170 m). TKM’de, mal rejiminin 
tasfiyesine ilişkin düzenleme mevcut olmadığından, eşlerin bu dönemde 
edindikleri mal varlığının tasfiyesine ilişkin uyuşmazlık, aynı kanunun 
5.maddesi yollamasıyla Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri göz önün-
de bulundurularak “katkı payı alacağı” hesaplama yöntemi kurallarına 
göre çözüme kavuşturulmalıdır. Zira Borçlar Kanunu, Medeni Kanunun 
tamamlayıcısı olarak kabul edilmiştir(eBK 544, TBK 646 m). Mal ayrılığı 
rejiminde; eşler kendi malları üzerinde tasarruf yetkisine ve intifa hak-
kına sahiptir ve mallarının idaresi kendisine aittir(TKM 186/1 m). Her 
birinin malları, geliri ve kendi kazançları yine kendilerine ait kişisel mal-
larıdır(TKM 189 m). Kadın veya kocanın, mal rejiminin devamı sırasında 
diğerinin edindiği mal varlığına katkısı nedeniyle katkı payı alacağı iste-

* Gönderen Av. Hasan TAVİL
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ğinde bulunabilmesi için mutlaka para ya da para ile ölçülebilen maddi 
veya hizmet değeriyle katkıda bulunması gerekir. Mal ayrılığı rejiminin 
geçerli olduğu dönemde satın alınan tasfiyeye konu mala, düzenli gelir 
dışındaki diğer mal varlığı(ziynet, miras, bağış vs gibi) ile toplu katkıda 
bulunulduğuiddia edildiğinde; katkıda kullanılan mal varlığı değerinin, 
tasfiyeye konu malın satın alma tarihindeki bedelinin tamamı karşısın-
daki oranı saptanarak, bulunan bu katkı oranının, tasfiyeye konu malın 
dava tarihindeki sürüm(rayiç) değeri ile çarpılmak suretiyle, davacı eşin 
katkı payı alacak miktarı belirlenir.

Mal rejiminin devamı süresince, bir eşin sahip olduğu edinilmiş mal-
da, diğer eşin artık değerin yarısı oranında katılma alacak hakkı vardır. 

Artık değere katılma alacağı; eklenecek değerlerden(TMK 229.m) ve 
denkleştirmeden(TMK 230.m) elde edilen miktarlar da dahil olmak üze-
re, eşin edinilmiş mallarının(TMK 219.m) toplam değerinden, bu malla-
ra ilişkin borçlar çıktıktan sonra kalan artık değerin(TMK 231.m) yarısı 
üzerindeki diğer eşin alacak hakkıdır(TMK 236/1.m).Katılma alacağı Ya-
sa’dan kaynaklanan bir hak olup, bu hakkı talep eden eşin gelirinin olma-
sına veya söz konusu mal varlığının edinilmesine, iyileştirilmesine ya da 
korunmasına katkıda bulunulmasına gerek yoktur. Artık değere katılma 
alacak miktarı hesaplanırken, mal rejiminin sona erdiği sırada mevcut 
olan malların, bu tarihteki durumlarına göre, ancak tasfiye tarihindeki 
sürüm(rayiç) değerleri esas alınır(TMK 227/1, 228/1, 232 ve 235/1. m). 
Yargıtay uygulamalarına göre, tasfiye tarihi karar tarihidir. Belirli bir ma-
lın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse, iddiasını ispat etmekle 
yükümlüdür. Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onla-
rın paylı mülkiyetinde sayılır. Bir eşin bütün malları, aksi ispat edilinceye 
kadar edinilmiş mal olarak kabul edilir(TMK 222. m).

Somut olaya gelinc eşler, 01.08.1988 tarihinde evlenmiş, 11.06.2012 
tarihinde açılan boşanma davasının kabulüne ilişkin hükmün, kesinleş-
mesiyle boşanmışlardır. Mal rejimi boşanma davasının açıldığı tarih itiba-
rıyla sona ermiştir(TMK 225/son). Sözleşmeyle başka mal rejiminin seçil-
diği ileri sürülmediğinden evlilik tarihinden 4721 sayılı TMK’nun yürürlü-
ğe girdiği 01.01.2002 tarihine kadar mal ayrılığı(743 sayılı TKM 170.m), 
bu tarihten mal rejiminin sona erdiği tarihe kadar ise, edinilmiş mallara 
katılma rejimi geçerlidir(4722 sayılı yasanın 10, TMK 202/1.m). Dosya 
arasındaki bilgi ve belgeler ile eksikten getirtilen tedavül kayıtlarından 
tasfiyeye konu 1225 ada 1 parsel sayılı taşınmazda davalının 647/2400 
hissesinin bulunduğu, 334/2400 hissenin 19.07.2002 tarihinde imar uy-
gulaması yoluyla davalı adına kaydedildiği, 17.12.2002 tarihli resmi senet 
ile 313/2400 hissenin davalı tarafından alım yoluyla edinildiği ve kadim 
hissesi ile tevhid edilerek 647/2400 hisse olarak adına tescil edildiği, bo-
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şanma dava tarihinden sonra 02.07.2012 tarihinde 3.kişiye satılarak dev-
redildiği anlaşılmaktadır.

Mahkemece davalının taşınmazda 647/2400 payının bulunduğu, 334 
payını taraflar evlenmeden önce edindiği ve kişisel mal niteliğinde oldu-
ğu ancak davacının bu dönemde ...’daki taşınmazından gelen payının da 
334 payın alımında kullanıldığı ve böylece 334 paya davacının katkısının 
10/100 oranında olduğu, taşınmazın 3.kişiye satış tarihi olan 02.07.2012 
tarihindeki değerinin 60.000-TL olduğu, kişisel mal niteliğinde olan 334 
payın değerinin 31.845-TL olduğu, davacının %10 oranında katkısının 
karşılığının 3.184-TL olduğu, 313 payın 17.12.2002 de edinildiği, edi-
nilmiş mal niteliğinde olduğu, 313 payın değerinin ise 28.155-TL oldu-
ğu, yasa uyarınca davacının 1/2’si oranında katılma alacağı bulunduğu, 
bunun da 14.077,50-TL olduğu, davacının toplam alacağının 17.261,50-
TL olduğu gerekçesiyle bu miktar üzerinden davanın kısmen kabulüne 
karar verilmişse de bu görüşe katılma olanağı bulunmamaktadır. Şöy-
le ki; öncelikle 334 paya ilişkin %10 katkı oranı ile pay değerlerinin ne 
şekilde belirlendiği anlaşılamamaktadır. Davacı tefrik sonrası sunduğu 
açıklama dilekçesinde, babasından miras kalan ...’daki taşınmazın 1995 
yılı sonu veya 1996 yılı içinde satıldığını, satış bedelinden kardeşine dü-
şen miktarı teslim ettikten sonra kendi hissesine düşen ve annesinin his-
sesine düşüp de annesinin kendisine hibe ettiği miktarı birleştirerek İş 
Bankası ... Şubesine yatırdığını, daha sonra bu parayı bankadan çekerek 
1996 yılında dava konusu taşınmazı aldığını, taşınmazın alım bedelinin 
anılan miras parası ve annesinin Ziraat Bankası İstanbul ... Şubesinden 
değişik zamanlarda çektiği krediler ile ödendiğini iddia etmiş ve İş Ban-
kası ile Ziraat Bankası kayıtlarının getirtilmesini istemiştir. Ne var ki, 
mahkemece söz konusu banka kayıtlarına ilişkin herhangi bir araştırma 
yapılmamıştır. Az yukarıda açıklandığı üzere, dava konusu taşınmazda-
ki 647/2400 hissenin 313/2400 hissesinin davalı tarafından 17.12.2002 
tarihli resmi senet ile alım yoluyla edinildiği anlaşılmakla birlikte, daire-
mizin geri çevirme kararı ile taşınmazın ilk oluşumundan itibaren tüm 
intikalleri gösterir şekilde tedavüllü tapu kayıtlarının getirtilmesi istenil-
mesine rağmen 334/2400 hissenin imar öncesine ilişkin kayıtları gönde-
rilmediğinden bu hissenin ilk edinme tarihi belirlenememiştir. Dosya ara-
sındaki tapu kaydına göre dava dışı ... Köyü 5299 parsel sayılı taşınmazda 
davacının babası...’un 1/2 hissesi bulunduğu ve bu hissenin 28.08.1996 
tarihinde satıldığı anlaşılmaktadır. 

Davalı taraf, dava konusu taşınmazın 1997 yılında alındığını, da-
vacının herhangi bir katkısı olmadığını savunmuştur. Keşif zaptın-
dan tapu maliklerinin paylarına düşen bina içindeki bağımsız bölüm-
leri kullandıklarının, davalı tarafından satılan paya karşılık en üst 
kattaki bağımsız bölümün kullanıldığının görüldüğü, ancak kapı çalınma-
sına rağmen açılmadığından bir alt kattaki bağımsız bölüm üzerinde keşif 
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yapılarak rapor düzenlendiği anlaşılmaktadır. Dava konusu taşınmazdan 
başka bir taşınmaz üzerinde yapılan keşif sonucu düzenlenen raporun 
esas alınması doğru görülmemiştir. Bundan ayrı, dava konusu taşınmaz 
hissesi mal rejiminin sona erdiği boşanma dava tarihinde davalı adına ka-
yıtlı olduğundan tasfiye tarihindeki değer üzerinden hesaplama yapılması 
gerekirken mahkemece 3.kişiye satış tarihi olan 02.07.2012 tarihindeki 
değer üzerinden hesaplama yapılması da doğru değildir.

Mahkemece yapılması gereken iş, dava konusu taşınmazdaki 334/2400 
hissenin evveliyatı olduğu anlaşıldığından taşınmazın ilk tesis tarihinden 
itibaren tüm intikalleri gösterir şekilde tedavüllü tapu kayıtları ile tescile 
esas dayanak belgeleri ve resmi akit tablolarını getirtmek, dava konusu 
taşınmazdaki 334/2400 hissenin ilk edinme tarihini belirlemek, ayrıca 
davacının delil olarak dayandığı banka kayıtlarını getirtmek veya davacı 
tarafa sunması için süre ve imkan tanımak, taşınmazın ilk edinme tarihi 
ile dava dışı taşınmazın satış tarihini, banka hesap hareketlerini karşı-
laştırmak, dava konusu davalı adına kayıtlı hisseye tekabül eden bağım-
sız bölüm üzerinde konusunda uzman bilirkişiler marifetiyle keşif ya-
pılarak taşınmazın mal rejiminin sona erdiği boşanma dava tarihindeki  
durumuna göre tasfiye tarihindeki (önceki karar bozulmakla değer gün-
celliğini yitirdiğinden bozma sonrası yeni karar tarihindeki) sürüm (rayiç) 
değerini belirlemek, buna göre, davacının alacağının yukarıda belirtilen 
ilke ve esaslar çerçevesinde usulüne uygun bir biçimde hesaplanması için 
konusunda uzman bir bilirkişiden denetime elverişli rapor almak, ger-
çekleşecek duruma göre tüm deliller birlikte değerlendirilerek tarafların 
kazanılmış hakları da gözetilerek sonucuna göre bir karar vermekten iba-
rettir. Durum böyleyken; eksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmiş 
olması doğru olmamıştır.

SONUÇ

Davacı vekili ile davalı vekilinin temyiz itirazları açıklanan nedenler-
le yerinde olduğundan kabulüyle hükmün HMK’nun Geçici 3. maddesi 
yollamasıyla ve HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, ta-
raflarca HUMK’nun 440/I maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebli-
ğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulu-
nulabileceğine 07.02.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.



YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

EV HİZMETİ • BAHÇIVAN • İŞ KANUNU 
• 

İŞE İADE DAVASINDA DAVA ŞARTI

ÖZET: Konut işyerinde bahçıvan olarak çalışan 
kişi İş Kanunu kapsamındadır. İşçinin davranış-
larından dolayı hizmet akdinin feshedilmesinden 
önce savunmasının alınması işe iade davasında 
dava şartıdır.
Y.9. HD E.2016/5849, K.2016/9149, T.12.4.2016

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının iş sözleşmesinin davalı işveren şirket tarafın-
dan feshedildiğini, kıdem ve ihbar tazminatının ödendiğini, ancak feshin 
geçerli nedene dayanmadığını belirterek feshin geçersizliğine, davalı şir-
ket işyerine işe iadesi ile işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken 
tazminatın ve boşta geçen süre ücretinin belirlenmesine karar verilmesini 
istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı şirket vekili, davacının davalı işyerinde sigortalı olarak 
15/04/1190-08/10/2012 tarihleri arasında davalı şirketin büyük ortağı ...' 
ın ... adresinde bulunan havuzlu ve bahçeli yazlığın bekçilik hizmetini ev 
hizmeti ifa eden kardeşi ve eşi ile birlikte aynı çatı alda yaşadığını ve çalış-
tığını, davacının şahsi görevinin ev işlerinde bahçıvanlık olduğunu belir-
terek, davacının iş bu davasında iş kanunu hükümlerinin uygulanamaya-
cağını ancak evde hizmet sözleşmesi hükümlerinin uygulanabileceğini bu 
nedenle iş bu davaya bakmakla ... görevli olduğunu, davacının iş akdinin, 
davacı ile aynı evde aynı görevi ifa eden iş arkadaşı ...'ı satırla tehdit etme-
si sebebi ile davacının iş akdinin huzur ve sükunu bozduğu gerekçesiyle 
haklı olarak feshedildiğini, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece “davacının ev hizmetlerinde çalıştığını ve iş kanununa tabi 
olmadığını beyan etmişse de, dosyada bulunan hizmet sözleşmesinden, 
işverenin davalı şirket olduğu ve davacının yazlık evde bahçıvan olarak 
görevlendirildiği, dinlenen tanıkların beyanından da, davacının, şirketin 
sahibinin yazlık evinde çalıştığı, her işi yaptığı, şirket toplantıları oldu-
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ğunda da hizmet ettiği, İş Kanunu kapsamında kaldığı gerekçesi ile veri-
len feshin geçersizliği kararının temyizi üzerine Dairemizin 17.04.2014 
gün ve 2013/16839 Esas, 2014/13170 Karar sayılı kararı ile “davacının 
yaptığı iş, iş sözleşmesi ve tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde da-
valı iş verenin kağıt üzerinde gösterildiği; gerçek iş verenin şirket ortağı 
... olduğu ve fiilen hizmet ilişkisinin bu taraflar arasında kurulduğu, da-
vanın hasımda yanılma nedeniyle davalı şirkete yöneltildiği anlaşılmakla 
6100 sayılı yasanın 124. Maddesi uyarınca gerçek iş verenin davaya da-
hil edilmesiyle iş güvencesi koşulları ve işe iade koşullarının buna göre 
değerlendirilmesi gerektiği ile bozulması üzerine şirket sahibi ...’a dava 
yöneltilmiş ve mahkemece yapılan yargılama sonunda, davacının davalı 
... evinde ev hizmeti işi yaptığı ve İş Kanunu kapsamında kalmadığı, uyuş-
mazlıkta iş mahkemesinin görevli olduğu gerekçesi ile görev yönünden 
reddine karar verilmiştir. 

D) Temyiz:

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

Öncelikle belirtmek gerekir ki “Usuli kazanılmış hakkın hukuki sonuç 
doğurabilmesi için; bir davada, ya taraflar ya mahkeme ya da Yargıtay ta-
rafından açık biçimde yapılmış olan ve istisnalar arasında sayılmayan bir 
usul işlemi ile taraflardan biri lehine doğmuş ve kendisine uyulması zo-
runlu olan bir hakkın varlığından söz edilebilmesi gerekir”. Bu kapsamda 
vurgulanmalıdır ki “maddi hataya dayalı bozma ilamına uyulmak suretiy-
le karar verilmiş olması davanın tarafları açısından usuli kazanılmış hak 
doğurmaz. Bir başka ifadeyle maddi hataya dayalı kararın usuli kazanıl-
mış hakkın istisnasını oluşturacağı tartışmasızdır”(Y. HGK. 06.03.2015 
gün ve 2013/14-1139 E, 2014/995 Karar). Diğer taraftan görev gibi dava 
şartlarına ilişkin bozmalar usuli kazanılmış hak teşkil etmez. 

Diğer taraftan İş Kanunu kapsamında kalmayan işler, işveren veya işçi 
ile ilgili hükümler, istisnai hükümlerdir. ... nun 23.05.1960 gün, 11-10 
sayılı ve 10.05.1974 gün, 3-44 sayılı kararları uyarınca, özellikle iş huku-
kunda istisnaî hükmün genişletilerek değil, dar yorumlanması gerekir. 
İşçiler yararına düzenlenen hükümlerin, işçiler yararına yorumlanması 
asıldır. 

4857 sayılı Yasanın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uya-
rınca, “ev hizmetlerinde çalışanlar” hakkında bu kanun hükümleri uygu-
lanmaz. Ev hizmetlerinde aşçı, uşak, temizlikçi gibi işlerde çalışan işçi 
ile ev sahibi işveren aralarındaki uyuşmazlığın iş mahkemesi yerine ge-
nel mahkemelerde çözümlenmesi gerekir. Ancak işçi ev hizmeti yanında, 
ağırlıklı olarak bahçe ve havuz bakım işi ile konutun güvenlik hizmetini 
yerine getiriyor ise yaptığı iş ev hizmeti sayılmamalıdır.
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Dosya içeriğine göre davacı işçi, kayıtlarda davalı şirket işçisi olarak 
gösterilmesine rağmen, şirketin sahibi ve yargılama sırasında bozma ka-
rarı gereği dava yöneltilen diğer davalının konutunda da özellikle şirket 
ile düzenlenen iş sözleşmesine göre bahçıvan olarak çalışmıştır. İş sözleş-
mesi ise davalı şirket tarafından 08.10.2012 tarihinde davalı şirket tara-
fından davranışlarından kaynaklanan nedenle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 
17 ve 18. Maddeleri uyarınca kıdem ve ihbar tazminatı ödenerek feshe-
dilmiştir. Tanık anlatımlarına göre davacı aynı zamanda şirket işyerinde 
çalışmıştır. Öncelikle davacının konut işyerinde bahçıvan olarak yaptığı 
işin ev hizmeti olarak değerlendirilmesi hatalıdır. Davacı konut işyerin-
de çalışsa da İş Kanunu kapsamındadır. Zaten bu husus davalı şirke-
tin kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi ve feshi 4857 sayılı İş Kanunu’na 
göre yapması nedeni ile kabulündedir. Dairemizin ilk bozmasında da ev 
hizmetinde çalıştığı şeklinde bir değerlendirme yapılmamıştır. Davacının 
bahçıvanlık yanında davalı şirkette çalışması olduğu ve iş görme edimini 
her iki davalıya karşı yerine getirdiği, bir anlamda davalılar yönünden iş 
sözleşmesine katılmanın sözkonusu olduğu açıktır. 

Davacının iş sözleşmesi davranışlarına dayanılmasında rağmen fes-
hedilirken savunması alınmadığından, fesih 4857 sayılı İş Kanunu’nun 
19. Maddesi uyarınca salt bu nedenle geçersizdir. İşin esasına girilerek 
davanın kabulü gerekirken, hatalı değerlendirme ile görevsizlik kararı ve-
rilmesi isabetsizdir. 

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 davalı Şirket nezdinde İŞE 
İADESİNE, 

3.Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen süresi içinde işe 
başlatılmaması halinde davalılarca ödenmesi gereken tazminat miktarı-
nın davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 6 
aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE, 

4.Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde 
hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar 
ücret ve diğer haklarının davalılardan tahsilinin GEREKTİĞİNE, 

5.Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6.Davacının yaptığı 231.60 TL yargılama giderinin davalılardan tahsili 
ile davacıya verilmesine, davalıların yaptığı yargılama giderinin üzerinde 
bırakılmasına, 
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7.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 1.800,00 
TL ücreti vekaletin davalılardan alınarak davacıya verilmesine, 

8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, 

Kesin olarak 12/04/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

BAHÇIVANLIK VE BEKÇİLİK İŞLERİ • İŞ KANUNU 
• 

FAZLA ÇALIŞMA

ÖZET: Yazlık evde bahçıvanlık kapsamında çalı-
şan, güvenlik ve bekçilik işlerini de üstlenen da-
vacı İş Kanunu kapsamındadır. Ev ve çalışma ha-
yatının iç içe geçtiği durumlarda çalışmadan söz 
edilemez.
Y.9 HD E.2016/28557, K.2016/16963, T.29.9.2016

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı; davalılara ait yazlık evinde bahçe bakımı genel bakım ve bekçi 
olarak 02/08/2007-29/04/2013 tarihleri arasında çalıştığını, 02/08/2007 
tarihine kadar da yaklaşık 6 ayda sigortasız çalışmasının mevcut olduğu-
nu, iş akdinin haksız olarak sona erdirildiğini, işyerinde aylık net 800,00 
TL ücret aldığını, haftanın 7 günü 24 saat davalıların yerinde çalıştığını 
ayrıca resmi tatillerde ve dini bayramlarda da çalıştığını tüm çalışma dö-
neminde yıllık ücretli izin kullandırılmadığını gibi SGK ya da bildirim 
yapılmadığını iddia ederek, kıdem ve ihbar tazminatı, kötü niyet tazmi-
natı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil, yıllık ücretli izin ve asgari geçim 
indirimi alacaklarının davalılardan tahsilini talep etmiştir. 

B) Davalılar Cevabının Özeti:

Davalılar; davacının davalı ... yanında çalıştığını, buradaki işinin yazlık 
evin müştemilatında kalmak suretiyle bahçenin bakımı-sulanması-göze-
timi şeklinde olduğunu, evin güvenliği ise bahçenin dışında bulunan ve 
çevredeki evlerin birlikte güvenliğini sağlayan diğer kişilerce gerçekleşti-
rildiğini, davalı ...’ın .. Şirketinin yönetim kurulu başkanı olduğunu, da-
vacının 02/08/2007 tarihinde işe başladığını, 29/04/2013 tarihine kadar 
çalıştığını, davacının kendisinin istifa ettiğini, davacının iddialarının ger-
çeği yansıtmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir. 
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C) Bozma İlamı ve Yerel Mahkeme Kararının Özeti: 

Yerel Mahkemenin ilk kararı, Dairemizin 05/06/2016 tarih ve 
2014/15697 Esas, 2014/18318 Karar sayılı ilamıyla “Uyuşmazlık, taraflar 
arasındaki ilişkinin İş Kanunu kapsamında değerlendirilip değerlendiri-
lemeyeceği ve bu bağlamda iş mahkemesinin görevi noktasında toplan-
maktadır. 

4857 sayılı İş Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince, 
4 üncü maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, işverenler 
ile işveren vekillerine ve işçilerine, çalışma konularına bakılmaksızın bu 
Kanunun uygulanacağı belirtilmiştir. 

İş Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde iş davalarına bakmak üze-
re bir asliye hukuk mahkemesi görevlendirilir. İş davalarına bakmakla 
görevli asliye hukuk mahkemesine açılan dava “iş mahkemesi sıfatıyla” 
açılmamış ise, mahkeme görevsizlik kararı veremez. Bu durumda asliye 
hukuk mahkemesi tarafından, verilecek bir ara kararı ile davaya “iş mah-
kemesi sıfatıyla “ bakmaya devam olunur.

Davanın, İş Kanunu kapsamı dışında kalması halinde, Mahkemenin 
göresizliğine ve dosyanın görevli hukuk mahkemesine gönderilmesine ka-
rar verilmesi gerekir. Davanın esastan reddi usule aykırıdır.

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 1 inci maddesi uyarınca, İş 
Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri ara-
sında, iş akdinden veya İş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından 
doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözüm yeri iş mahkemeleridir. 

4857 sayılı Yasanın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi 
uyarınca, “ev hizmetlerinde çalışanlar” hakkında bu kanun hükümleri 
uygulanmaz. Ev hizmetlerinde aşçı, uşak, temizlikçi gibi işlerde çalışan 
işçi ile ev sahibi işveren ararındaki uyuşmazlığın iş mahkemesi yerine 
genel mahkemelerde çözümlenmesi gerekir. İş Kanunu kapsamı dışında 
bırakılan bu hizmetleri gören kimselerle bunları çalıştıranlar arasındaki 
hukukî ilişkilerde Borçlar Kanununun hizmet akdine ilişkin hükümleri 
uygulanır. Aile bireylerini evden alarak alışverişe, şehir içinde gezmeye 
götüren, boş zamanında ev ve eklentilerinde zamanını geçiren şoföründe 
ev hizmeti yaptığı ve iş kanunu kapsamında olmadığı kabul edilmelidir 
(Yargıtay 9.HD. 09.10.2008 gün ve 2007/27814 Esas, 2008/25988 K.).

Buna karşın evde hastaya bakan hemşire ve çocuk eğiticisi İş Kanunu 
kapsamında değerlendirilmelidir.

4857 sayılı İş Kanununun 4 üncü maddesinde tarım ve orman işlerinin 
yapıldığı işyerlerinde çalışanların kanun kapsamına girmeyeceği açıklan-
dıktan sonra aynı madde de ayrık durumlara yer verilmiştir.

Buna göre;
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1.Tarım sanatları ile tarım aletleri, makine ve parçalarının yapıldığı 
atölye ve fabrikalarda görülen işlerde, 

2.Tarım işlerinde yapılan yapı işlerinde,

3.Halkın faydalanmasına açık park ve bahçelerde 

4. Bir işyerinin eklentisi durumundaki bahçe işlerinde, çalışanların, İş 
Kanunu kapsamında olacakları belirtilmiştir.

Sonuç olarak tarım ve orman işletmelerindeki bitki ve hayvan üretimi, 
bakım ve yetiştirmesi dışında kalan işler İş Kanununa tabidir.

Somut olarak davalı ...’ e ait yazlık evde davacı tarafından bahçıvanlık 
kapsamında bir kısım bahçe işlerinin yürütüldüğü anlaşılmakta ise de 
Dairemizin yukarıda ki ilke kararı ve yerleşik uygulamaları dikkate alın-
dığında yapılan işin güvenlik ve bekçilik ağırlıklı olduğu, davacının yaz 
kış sürekli yazlıkta kaldığı, ücret ve bağımlılık unsurları itibariyle işçi sta-
tüsünde bulunduğunun kabulü ile işin esasına girilerek karar verilmesi 
gerekirken yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi hatalı olup, bozmayı 
gerektirmiştir.” gerekçesiyle bozulmuştur. 

Yerel mahkemece, bozmaya uyularak yapılan yargılama neticesinde 
davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 

D) Temyiz:

Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni ge-
rektirici sebeplere göre davalıların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında 
kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davacının davalı ...’ın yönetim kurulu başkanı olduğu … Şirketi’nde 
sigortalı olarak gösterilip Mevlüt’ün yazlık evinde çalıştığı, o evin müşte-
milatında ikamet ettiği, çalışma şekil ve şartları dikkate alındığında da-
vacının ev ve çalışma hayatının iç içe geçtiği, bu tür çalışmada fazla mesai 
olamayacağının Dairemizin yerleşik bir içtihatı olduğu, kaldı ki davacının 
dahi çalışma saatleri konusunda bir açıklamasının bulunmadığı, anlaşıl-
dığından fazla mesai alacağı talebinin reddi gerekirken kabulü hatalıdır. 

3-Gerekçeli kararda dava tarihinin 21/11/2013 yerine 29.09.2014 ola-
rak yazılması da hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZUL-
MASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 
29.09.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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VASIFLI İŞÇİ • EV HİZMETLERİ

ÖZET: İşçi vasıflı işçi olup, sırf bu vasfı sebebiyle 
ev hizmetinde çalıştırılıyor ise, İş Kanunu kapsa-
mında olduğu kabul edilmelidir. Evde aşçı olarak 
çalışan İş Kanunu kapsamındadır.
Y.9 HD E.2016/30168, K.2016/20156, T.15.11.2016

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının, davalı şirket nezdinde 01/01/2006 tarihinde 
yazılı olmayan hizmet akdiyle aşçı olarak çalışmaya başladığını, davalı 
şirket tarafından şirketin yönetim kurulu başkanı tarafından Üsküdar 
adresinde bulunan evinde istihdam edildiğini, davacının hizmet akdi da-
valı şirket arasında kurulmuş, sigorta primleri ve bildirgeleri ... 'ya davalı 
şirket tarafından verildiğini ve ödendiğini ancak davacının, davalı şirketin 
yönetim kurulu başkanının evinde istihdam edildiğini davacının, davalı 
şirketle arasında kurulan hizmet akdi uyarınca 01/01/2006 tarihinden 
itibaren şirketin yönetim kurulu başkanı ... 'ın ... adresindeki evindeki 
aşçı olarak çalıştığını davacının iş akdinin 03/08/2012 tarihinde nedensiz 
olarak işverence sona erdirildiğini ancak kendisine her hangi bir ödeme 
yapılmadığını belirterek, kıdem ve ihbar tazminatı ile ödenmeyen işçilik 
alacaklarının tahsilini talep etmiştir. 

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının işe giriş tarihinin 01/01/2006 olarak belirtil-
diğini iş yeri ve ... kayıtlarının 08/05/2007 tarihin de işe başladığını gös-
terdiğini, davacının buna göre 14 ay sigortasız çalıştığını beyan ettiğini 
yukarıda anlattığı muhasebe sistemine göre buna imkan olmadığını da-
vacının iş akdinin 03/08/2012 tarihinde sebepsiz olarak fesih edildiğini 
belirttiğini mazeretsiz işe gelmediğini, mazeret nedenini bildirmez ise iş 
akdinin fesih edileceğinin ihtar edildiğini, tebligatın 29/08/2012 tarihine 
kadar işe gelmediğini, davacının iş yerine , ihtarsız , bildirimsiz olarak 
terk edildiğini, davanın reddi gerektiğini savunmuştur. 

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece yapılan yargılama sonunda, her ne kadar davacının ... 
kayıtlarında işveren olarak davalı şirket gözüküyorsa da davacının fiili 
hizmeti, davalı işverenin evinde geçtiği, evinde aşçı olarak çalıştığı, bu 
hizmetin ise ev hizmetleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, ev hiz-
metlerinde aşçı , uşak, temizlikçi gibi işlerde çalışan işçi ile ev sahibi iş 
veren arasındaki uyuşmazlığın iş mahkemesi yerine genel mahkemelerde 
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çözümlenmesi gerektiği, görev konusunun yargılamanın her aşamasında 
dikkate alınmasının mümkün olduğu gerekçesi ile görevsizlik nedeni ile 
davanın reddine karar verilmiştir. 

D) Temyiz:

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

4857 sayılı Yasanın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi 
uyarınca, “ev hizmetlerinde çalışanlar” hakkında bu kanun hükümleri 
uygulanmaz. Ev hizmetlerinde aşçı, uşak, temizlikçi gibi işlerde çalışan 
işçi ile ev sahibi işveren ararındaki uyuşmazlığın iş mahkemesi yerine 
genel mahkemelerde çözümlenmesi gerekir. İş Kanunu kapsamı dışında 
bırakılan bu hizmetleri gören kimselerle bunları çalıştıranlar arasında-
ki hukukî ilişkilerde Borçlar Kanununun hizmet akdine ilişkin hüküm-
leri uygulanır. Çalışmayan aile bireylerini evden alarak alışverişe, şehir 
içinde gezmeye götüren, boş zamanında ev ve eklentilerinde zamanını 
geçiren şoföründe ev hizmeti yaptığı ve iş kanunu kapsamında olmadığı 
kabul edilmelidir (Yargıtay 9.HD. 09.10.2008 gün ve 2007/27814 Esas, 
2008/25988 K.).

Buna karşın evde hastaya bakan hemşire ve çocuk eğiticisi İş Kanunu 
kapsamında değerlendirilmelidir. 

Diğer taraftan İş Kanunu kapsamında kalmayan işler, işveren veya işçi 
ile ilgili hükümler, istisnai hükümlerdir. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Ge-
nel Kurulu’nun 23.05.1960 gün, 11-10 sayılı ve 10.05.1974 gün, 3-44 
sayılı kararları uyarınca, özellikle iş hukukunda istisnaî hükmün genişle-
tilerek değil, dar yorumlanması gerekir. İşçiler yararına düzenlenen hü-
kümlerin, işçiler yararına yorumlanması asıldır. 

Bunun yanında işçi vasıflı olup, salt bu vasfından dolayı evde bir hiz-
mette çalıştırılıyor, bu hizmet dışında çalıştırılmıyorsa İş Kanunu kapsa-
mında kabul edilmelidir. Örneğin hemşire, çocuk bakıcısı, eğitim elemanı 
ve özel aşçı gibi çalışan kişiler bu kapsamdadır.

Dosya içeriğine göre davalı şirket üzerinde işçi olarak gösterilmesine 
ve iş sözleşmesi de devamsızlık nedeni ile davalı şirket tarafından 4857 
sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca feshedileceği ihtarname ile bildiri-
len davacı, davalı şirketin sahibine ait evde özel aşçı olarak çalıştırılmış-
tır. Evde davacı dışında ev hizmeti yapan kişiler vardır. Davacı ile şirket 
arasında iş sözleşmesi bulunmaktadır ve bu işverenin kabulündedir. Bu 
kabule rağmen davacının İş Kanunu kapsamında olmadığı gerekçesi ile 
görevsizlik kararı verilmesi hatalıdır. 
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F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASI-
NA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 15.11.2016 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

GECE ÇALIŞMASI • FAZLA ÇALIŞMA

ÖZET: Gece çalışmalarında haftalık 45 saatlik 
süre dikkate alınmadan her gece çalışmasında 
7,5 saatin üzerindeki çalışmalar fazla çalışmadır.
Y.9 HD E.2017/26762, K.2017/19556, T.30.11.2017

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili müvekkilinin davalılara ait....Limanı işletmesinde özel 
güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, müvekkili ve diğer iş arkadaşlarının 
puantaj kayıtları ve çizelgelerde görüldüğü üzere işyerinde gece ve gündüz 
dönüşümleri olacak şekilde 12 saat gündüz, 12 saat gece olmak üzere 
vardiyalı bir biçimde çalışma yaptıklarını, ara dinlenme hakkı verilme-
diğini, müvekkiline ödenen ücretlerinin davalıların aralarında yaptıkları 
ihale sözleşmesi ve teknik şartname ile belirlendiğini, davalıların müvek-
kili ve diğer arkadaşlarının ücretlerini eksik ödedikleri gibi kesintiye git-
tiklerini, bu nedenle fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile fazla 
mesai ücreti, ücret alacağı ve haksız kesinti alacaklarının davalılardan 
tahsilini talep etmiştir.

B) Davalılar Cevabının Özeti:

Davalı ... Genel Müdürlüğü vekili özetle; müvekkili şirketin talep edilen 
alacaklardan sorumluluğu bulunmadığını, ihale makamı olduğunu, ken-
dilerine karşı açılan davanın reddini savunmuştur.

Davalı...Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. vekili; kendilerinin 4734 
sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yoluyla yüklendiği iş kap-
samında idare ile aralarında yapılan şartnamelere uygun olarak işçileri-
nin ücretlerini ödediklerini, bu şartların dışına çıkmalarının sözleşmede 
belirtilen ücretlerin ödenmemesinin, eksiltilmesinin veya artırılmasının 
mümkün olmadığını savunmuştur.

C) Bozma Kararı ve Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan delillere dayanılarak, bozmaya uyularak dava-
nın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 
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D) Temyiz:

Kararı davacı ve davalılar vekilleri temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni ge-
rektirici sebeplere göre, davalıların tüm, davacının aşağıdaki bendin kap-
samı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Mahkemenin ilk kararı dairemizin 2015/36234 Esas - 2016/2659 
Karar sayılı 15.02.2016 tarihli ilamı ile fazla mesai açısından bozulmuş, 
bozma kararında yıllık 270 saate dikkat çekilmiş ve özellikle gece çalış-
malarından kaynaklanan fazla mesai hesabına ilişkin bozma yapılmıştır. 

Hükmüne uyulan ve usulü kazanılmış hak oluşturan bozma ilamının 
gece çalışmasına ilişkin kısmına göre davacının çalışma düzeyine göre 1. 
2. ve 4. Haftalarda 2 kez 3. Haftada ise 1 kez olmak üzere ayda 7 kez gece 
çalışması yaptığı ortadadır. Ayda 7 kez yapılan gece çalışması sayısı ve 
her çalışmanın 12 saat olduğu kesinleşmiştir.

12 saatlik çalışmada 1.5 saat ara dinlenme düşüldüğünde fiili çalışma 
süresi 10.5 saat olup yapılan gece çalışmasındaki 7.5 saati aşan 3 saat, 
haftalık çalışma süresine bakılmaksızın fazla çalışmadır. Buna göre dava-
cının gece çalışmasından kaynaklanan toplam süre 3 x 7 = 21 saat olup, 
her ay için 21 saatlik fazla çalışma hesaplanması gerekirken gece çalışma-
sına ilişkin İş Kanunu'nun 69. maddesi ve dairemiz içtihatları gözetilme-
den davacının fazla çalışma ücretinin tamamen reddi hatalıdır. 

F) SONUÇ:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASI-
NA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 30.11.2017 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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UÇUŞ PERSONELİ • KABİN AMİRİ • İŞ KANUNU

ÖZET: Dava konusu işyerinde kabin amiri (uçuş 
personeli) olarak çalışan kişi İş Kanunu kapsamı 
dışındadır.
Y.9 HD E.2015/17613, K.2017/21885, T.20.12.2017

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirkete ait işyerinde 19.04.2005 ta-
rihinden beri aralıksız çalıştığını, işe hostes olarak başladığını, son olarak 
eğitmen - kabin amiri olarak görev yapmaktayken iş akdine haksız olarak 
son verildiğini, müvekkilinin 7 yıl boyunca davalı işyerinde aralıksız ça-
lışmasına rağmen kendisine ve diğer çalışanlara 3 - 6 aylık belirli süre-
li şartları iyice ağırlaştırılmış zincirleme sözleşmeler imzalatıldığını, son 
olarak ekonomik sebepler gerekçe gösterilerek müvekkilinin onayı alın-
madan 05.04.2012 tarihinde ücretsiz izine çıkarıldığının tebliğ edildiğini 
ileri sürerek, kıdem, ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti alacaklarının 
davalıdan tahsilini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, öncelikle görev yönünden davanın reddi talebinde bu-
lunduklarını, esasa dair ise davacının müvekkili şirket bünyesinde 
19.04.2005 tarihinden iş akdini hiçbir haklı gerekçeye dayanmaksızın fes-
hettiği 11.04.2012 tarihine kadar kabin memuru olarak görev yaptığını, İş 
Kanunu’na tabi olmayan davacının iş mevzuatına dair kavram ve hak olan 
kıdem tazminatı talebinin mesnetsiz olduğunu, davacı ile müvekkili şirket 
arasındaki hizmet ilişkisine genel mahkemeler tarafından uygulanacak 
olan hükümler Borçlar Kanunu hükümleri olduğundan davacının kıdem 
tazminatına hak kazanamadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak, dava-
cının davalı nezdinde kabin memuru olarak çalıştığının taraflar arasında 
ihtilafsız olduğu, kabin memuru olarak çalışan davacının aynı zamanda 
yer hizmetlerinde eğitici olarak da görev yaptığı, bu anlamda 4857 sayılı 
Yasa hükümlerine tabi olduğu ve huzurdaki davada mahkemenin görevli 
olduğu gerekçesiyle, kıdem tazminatının kabulü ile ihbar tazminatı ve yı-
lık izin ücreti alacaklarının reddine karar verilmiştir. 

D) Temyiz:

Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir. 
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E) Gerekçe:

Uyuşmazlık yapılan işin deniz ve hava taşıma işi olup olmadığı ve işçi-
nin İş Kanunu kapsamında kalıp kalmadığı noktasında toplanmaktadır.  
Görev konusu kamu düzenindendir ve dava şartıdır. Bu nedenle mahke-
mece kendiliğinden dikkate alınmalıdır. İş mahkemelerinin görev alanını 
hakim, tarafların iddia ve savunmalarına göre değil, 5521 sayılı İş Mahke-
meleri Kanunu’nun 1. maddesini esas alarak belirleyecektir. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 
1. Maddesine göre; İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle (o kanunun 
değiştirilen ikinci maddesinin Ç, D ve E fıkralarında istisna edilen iş-
lerde çalışanlar hariç) işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdin-
den veya İş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk 
uyuşmazlıklarının çözülmesi ile görevli olarak lüzum görülen yerlerde iş 
mahkemeleri kurulur. 5521 sayılı kanunun 1. Maddesinin 1. Fıkrasında 
belirtilen İş Kanunu, şu an yürürlükte olan 4857 sayılı İş Kanunu’dur. 
Keza 4857 sayılı İş Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince, 
4 üncü maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, işverenler 
ile işveren vekillerine ve işçilerine, çalışma konularına bakılmaksızın bu 
Kanunun uygulanacağı belirtilmiştir. Bu nedenle 4857 sayılı İş Kanunu 
kapsamında işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında 
iş akdinden veya İş Kanunu’na dayanan her türlü hak iddialarından do-
ğan hukuk uyuşmazlıkları, iş mahkemelerinde çözülecektir. 

Mahkemece görevli olunmadığında 6100 sayılı HMK.’un 114/I.c ve 
115. Maddeleri uyarınca dava şartı nedeni ile davanın usulden reddine ve 
mahkemenin görevsizliğine karar verilmesi gerekir. Aynı kanunun 20 ve 
331. Maddesinde de görevsizlik halinde yapılacak işlemler belirtilmiştir. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 4. maddesinin 1. fıkrasının a bendi uya-
rınca, “deniz ve hava taşıma işlerinde çalışanlar” hakkında bu kanun 
hükümleri uygulanmaz. Deniz taşıma işlerinde çalışanlar hakkında 854 
sayılı Deniz İş Kanunu uygulanmaktadır. Ancak hava taşıma işlerinde ça-
lışanlar için özel bir düzenleme yapılmadığından, Borçlar Kanunu genel 
hükümleri uygulanmaktadır. 

Ancak deniz veya hava taşıma faaliyeti yapılan işyerinde sendika örgüt-
lenmesi sonucu Toplu İş Sözleşmesi bağıtlanmış ise, üye sendika üyesi 
işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlığın 6356 Sayılı Kanunu’nun 79. mad-
desi uyarınca iş mahkemesinde görülmesi gerekir. Zira toplu iş sözleşme-
si ile işçi ve işveren 4857 sayılı İş Kanunu uygulanmasa bile, anılan yasa 
kapsamına girmiştir. 

Zirai uçaklar ile Türk Hava Kurumu uçakları pilotları “hava taşıma 
işleri” kapsamında bir iş yapmadıkları için 4857 sayılı İş Kanunu hüküm-
lerine tabidirler. 
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Bunun dışında 4857 sayılı İş Kanunu’nun 4. maddesinde deniz ve hava 
taşıma işlerinin yapıldığı işyerlerinde çalışanların kanun kapsamına gir-
meyeceği açıklandıktan sonra, aynı madde de bunların da ayrık durum-
larına yer verilmiştir.

Buna göre; 

1.Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan 
gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işlerinde, 

2.Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işlerinde,

3.Deniz İş Kanunu kapsamına girmeyen ve tarım işlerinden sayılma-
yan, denizlerde çalışan su ürünleri üreticileri ile ilgili işlerde,

Çalışanların 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında oldukları açıkça be-
lirtilmiştir. 

Sonuç olarak ister taşıma, ister yer hizmeti olsun yukarda açıklanan il-
kelere göre deniz ve hava işlerinde, 4857 sayılı İş Kanunu, 6356 sayılı Sendi-
kal ve toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu’nun uygu-
landığı uyuşmazlıklarda, iş mahkemesi görevli olacaktır. Diğer durumlar-
da ise iş mahkemesi değil, genel mahkemeler yetkili ve görevli olacaklardır.  
Somut uyuşmazlıkta dosya içeriğine göre; davacının kabin amiri (uçuş 
personeli) olarak davalıya ait iş yerinde çalıştığı hususunda taraflar ara-
sında uyuşmazlık bulunmadığı gibi, bu durum Mahkemenin de kabulün-
dedir. Davacı uçuş personeli olmasının yanı sıra, işyerine yeni işe alımla-
rın yoğunlaştığı dönemlerde eğitici olarak da görev yapmış ise de, davacı-
nın asıl ve esas görevi kabin amirliği olup, davacı 4857 sayılı İş Kanunu 
kapsamında çalışan değildir. 

Mahkemece; yukarıdaki ilkeler doğrultusunda, İş Mahkemelerinin gö-
revli olmadığı anlaşıldığından Mahkemenin görevsizliğine karar verilmesi 
gerekirken, işin esasına girilerek 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, 20.12.2017 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI 
•

 İLAVE TEDİYE

ÖZET: İl ve ilçelerde 3294 Sayılı Yasa uyarınca 
kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf-
ları kamu kurumu olup, bu vakıflarda çalışanlara 
ilave tediye ücreti ödenmelidir.
Y.9 HD E.2015/20565, K.2018/1153, T.24.1.2018

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin 01.12.1999 tarihinden itibaren çalıştığını 
ve 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilerden İlave 
Tediye Yapılması Hakkındaki Kanun’dan kaynaklanan hiç bir tediye ala-
cağının ödenmediğini iddia ederek ilave tediye alacağının tahsilini talep 
etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davalı işverenin 6772 sayılı Kanun kapsamında işyeri 
olmadığını, vakfın özel hukuk tüzel kişisi olduğunu savunarak davanın 
reddini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti 

Mahkemece, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının özel hu-
kuk tüzel kişisi olduğu, kuruluş amacı ve mali yapısı itibariyle kamu ku-
rumlarından farklı nitelikte olduğu ve bu bağlamda 6772 sayılı Kanunun 
1. maddesi kapsamına girmeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar 
verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni ge-
rektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında ka-
lan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Taraflar arasında ilave tediye alacağı konusunda uyuşmazlık bulun-
maktadır.

İlave tediye alacağının kapsamı, yararlanacaklar, yararlanma şartları, 
miktarı ve ödeme zamanı 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı müesseselerde 
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Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanun ile düzenlen-
miştir. Kanunun 1 inci maddesinde, Devlet ve ona bağlı kurumların han-
gileri olduğu, ayrıca yararlanacak kişiler açıkça belirtilmiştir. 

Buna göre;

"A. İşveren kapsamı yönünden Devlete ve ona bağlı olmak üzere,

1-Genel, katma ve özel bütçeli daireler,

2-Sermayesi değişen kurumlar,

3-Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar 
ve bunlara bağlı kuruluşlar,

4-Belediyeler ve belediyelere bağlı kuruluşlar, 

5-3460 ve 3659 sayılı Kanun kapsamına giren, sermayesinin tamamı 
Devlete ait olan veya bu sermaye ile kurulan iktisadi Devlet kuruluşları,

6-Yukarda belirtilenlerden olmayan diğer kurum, banka ve ortaklıklar 
olarak yasada açıkça belirtilmiştir.

3460 sayılı Yasa bugün itibari ile yürürlükte olan bir yasa değildir. 
3659 sayılı Yasa ise, banka ve Devlet kurumlarında çalışan memurların 
aylıkları ile ilgili düzenleme getirmiş ve halen yürürlüktedir. Bu Yasanın 
1. maddesinde, kapsama dahil kurumlar daha ayrıntılı açıklanmıştır. 

Yukarıda belirtilen kurumlarca, sermayesinin yarısından fazlasına iş-
tirak suretiyle kurulan kuruluşlar ve bunların aynı nispette iştirakleriyle 
vücut bulan kurumlar, ticaret ve sanayi odaları ve borsalar veya satın 
alınıp belediyelere bağlanan müesseseler de Kanun kapsamına alınmıştır. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda, merkezi yö-
netim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve ma-
halli idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ekli 
cetvellerde sayılmıştır. Bu cetvellerde Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu 
idareleri, Özel Bütçeli İdareler, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ve ....
alışanların kanun kapsamında olduğunun kabulü gerekir. 

Sonuç itibari ile kapsam bakımından, Devlet tarafından yasa ve yasa-
nın verdiği yetki ile idari işlemle kurulan ve kamusal yetki ve ayrıcalık-
lardan yararlanan kamu tüzel kişilikleri ve bunlara bağlı kuruşlarda iş 
sözleşmesi ile çalışanlara uygulanacağı görülmektedir. Burada bağlı ku-
ruluşun özel hukuk hükümlerine tabi olmasının sonucu yoktur. Serma-
yesinin % 50 sinin kamu kurumuna ait olması yeterlidir. 

B. İşçi yönünden kapsama gelince:

İş Kanunu kapsamına girsin girmesin, yukarda belirtilen Devlet ve ona 
bağlı kurumlarda İş Kanunu'nun 1. maddesindeki tanıma göre, işçi sa-
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yılan herkes bu alacaktan yararlanacaktır. Kanun, 4857 ve 1475 sayılı 
İş Kanunu'ndan önceki İş Kanunu'na atıfta bulunmuştur. 4857 sayılı İş 
Kanunu işçi tanımına 2. maddesinde yer vermiştir. Buna göre “bir iş söz-
leşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi” denir. O halde bir iş söz-
leşmesine dayanarak, yukarda belirtilen kurumlarda çalışan her işçiye 
ilave tediye ödemesinin yapılması gerekir. 

C. Ödenecek ücret yönünden kapsam:

Maddenin son cümlesinde, yukarda belirtilen işyerlerinde çalışan işçi-
lere ücret sistemleri ne olursa olsun her yıl için birer aylık ücret tutarında 
ilave tediye ücreti ödeneceği belirtilmiştir. Devlet ve ona bağlı maden işlet-
melerinin yeraltında çalışan işçilere, ayrıca bir aylık ödeme dışında birer 
aylık daha ödemenin yapılacağı Kanunun 2. maddesinde açıklanmıştır. 

Kanunun 3. maddesinde, işçilere her yıl için birer aylık (yeraltında ça-
lışan işçilere her yıl için ikişer aylık) ilave tediye dışında, birer aylık ücret 
istihkaklarını geçmemek üzere Bakanlar Kurulu kararı ile aynı oranda bir 
ilave tediye ödemesi yapılabileceği belirtilmiştir. 

Yasanın Ek 1. maddesi ile ilave tediyelerin Toplu İş Sözleşmesi ile ka-
rarlaştırılması halinde buna sınır getirilmiş ve “Bu Kanun uyarınca işçi-
lere yapılan ilave tediyelerden ayrı olarak, her yıl için her biri bir aylık 
istihkakları tutarını (hafta ve genel tatil ücretleri dahil) geçmemek şartıyla 
toplu iş sözleşmeleri ile en çok iki ikramiye daha verilebilir” düzenlemesi-
ne yer verilmiştir. Toplu İş Sözleşmesi ile yukarda belirtilen kurumlarda 
çalışan işçilere en çok iki ay daha ilave tediye ödeneceğinin kararlaştırı-
labileceği, bu miktar üzerinde ödeme yapılacağı şeklindeki düzenlemenin 
yasal sınırı aşan miktarda geçersiz olacağını kabul etmek gerekir. 

Kanun, kapsam içinde olmayan ancak Toplu İş Sözleşmesi uygulana-
cak işyerleri için de Ek 2. madde ile bir sınırlama getirmiş ve kapsamda 
kalmayan işyerlerinde Toplu İş Sözleşmeleri ile en çok dört aylık, yeral-
tındaki işyerlerin de ise en çok beş aylık ilave tediye oranında ücret öde-
neceği kuralına yer vermiştir. Ancak bu tür işyerlerinde Toplu İş Sözleş-
mesi ile kararlaştırılan bu tür ödemeleri ilave tediye olarak değil, akdi 
ikramiye olarak kabul etmek yerinde olacaktır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının 6772 Sayılı Kanunun 
kapsamındaki konumuna gelince; 

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, 14.06.1986 tarihinde 
yürürlüğe giren 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Kanunu ile kurulmuştur. Kanun'un 1. maddesinde, kanunun amacının,“-
fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerek-
tiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş 
olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir 
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dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardım-
laşma ve dayanışmayı teşvik etmek” olduğu belirtilmiştir. 

Kanun'un 7. maddesine göre ise “Bu Kanunun amacına uygun faaliyet 
ve çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdî ve aynî yar-
dımda bulunmak üzere her il ve ilçede sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
vakıfları kurulur.” Aynı maddede, anılan vakıfların karar organı olan mü-
tevelli heyetlerinin nasıl teşekkül edeceği ayrıntılı olarak ifade edilmiş-
tir. Maddenin son fıkrasında da, vakıf senetlerinin, mahallin en büyük 
mülki idare amiri tarafından Medeni Kanundaki hükümlere göre tescil 
ettirileceği ifade edilmiştir. Öte yandan vakıflar, 4721 sayılı Türk Medeni 
Kanunu'nun 101 ve devamı maddeleri ile 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nda 
düzenlenen özel hukuk tüzel kişileridir. Ancak Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıflarının özel hukuk tüzel kişiliği olsa bile yasadan alınan 
yetki ile kurulduğu, devlete bağlı olduğu ve kamusal yetki ve ayrıcalıklar-
dan yararlandığı anlaşılmaktadır. 

Nitekim 14.06.1986 tarihinde yürürlüğe giren 3294 sayılı Kanun ile 
kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, uzun bir süre 
başbakanlığa bağlı şekilde idare edilmiş, ancak 09.12.2004 tarihinde yü-
rürlüğe giren 5263 sayılı Kanun ile ihdas edilen “Fon Kurulu” tarafından 
yönetilmesi öngörülmüştür.

Bugün yürürlükte bulunmayan 5263 sayılı Kanun'un beşinci maddesi-
nin birinci fıkrasına göre “Fon Kurulu, Başbakanın görevlendireceği Ba-
kanın başkanlığında Başbakanlık Müsteşarı, İçişleri ve Sağlık bakanlıkla-
rının müsteşarları ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürü 
ve Vakıflar Genel Müdüründen oluşur.” Aynı maddenin ikinci fıkrasında 
da, Kurulun sekretarya hizmetlerinin Vakıflar Genel Müdürlüğünce yeri-
ne getirileceği ifade edilmiştir. 

Daha sonra ise, 08.06.2011 tarihinde yürürlüğe giren 633 sayılı ....
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 5263 
sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 
anılan Bakanlık bünyesinde teşkil edilmiştir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu da 633 sayılı 
KHK'nın 34. maddesinde yeniden düzenlenmiştir. Anılan maddenin bi-
rinci fıkrasında Kurulun “Bakanın başkanlığında Başbakanlık Müsteşarı, 
Müsteşar, İçişleri, Maliye ve Sağlık bakanlıklarının müsteşarları ile Sos-
yal Yardımlar Genel Müdürü ve Vakıflar Genel Müdürü”nden oluşacağı 
belirtilmiş ve ikinci fıkrada da Kurulun toplanma zamanları düzenlen-
dikten sonra aynı fıkranın son cümlesinde Kurulun sekreterya hizmet-
lerinin Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirileceği 
belirtilmiştir. 
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Bugün için.....aşradaki faaliyetleri Türkiye çapında 973 il ve ilçede her 
ilde vali ve her ilçede kaymakam başkanlığında oluşturulmuş Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yürütülmektedir. 

Vakfa personel alımı,..... bağlı Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın 
norm kadro standart ve esasları kapsamında mülakat neticesinde genel 
şartları ve varsa Vakıf tarafından belirlenmiş özel şartları taşıyan adaylar-
dan iş için uygun görülen aday/ adaylar ....bildirilmek ve yapılan kontrol 
neticesinde Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit 
edilirse vakıf tarafından işe başlatılmaktadır. 

..... yapısını inceleyen ..... iç denetim raporu ile açıkça, bu vakıfların 
kamu kurumu şeklinde örgütlendiğini, denetiminin hesap yönünden Va-
kıflar Genel Müdürlüğü, idari yönden ise İçişleri ve..... bağlı olduğunu, 
Vakıfların harcamalarının iş ve işlemlerini araştırma ve inceleme, izleme 
ve denetlemenin görev ve yetkisinin ..... tarafından yapıldığını belirtmiştir. 

En önemlisi de yürürlükteki son 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-
me'de vakıf çalışanları ile ilgili 11 ve 34. maddelerinde düzenlemelere yer 
verilmiş ve bu maddeler kapsamında da Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
lığı tarafından “Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıfları Personelinin 
Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Ça-
lışma Şartlarına İlişkin Esasları yayımlanmıştır. 

Norm kadro esasları kamu kurum ve kuruluşları için getirilmiştir. Be-
lirtmek gerekir ki özel hukuk hükmüne tabi hiçbir işvereninin (somut 
uyuşmazlık açısında vakfın) çalışanı, özel bir kanun veya bu kanuna daya-
nılarak çıkarılan esaslara tabi tutulmaz. Getirilen esaslar incelendiğinde, 
Vakıf çalışanlarının ücretleri, bütçeden ayrılan ödenekler ile ödenmekte-
dir. 

Açıklanan bu olgulara göre;

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda 
düzenlenen sosyal yardım şeklindeki kamu hizmetini gerçekleştirilmesin-
de görevli kurum ...

Bu amaçla il ve ilçelerde kurulan ... Yardımlar Genel Müdürlüğünün 
görev alanına giren ve bir kamu hizmeti niteliğindeki sosyal yardım fa-
aliyetlerini vakıflar aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Merkezi yetkinin 
yerindelik ilkesi gereği kamu kurumu ve kuruluşu tarafından özel hukuk 
hükümlerine tabi olduğu açıklanan vakıflar aracılığı ile yerine getirilmek-
tedir. Ancak Vakfın özel hukuk tüzel kişiliğine sahip olmasının kamu ku-
ruluşu olmasını ortadan kaldırmamaktadır.

Vakıflarda çalışan işçilerin işe giriş, işten çıkış gibi kimi özlük işlem-
leri Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. 
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
vakıflarında çalışan işçiler üzerinde yönetim yetkisi bulunmaktadır, 

Genel olarak Vakıflar (Gönüllülük ve rıza aranırken), Vakıf senedi veya 
vasiyetle kurulurken, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları yasa ve 
devlet eliyle kurulmuştur.

Vakıflarda, vakfın amacı, yönetimi ve malların değiştirilmesi belir-
li prosedürlere uyularak Mahkeme kararı ile gerçekleştirilirken, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında amaç, yönetim ve kuruluş mal-
larının değiştirilmesi TBMM tarafından ve yasayla yapılmaktadır. 

Diğer taraftan Fon kurulu çıkarılan esaslara uygun olarak 2012 yılın-
dan itibaren ilave tediye niteliğinde iki maaş tutarında ikramiye ödenme-
sine karar vermiştir. Bu karar 2014 yılında yapılan değişiklikle Bakanlı-
ğın çıkardığı Esasların 11. maddesinde de kurala bağlanmıştır. Maddeye 
göre “Personele her yılın Ocak ve Temmuz aylarında birer sözleşme ücreti 
tutarında ikramiye ödenir. Bu ikramiyeler personelin çalıştığı son 6 ay-
lık hizmeti karşılığında ödenir. Personelin işe başlaması, işten ayrılması 
veya ücretsiz izinli olması durumunda 6 aylık dönem içerisinde çalışmış 
olduğu gün sayısına oranlamak suretiyle ikramiye ödemesi yapılır. İkra-
miyeler ilave tediye niteliğinde olup personele ayrıca ilave tediye ödemesi 
yapılmaz. ” hükmü yer almaktadır. 

Dairemiz de 6722 sayılı kanunun EK. 1 ve 2. maddeleri ile Vakıf ça-
lışanları hakkında çıkarılan esasların hükümleri uyarınca ikramiye öde-
niyor ise ilave tediye ödenmeyeceğine dair kararlar vermiştir. Bu nedenle 
ikramiye ödenen yıllar için ilave tediye hesaplanmamalıdır. 

Tüm bu maddi ve hukuki olgulara göre Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Vakıflarının kamuya bağlı ve kamu yetkilerini kullanan, sermayesi 
devlet tarafından karşılanan bir kuruluş olduğunun kabulü gerekmekte-
dir. Özel hukuk hükümlerine tabi olması, ilave tediye ödenmesine engel 
değildir. Zira 6772 sayılı Kanunu 1/A.3 maddesi uyarınca sermayesinin 
yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve bunlara bağlı ku-
ruluşlar kanun kapsamındadır. Bütçeden ayrılan ödenek nedeni ile ser-
mayesi devlete ait kurumdur. 

Sonuç olarak il ve ilçelerde 3294 sayılı yasa uyarınca kurulan Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının devlete bağlı, 6772 sayılı kanun 
kapsamında sayılan işyerlerinden olduğu ve 21.07.2017 gün ve 30130 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve iş güvencesi hükümlerinin uygulan-
ması yönünden ve Toplu İş sözleşmesi kapsamında işletme veya işyeri mi 
sayılacağı konusunu karara bağlayan 09.06.2017 gün ve 2016/3 E. 217/4 
K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararının ilave tediye alacağına iliş-
kin olarak olumsuz bir etkisinin olmadığının anlaşılmaktadır. 
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Diğer taraftan davalı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın da-
vacıya yılda iki defa ikramiye verildiğini savunmakta olup sunulan mevcut 
bir kısım ücret bordrolarında yılda iki defa ikramiye ödemesinin yapıldı-
ğının anlaşıldığı gibi norm kadro esaslarında ilave tediye niteliğinde ik-
ramiye ödemesi de kurala bağlanmıştır. 6722 sayılı kanunun EK 1 ve 2. 
maddeleri dikkate alındığında, ikramiye ödenmesi sözkonusu olan işyer-
lerinde ayrıca ilave tediye ödenmeyecektir. Bu itibarla, davacının dosyada 
mevcut ücret bordroları nazara alınarak ve ayrıca mevcut olması halinde 
ikramiye bordroları da getirtilerek davacıya ilave tediye niteliğinde ikra-
miye ödenip ödenmediği denetlenmek suretiyle bir karar verilmesi gere-
kirken, yazılı şekilde eksik inceleme ile davanın reddine 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, 24.01.2018 
tarihinde oyçokluğu ile karar verildi. 

SEFER BAŞINA ÜCRET • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

ÖZET: Sefer başına ücretle çalışan işçinin fazla 
çalışma ücreti sadece %50 olup zamlı kısım esas 
alınarak hesaplanmalıdır.
Y.9 HD E.2015/13807, K.2018/3582, T.20.2.2018

A) Davacı-Karşı Davalı İsteminin Özeti:

Davacı-Karşı davalı vekili; müvekkilinin, davalıya ait işyerinde mikser 
şoförü olarak çalıştığını ve iş sözleşmesinin haklı bir neden olmaksızın 
feshedildiğini, işçilik alacaklarının da ödenmediğini ileri sürerek; kıdem 
ve ihbar tazminatları ile maaş, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil ve yıllık 
izin ücreti alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

B) Davalı-Karşı Davacı Vekilinin Cevabının Özeti:

Davalı-Karşı davacı vekili; zamanaşımı itirazında bulunarak, davacı-
nın şirkete borcu bulunduğunu ve iş sözleşmesinin haklı nedenle sonlan-
dırıldığını, herhangi bir alacağının da bulunmadığını savunmuştır.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece; asıl davanın kısmen kabulüne, karşı davanın ise reddine 
karar verilmiştir. 
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D) Temyiz:

Karar süresinde, davalı-karşı davacı vekili tarafından temyiz edilmiş-
tir.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara, delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunma-
masına göre davalı-karşı davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında ka-
lan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2- Somut uyuşmazlıkta, davacı işçinin; davalıya ait işyerinde mikser 
şoförü olarak ve sefer başına ücret ile çalıştığı anlaşılmaktadır.

Bu çalışma şekline göre, fazla mesailerinin zamsız kısmını aldığının 
kabulü ile fazla mesainin sadece %50 zamlı kısmının hesaplanıp hüküm 
altına alınması gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde sonu-
ca gidilmesi hatalıdır.

F) SONUÇ: 

Temyiz olunan kararın yukarı açıklanan sebepten dolayı BOZULMA-
SINA, davalı-karşı davacı yararına takdir edilen 1.630.00 TL duruşma 
avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcı-
nın isteği halinde ilgiliye iadesine, 20.02.2018 tarihinde oybirliğiyle karar 
verildi.

PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ • İŞÇİYE ÖDENEN PRİMLER

ÖZET: Performansının düşük olması ve verilen 
eğitimlere rağmen performansının düzelmediği 
iddiasıyla hizmet akdi feshedilen işçiye düzenli 
olarak satış primi ödenmiş olması karşısında tu-
tarlılık ilkesinin gerçekleşmediği dikkate alınarak 
feshin geçersiz olduğu sonucuna varılmalıdır.
Y.9 HD E.2017/21990, K.2018/6271, T.26.3.2018

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirkete ait ürünlerin dağıtımının ya-
pıldığı Sultançiftliği bölgesindeki işyerinin Ticari Pazarlama ve Dağıtım 
Departmanında 01/08/2013-18/12/2015 tarihleri arasında sorumlu satış 
temsilcisi olarak çalıştığını, 2013 ve 2014 yıllarında performans notu-
nun başarılı olduğunu, performans düşüklüğü gerekçesiyle önce yedek 
kadroya çekildiğini, sonrasında ise, iş akdinin performans düşüklüğü 
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gerekçesiyle fesih edildiğini ancak müvekkilinin işten çıkarılmasının asıl 
nedeninin rahatsızlığı nedeniyle rapor alması olduğunu ileri sürerek, fes-
hin geçersizliğine, müvekkilinin işine iadesi ile yasal sonuçlara hükmedil-
mesini ileri sürmüştür. 

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının iddia ettiği gibi 2014 ve 2015 performans not-
larının başarılı olmadığını, düşük bir not olan “iyileştirmeyi gerektiren” 
not aldığını, davacıdan savunmalarının istendiğini, davacının bu notu ka-
bul ederek gelişim sözü verdiğini, davacının bir sene boyunca performan-
sının takip edildiğini, performansını artıcı gelişim planları uygulandığını 
ancak herhangi bir iyileşme olmadığını, davacının iş sözleşmesini düşük 
performansı ve performansını yükseltmesi için uygulanan gelişim planla-
rının başarısız olması üzerine geçerli nedenle feshedildiğini savunarak, 
davanın reddini istemiştir. 

C) İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

İlk derece Mahkemesince, davacının performansının düşük olduğu ve 
verilen eğitimlere rağmen performansının iyileşmediği iddia edilmiş ise 
de; davalı tarafından ibraz edilen belgelerde davacının çalıştığı süre bo-
yunca düzenli olarak satış primi aldığı, başarısız olan birinin düzenli ola-
rak satış pirimi almasının söz konusu olamayacağı, ispat külfeti üzerinde 
bulunan davalı tarafından performans değerlendirilmesine göre yapılan 
feshin Yargıtay'ın genel kabul görmüş ilkeleri olan yerindelik, objektiflik 
ve tutarlılık ilkelerine aykırı olduğu, feshin son çare olarak uygulandı-
ğı hususlarının davalı tarafından usulüne uygun olarak kanıtlanamadığı 
gerekçesiyle davanın kabulüne ve feshin geçersizliğine karar verilmiştir. 

Ç) İstinaf başvurusu:

Karara karşı davalı vekili istinaf kanun yoluna başvurmuştur.

D) Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti:

Bölge Adliye Mahkemesince, yerel mahkemece, davacının prime hak 
kazandığı, performansının yüksek olduğu gerekçesiyle feshin geçersizli-
ğine ve işe iadesine karar verilmişse de, performans sonuç rakamları-
nın sadece prime hak kazanma, diğer bir deyişle satış oranıyla ölçülme-
diği, performans hesaplamasında başka kriterlerin de yer aldığı, diğer 
kriterlerin hesaplanmasında puanın çok altında kaldığı ve nihayetinde 
performans ortalamasının, beklenenin altında kaldığı, ayrıca, davacının 
performans düşüklüğü nedeniyle eğitime alındığı, iş akdinin hemen fes-
hedilmeyip eğitimin sonuçlarını görebilmek adına bir performans dönemi 
daha beklenildiği, buna rağmen performansında herhangi bir yükselme 
olmadığı, kaldı ki, tanık anlatımlarından, davacının prime hak kazanmak 
için hedef satışları gerçekleştirip, diğer performans kriterlerini gerçek-
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leştirme adına bir gayret göstermediği, davacıya performansını arttırma-
sı yönünde gerekli eğitimlerin verildiği, talebi üzerine başka bir bölgede 
görev teklif edilmişse de, davacının bu bölgede çalışmak istemediği, bu 
durumda davacının iş sözleşmesinin işverenlikçe performans düşüklüğü 
nedeniyle geçerli nedenle feshedildiği gerekçesiyle, ilk derece mahkemesi 
kararı ortadan kaldırılarak, işe iade davasının reddine karar verilmiştir. 

E) Temyiz başvurusu:

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

F) Gerekçe:

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18’nci maddesinin 1. fıkrasına göre, işveren, 
iş sözleşmesini işçinin davranışlarından kaynaklanan nedenlerle geçerli 
olarak feshedebilir. İş Kanunu’nun gerekçesinde hangi hallerin işçinin ye-
tersizliği nedeniyle geçerli fesih hakkı bahşedeceği örnek kabilinden sayıl-
mış olup bunlar; ortalama olarak benzer işi görenlerden daha az verimli 
çalışma; gösterdiği niteliklerden beklenenden daha düşük performansa 
sahip olma, işe yoğunlaşmasının giderek azalması; işe yatkın olmama; 
öğrenme ve kendini yetiştirme yetersizliği; sık sık hastalanma; çalışamaz 
duruma getirmemekle birlikte işini gerektiği şekilde yapmasını devamlı 
olarak etkileyen hastalık, uyum yetersizliği, işyerinden kaynaklanan se-
beplerle yapılacak fesihlerde emeklilik yaşına gelmiş olma hallerdir.

Performans, en basit tanımıyla verimliliğin ölçülmesidir. İşçinin iş sü-
recinde harcadığı ve işin üretimine kattığı emeğin kalitesi ve düzeyi, iş-
çinin performansını oluşturur. Birim zamanda işçinin harcadığı emeğin 
sonucu olan üretimin düzeyi ise işçinin verimliliğini gösterir. Başka bir 
anlatımla performans, iş sürecinde yer alan emeğin bir boyutu, verimlilik 
ise birim zamanda harcanan emeğin sonucudur. Buna göre performansı 
yüksek olan işçinin verimlilik düzeyinin de yüksek olması beklenir.

İşçinin performans ve verimlilik sonuçlarının geçerli bir nedene da-
yanak olabilmesi için objektif ölçütlerin belirlenmesi zorunludur. Per-
formans ve verimlilik standartları işyerine özgü olmalıdır. Objektiflik öl-
çütü o işyerinde aynı işi yapanların aynı kurallara bağlı olması şeklinde 
uygulanmalıdır. Performans ve verimlilik standartları gerçekçi ve makul 
olmalıdır. Performans ve verimlilik sonuçlarına dayalı geçerli bir nede-
nin varlığı için süreklilik gösteren düşük veya düşme eğilimli sonuçlar 
olmalıdır. Koşullara göre değişen, süreklilik göstermeyen sonuçlar geçerli 
neden için yeterli kabul edilmeyebilir. Ayrıca performans ve verimliliğin 
yükseltilmesine dönük hedeflere ulaşılamaması tek başına geçerli neden 
olmamalıdır. İşçinin kapasitesi yüksek hedefler için yeterli ise ancak işçi 
bu hedefler için gereken gayreti göstermiyorsa geçerli neden söz konusu 
olabilir. (08.04.2008 gün ve 2007/27829 Esas, 2008/7831 Karar sayılı 
ilamımız)



371Yargıtay Kararları

Diğer taraftan, performans değerlendirilmesinde objektif olabilmek ve 
geçerli nedeni kabul edebilmek için, performans değerlendirme kriterleri 
önceden saptanmalı, işçiye tebliğ edilmeli, işin gerektirdiği bilgi, beceri, 
deneyim gibi yetkinlikler, işyerine uygun davranışlar ve çalışandan ger-
çekleştirmesi beklenen iş ve kişisel gelişim hedeflerinde bu kriterler esas 
alınmalıdır. Bir başka anlatımla, çalışanın niteliği, davranışları ve sonuç-
ta ulaştığı hedef önemli olmaktadır. Bu kriterler çalışanın görev tanımına, 
verimine, işverenin kurumsal ilkelerine, uyulması gereken işyeri kuralla-
rına uygun olarak objektif ve somut olarak ortaya konmalı ve buna yöne-
lik performans değerlendirme formları hazırlanmalıdır. İşyerine özgü ça-
lışanların performansının değerlendirileceği, Performans Değerlendirme 
Sistemi geliştirilmeli ve uygulanmalıdır (Dairemizin 24.09.2007 gün ve 
2007/13994 Esas, 2007/27720 Karar sayılı ilamı). 

İşçinin, deneme süresi de belirli (ki bu en az altı ay olmalı) bekleme 
süresi içinde saptanan mesleki özelliklerine dayanarak, bu süreden sonra 
performans ve verim düşüklüğü nedeniyle iş sözleşmesi feshedilirse bu 
geçerli neden olarak kabul edilemez. Yani bu süre içinde işçinin çalışma 
standartları ve mesleki özellikleri daha sonraki performans ve verimli-
lik ölçümü bakımından işverenin kabul ettiği sınırlar olarak dikkate alı-
nır. Ancak bu sınırların altına düşülmesi ve bunun süreklilik göstermesi 
halinde geçerli neden doğabilir. İşveren, bu sınırların üstünde bir per-
formans ve verimlilik beklentisinde haklı olduğunu ileri sürüyorsa, bu 
beklentiyi doğrulayacak eğitim ve iş koşullarının iyileştirilmesi gibi per-
formans artırıcı olanakları sağladığını da kanıtlamalıdır.

Somut uyuşmazlıkta; davalıya ait işyerinde objektif bir performans de-
ğerlendirme sisteminin bulunduğu ve davacının ortalama olarak benzer 
işi görenlerden daha az verimle çalıştığı hususları, ispat yükü üzerinde 
bulunan davalı işverence ispatlanamadığı gibi davalı işyerindeki perfor-
mans değerlendirme kriterlerinin, davacıya önceden tebliğ edilip edilme-
diğine, performans artırımına yönelik eğitim verildiğine dair herhangi bir 
delil veya belge de ibraz edilmemiştir. Bu durum karşısında ispat yükü 
altında olan davalının, iş akdini performans düşüklüğü nedeniyle geçerli 
nedenle feshettiğinden söz edilemez. Bu nedenlerle, bölge adliye mahke-
mesince ilk derece mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf kanun yolu 
başvurusunun esastan reddi yerine yazılı gerekçeyle işe iade davasının 
reddine karar verilmesi hatalıdır.

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca, Dairemizce hükmün 
bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi 
gerekmiştir.
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G-) HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçe ile;

1- Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kara-
rının 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 4 aylık brüt ücreti tutarında belirlenmesine,

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 tahsili gerektiğinin tespitine, 

5- Karar tarihi itibariyle alınması gerekli olan 35,90 TL karar ve ilam 
harcından, peşin alınan 29,20 TL harcın mahsubu ile bakiye 6,70 TL ka-
rar ve ilam harcının davalıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,

6- Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan 
tarifeye göre belirlenen 2.180,00 TL vekâlet ücretinin davalıdan alınıp da-
vacıya verilmesine,

7- Davacı tarafından yapılan 119,40 TL yargılama giderinin davalıdan 
alınıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde 
bırakılmasına,

8- Peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 
dava dosyasının İlk Derece Mahkemesi'ne, kararın bir örneğinin Bölge 
Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesine, kesin olarak 26/03/2018 tarihinde 
oybirliği ile karar verildi.

İŞCİDEN ALINAN İSTİFA BEYANLARI

ÖZET: İşcinin istifa edip kısa süre sonra aynı iş 
yerinde çalışması hayatın olağan akışına aykırı-
dır. Matbu olup boşlukları doldurulmuş istifa di-
lekçesi geçersizdir.
Y.9HD E: 2016 /10679 K:2018/11231 T:21.05.2018

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; müvekkilinin 2006-2008 yılları arasında davalı şirke-
tin yurtdışı şantiyelerinde çalıştığını, taraflar arasındaki iş sözleşmesinin 
sona erdiği tarihte net 3,50 USD/saat ücreti ile çalıştığını, davacının ısın-
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ma, barınma, temizlik, aydınlatma ve günde 3 öğün yemek ihtiyacının da-
valı işveren tarafından karşılandığını, iş sözleşmesinin davalı tarafından 
sonlandırıldığını, kıdem ve ihbar tazminatının ödenmediğini ileri sürerek, 
kıdem tazminatı ve ihbar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilme-
sini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili; davacı taleplerinin zamanaşımına uğradığını, davacının 
şirkete ait işyerlerinde belirli projeler için belirli zamanlarda, dönemsel 
ve belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştığını, davacının çalışmasının sürekli 
ve kesintisiz olmadığını, davacının istifa suretiyle işten ayrıldığını, kıdem 
ve ihbar tazminatı için öngörülen yasal koşulların oluşmadığını, feshin 
tek taraflı ve haksız olduğundan söz edilemeyeceğini, davacının saat ücre-
ti ile çalıştığını, davacının ücret bordrolarında tahakkuk eden ücretlerin 
cari hesap kartına yansıtıldığını ve davacının bankaya yapılan ödemelerin 
birbiri ile uyumlu olduğunu, davacı tarafından ihtiraz-i kayıt ileri sürül-
meksizin kabul edildiğini, davacının yurtdışında çalıştığı dönem boyunca 
çalıştığı ülke mevzuatına tabi olduğunu ve davacının tüm haklarının ça-
lıştığı ülke yasaları uyarınca ödendiğini savunarak, davanın reddini talep 
etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece davanın reddine hükmedilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

Davacı hizmet akdinin davalı işveren tarafından sona erdirildiğini id-
dia ederek kıdem ve ihbar tazminatı talep etmiş, davalı ise davacının istifa 
dilekçesi vererek işyerinden ayrıldığını savunmuştur.

Mahkemece "biri 02.10.2007 ve diğeri 31.01.2008 tarihli olmak üzere 
2 adet istifa dilekçesinin bulunduğu, istifa dilekçelerinin ilkinin davacının 
el yazısı ile, ikincisinin ise hazır bir formda boş bırakılan yerlerin doldu-
rulması şeklinde doldurulduğu, her ikisinin davacı tarafından ihtiraz-i bir 
kayıt bulunmaksızın imzalandığı, davacı tarafından imzalara karşı her-
hangi bir itirazın ileri sürülmediği" gerekçesiyle istifa dilekçelerine değer 
verilerek dava reddedilmiştir.

Somut uyuşmazlıkta, davacının iki dönem halinde 09.06.2006-
07.10.2007 ile 25.10.2007-05.02.2008 tarihleri arasında davalıya ait 
işyerinde çalıştığı, her iki dönem sonuna ilişkin 2 adet istifa dilekçesi 
bulunduğu, 02.10.2007 tarihli ilk istifa dilekçesinin davacı adına el yazılı 
ve imzalı olduğu, davacının sebep bildirmeden çıkışının yapılmasını talep 
ettiği görülmüştür. 
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Davacının ilk çalışma dönemine yönelik bu istifa dilekçesini sunduk-
tan sonra 07.10.2007 tarihinde çıkışı verilmiş, ancak davacı bu çıkıştan 
18 gün sonra 25.10.2007 tarihinde yine aynı işyerinde çalışmaya başla-
mıştır. İşçinin istifa dilekçesi verdikten kısa bir süre sonra tekrar aynı iş-
yerinde çalışmaya başlaması hayatın olağan akışına aykırıdır. Buna göre 
bu istifa dilekçesi geçersizdir.

Diğer yandan davacıya ait ikinci istifa dilekçesi matbu olup, boşluk 
doldurulması şeklinde düzenlemiştir. Bu nedenle bu ikinci istifa dilekçe-
sine itibar edilmesi de hatalıdır.

Bu açıklama ve tespitler karşısında Mahkemece davacının işyerinden 
istifa etmek suretiyle ayrılmadığının ve iş akdinin işveren tarafından fes-
hedildiğinin kabulü ile ihbar ve kıdem tazminatı taleplerinin kabulü ge-
rekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi bozmayı ge-
rektirmiştir. 

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepden dolayı BOZUL-
MASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 
21/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ

KURUM RÜCU DAVASI • ZAMANAŞIMI

ÖZET: Kurum, ceza davasına müdahil olarak ka-
tılmadığından rücu davalarından Borçlar Kanu-
nu'nun 60'ıncı maddesindeki ceza zamanaşımı 
uygulanmamaktadır. Motorlu araç kazalarından 
doğan zararların tazminine ilişkin rücu davala-
rında; zamanaşımı süresi yönünden 2918 sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 109. maddesinin 
uygulanması gerekir. Anılan maddede; motorlu 
araç kazalarından doğan maddi zararların taz-
minine ilişkin istemlerin, zarar görenin, zara-
rı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten 
başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden 
başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğraya-
cağı; tazminat yükümlüsüne karşı kesilen zama-
naşımının, sigortacıya karşı da kesilmiş olacağı 
hüküm altına alınmıştır. Anlaşılacağı üzere mad-
dedeki zamanaşımı süresi, zararın ve eylemi ger-
çekleştirenin (failin) öğrenildiği tarihten itibaren 
işlemeye başlamakta olup, Kurumca zararın öğ-
renilme tarihinin, gelirlerin onay, giderlerin sarf 
ve ödeme günü olduğu açıktır. Faille ittila tarihi-
nin ise özel bir duyarlılıkla araştırılıp incelenmesi 
gerekmektedir.
Y. 10 HD E.2016/1099, K.2018/2766, T.29.03.2018

Dava, 13.10.2005 tarihinde geçirdiği trafik iş kazası nedeniyle sürekli 
iş göremez hale gelen sigortalıya bağlanan gelirler, geçici iş göremezlik ve 
tedavi giderleri nedeniyle uğranılan Kurum zararının rücuan tahsili iste-
mine ilişkindir.

Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde davanın kısmen kabulüne ka-
rar vermiştir.



376 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 5 • Yıl: 2018

Hükmün, davacı Kurum ve davalı ...Ş. avukatları tarafından temyiz 
edilmesi üzerine, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve 
Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okun-
duktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi. 

1-Davanın yasal dayanağını oluşturan 506 sayılı Kanunun 26. mad-
desindeki halefiyet ilkesi uyarınca, Kurumun rücu alacağı; hak sahiple-
rinin tazmin sorumlularından isteyebileceği maddi zarar (tavan) miktarı 
ile sınırlı iken, Anayasa Mahkemesi’nin, 21.03.2007 gün ve 26649 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan 23.11.2006 gün ve E: 2003/10, K: 2006/106 
sayılı kararı ile 26. maddedeki “…sigortalı veya hak sahibi kimselerin 
işverenden isteyebilecekleri miktarla sınırlı olmak üzere…” bölümünün 
Anayasaya aykırılık nedeniyle iptali sonrasında, Kurumun rücu hakkının, 
yasadan doğan kendine özgü ve sigortalı ya da hak sahiplerinin hakkında 
bağımsız basit rücu hakkına dönüşmüş olması karşısında artık ilk peşin 
değerli gelirlerin; tazmin sorumlularının kusuruna isabet eden miktarıyla 
sınırlı şekilde hüküm kurulması gerektiği gibi, diğer taraftan kesinleşen 
önceki rücu davalarında hükmolunan miktarın mahsubu yapılırken, si-
gortalıya bağlanan gelirlerin ilk peşin sermaye değerinin esas alınması, 
şayet ilk peşin sermaye değerli gelirle birlikte artışlara da hükmedilmişse, 
bu durumda artışların hükmolunacak rücu tazminatından mahsup edil-
mesine imkan bulunmamaktadır. 

Kusur raporlarının, 506 sayılı Yasanın 26., 4857 sayılı Yasanın 77. 
ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün 2 vd maddelerine uygun olarak 
düzenlenmesi gerekir. 4857 sayılı Yasanın 77. maddesi; “İşverenler işyer-
lerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi 
almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. 
İşverenler, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyul-
madığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, 
alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgi-
lendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadır-
lar...” düzenlemesini içermektedir. 

Anılan düzenleme, işçiyi gözetim ödevi ve insan yaşamının üstün değer 
olarak korunması gereğinden hareketle; salt mevzuatta öngörülen önlem-
lerle yetinilmeyip, bilimsel ve teknolojik gelişimin ulaştığı aşama uyarınca 
alınması gereken önlemlerin de işveren tarafından alınmasını zorunlu kıl-
maktadır. İş kazasının oluşumuna etken kusur oranlarının saptanmasına 
yönelik incelemede; ihlal edilen mevzuat hükümleri, zararlı sonuçların 
önlenmesi için koşulların taraflara yüklediği özen ve dikkat yükümüne 
aykırı davranışın doğurduğu sonuçlar, ayrıntılı olarak irdelenip, kusur 
aidiyet ve oranları gerekçeleriyle ortaya konulmalıdır.
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Sigortalı veya hak sahipleri tarafından tazmin sorumluları aleyhine 
açılan tazminat davalarında alınan kusur tespitine ilişkin bilirkişi rapo-
ruyla ulaşılan sonuçlar, rücu davasında kurumun taraf olmaması nede-
niyle bağlayıcı nitelikte bulunmamakta, işçi sağlığı ve iş güvenliği kural-
ları yönünden ayrıntılı irdeleme içermesi halinde güçlü delil olarak kabul 
edilebilmektedir.

Rücû davaları, kusur sorumluluğuna dayanmakta olup, iş kazasında 
kusurlu olanlar davacı Kurum'un rücû alacağından kusurları karşılığı so-
rumludur. Kusurun belirlenmesinde ise; zararlandırıcı sigorta olayının 
ne şekilde oluştuğunun, dosya içeriğindeki tüm deliller takdir olunarak 
belirlenmesi ve kabul edilen maddi olgular doğrultusunda, konusunda 
uzman sayılacak kişilerden oluşturulacak bilirkişi heyetinden, aynı olay 
nedeniyle daha önce açılmış ve kesinleşmiş tazminat ve ceza dosyaları 
varsa, bu dosyalardaki kusur raporları ile çelişki oluşturmayacak şekilde 
kusur oran ve aidiyeti konusunda rapor alınması gereklidir. 

Mahkemece, iş bu dosyada kusur raporu aldırılmamış, tazminat dos-
yasında aldırılan kusur raporunun hükme esas alındığı anlaşılmıştır. Anı-
lan rapora göre, ... plakalı kamyon sürücüsü ... %70, ... plakalı minibüs 
sürücüsü ... %30 oranında, davalı ... San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Estürk İnş. 
Har. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin kusurlarının olmadığı ancak kusursuz so-
rumlu oldukları ve kazalı Kadriye'nin minibüste yolcu olarak bulunması 
nedeniyle kusurunun bulunmadığı belirtilmiş olup, Mahkemece; iş kaza-
sının gerçekleştiği iş kolu ile, işçi sağlığı ve işgüvenliği alanında uzman 
kişilerden seçilecek bilirkişi kurulundan, tazminat dosyasındaki raporda 
gözetilmek suretiyle, yeniden kusur raporu aldırılmalı, maddi oluşa ve 
kanuna uygun olarak kusur oran ve aidiyetleri usûlünce belirlenmeli ve 
sonucuna göre karar verilmesi gereği dikkate alınmaksızın yazılı şekilde 
hüküm tesisi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

2-Zamanaşımı defi davanın esası hakkında her türlü muameleye ma-
nidir. Bu sorun halledilmeden davanın esası incelenemez. (11.1.1940 ta-
rihli 15/70 sayılı İçt. Bir. Kararı)

Borcu ortadan kaldırmamakla birlikte, yerine getirmekten kaçınma 
yetkisi veren zamanaşımı defi, ancak, bunu ileri süren taraf yönünden 
sonuç doğurmakta, bir başka anlatımla, mahkemece kendiliğinden göze-
tilemeyen zamanaşımı defi, yasal süresinde ileri sürüldüğü takdirde de-
ğerlendirmeye alınabilmektedir. 

Davanın yasal dayanaklarından olan 506 sayılı Kanunun 26’ncı mad-
desinin ikinci fıkrasında, üçüncü bir kişinin kastı veya kusuru yüzünden 
iş kazası veya meslek hastalığı olmuşsa, Kurumca bütün sigorta yardım-
ları yapılmakla birlikte zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet kusu-
ru varsa bunları çalıştıranlara Borçlar Kanunu hükümlerine göre rücu 
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edileceği belirtilmiş, 818 sayılı Borçlar Kanununun 60’ıncı maddesinde 
ise, zarar ve ziyan veya manevi zarar olarak nakdi bir tutar ödenmesine 
ilişkin davanın, zarar gören tarafın zararı ve zararı gerçekleştireni öğren-
diği tarihten başlayarak (1) yıl ve herhalde zararı doğuran eylemden itiba-
ren (10) yıl geçmekle zamanaşımına uğrayacağı hüküm altına alınmıştır. 
Kurumun üçüncü kişiler hakkında açtığı bu tür rücu davaları, 506 sayılı 
Kanunda herhangi bir düzenleme bulunmadığından, anılan 60’ıncı mad-
dede öngörülen zamanaşımı sürelerine tabi olup, zamanaşımının başlan-
gıcı, zararın ve zarar verenin Kurumun yetkili organınca öğrenildiği tarih-
tir. Zararı öğrenme olgusu, gelirler yönünden Kurumun yetkili organının 
onay günü, giderler için sarf ve ödeme tarihleri itibarıyla gerçekleşmekte, 
zararı gerçekleştirenin öğrenilmesi olgusunun ise her somut olayın özelli-
ğine göre saptanması gerekmektedir.

Kurum ceza davasına müdahil olarak katılmadığından rücu davaların-
da Borçlar Kanunu'nun 60. maddesindeki ceza zamanaşımı ise uygulan-
mamaktadır. 

Motorlu araç kazalarından doğan zararların tazminine ilişkin rücu 
davalarında; zamanaşımı süresi yönünden 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 109. maddesinin uygulanması gerekir. Anılan maddede; mo-
torlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin istem-
lerin, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten 
başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde 
zamanaşımına uğrayacağı; tazminat yükümlüsüne karşı kesilen zamana-
şımının, sigortacıya karşı da kesilmiş olacağı hüküm altına alınmıştır.

Anlaşılacağı üzere maddedeki zamanaşımı süresi, zararın ve eylemi 
gerçekleştirenin (failin) öğrenildiği tarihten itibaren işlemeye başlamakta 
olup, Kurumca zararın öğrenilme tarihinin, gelirlerin onay, giderlerin sarf 
ve ödeme günü olduğu açıktır. Faile ıttıla tarihinin ise özel bir duyarlılıkla 
araştırılıp incelenmesi gerekmektedir. Uygulamada, devam eden ceza da-
vasında verilen mahkûmiyet kararının kesinleşmesi ya da Kurum sigorta 
müfettişi veya Çalışma Bakanlığı iş müfettiş raporunun Kurumun yetkili 
makamlarına intikal tarihi ya da ilk rücu davasının açılma tarihi faile 
ıttıla tarihi olarak kabul edilmektedir. Önemle belirtilmelidir ki, zamana-
şımı süresinin, hem zararın, hem de tazminat yükümlüsünün öğrenildiği 
tarihten itibaren, bir başka anlatımla, ancak, her iki olgu gerçekleştikten 
sonra işlemeye başlayacağı dikkate alınmalıdır.

Yukarıdaki yasal düzenleme ve açıklamalar ışığı altında, davalı ...Ş. ve-
kilince usulünce ileri sürdüğü anlaşılan zamanaşımı def’i hususunda bir 
karar verilmek suretiyle zamanaşımına dair yukarıda yapılan açıklamalar 
çerçevesinde irdeleme yapılması gereği dikkate alınmaksızın yazılı şekilde 
hüküm tesisi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
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Kabule göre de; tedavi giderlerine yönelik talep yönünden davanın 
reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz 
olup, usul ve yasaya aykırıdır. 

O halde, davacı Kurum ve davalı ...Ş. avukatının bu yönleri amaçla-
yan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hükmü temyiz etmeyen davalılar 
yönünden davacı Kurum lehine oluşan usülü kazanılmış hak durumu da 
gözetilerek karar verilmek üzere hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASI-
NA, temyiz harcının istek halinde davalılardan ... Sigorta A.Ş.'ye iadesine, 
29.03.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

YERSİZ ÖDEME • KURUM HATASI

ÖZET: Dosya kapsamından; yersiz ödenen ay-
lık ve faiz hesabı yapılırken 5510 sayılı Kanunun 
96/a maddesi hükümlerine dayalı olarak faiz he-
sabı yapıldığı anlaşılmaktadır. Mahkemece 96/b 
maddesine dayalı olarak hesap ve değerlendir-
me yapılmalıdır.
Y. 10 HD E.2015/21965, K.2018/2219, T.19.03.2018

Asıl dava, itirazın iptali, takibin devamı ve icra inkar tazminatı istemi-
ne, karşı dava ise; yersiz olarak ödenmeyen emekli maaşlarının ve yersiz 
olarak tahsil edilen Sosyal Güvenlik Destek primlerinin yasal faizi ile tah-
sili istemine ilişkindir.

Mahkemece, asıl ve karşı davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hükmün, davacı-karşı davalı Kurum ve davalı-karşı davacı vekilleri 
tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu an-
laşıldıktan ve Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki 
kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tes-
pit edildi. 

22.04.2011-22.08.2012 tarihleri arası dönemde ... Belediye Başkanlı-
ğı'na ait işyerinde çalıştığının anlaşılması üzerine 5335 sayılı Yasanın 30. 
madde hükmü uyarınca 15.01.2011 tarihinden itibaren SSK’dan bağla-
nan yaşlılık aylığının iptaliyle 22.04.2011-22.08.2012 tarihleri arası dö-
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nem için tahakkuk ettirilen yersiz aylıkların tahsili amacıyla yapılan icra 
takibinde itirazın iptali, takibin devamı ve icra inkar tazminatı istemine 
ilişkin olan davada, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Dosya kapsamından; davalı-karşı davacının 08.04.2011-03.10.2011 
tarihleri arasındaki çalışmalarının ... Belediye Başkanlığında geçtiği, bu-
nun dışındaki diğer çalışmalarının özel tüzelkişi işyerlerinde olduğu, da-
valı-karşı davacıya 2012 yılı ağustos ayı emekli maaşının ödendiği, eylül, 
ekim ayı yaşlılık aylıklarının ödenmediği anlaşılmaktadır.

SSK’dan yaşlılık aylığı alırken 5335 sayılı Yasa kapsamındaki işyerin-
deki 08.04.2011-03.10.2011 tarihleri arasındaki çalışmaları nedeniyle, 
çalışma dönemine ilişkin olarak yapılan aylık kesme ve yersiz aylık tahak-
kuku işlemleri davanın yasal dayanağını oluşturan 5335 sayılı Yasa’nın 
30. madde hükmü uyarınca yerindedir.

Öte yandan 5510 sayılı Yasanın 96. maddesi, “Kurumca işverenlere, 
sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara gelir veya aylık almakta olanlara ve 
bunların hak sahiplerine, genel sağlık sigortalılarına ve bunların bakmak-
la yükümlü olduğu kişilere, fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen 
bu Kanun kapsamındaki her türlü ödemeler;

a) Kasıtlı veya kusurlu davranışlarından doğmuşsa, hatalı işlemin tes-
pit tarihinden geriye doğru en fazla on yıllık sürede yapılan ödemeler, bu 
ödemelerin yapıldığı tarihlerden,

b) Kurumun hatalı işlemlerinden kaynaklanmışsa, hatalı işlemin tes-
pit tarihinden geriye doğru en fazla beş yıllık sürede yapılan ödemeler 
toplamı, ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren (Değişik ibare:13.02.2011 
- 6111 S.K./44.mad) yirmidört ay içinde yapılacak ödemelerde faizsiz, 
(Değişik ibare:13.02.2011 - 6111 S.K./44.mad) yirmidört aylık sürenin 
dolduğu tarihten sonra yapılacak ödemelerde ise bu süre sonundan, iti-
baren hesaplanacak olan kanunî faizi ile birlikte, ilgililerin Kurumdan 
alacağı varsa bu alacaklarından mahsup edilir, alacakları yoksa genel hü-
kümlere göre geri alınır…” hükmünü içermektedir. 

Konuya ilişkin 5510 sayılı Yasa öncesi mevzuata bakıldığında, yersiz 
ödeme halinde iade yükümünün kapsamını belirleyen bir düzenleme bu-
lunmamakta olup, 5510 sayılı Yasanın 96. maddesi ile önceki mevzuatta 
yer almayan yeni bir düzenleme getirilmiş, sebepsiz zenginleşmenin iyi 
niyetle veya kötü niyetle gerçekleşmesine bağlı olarak istirdadı mümkün 
ödeme miktarları belirlenmiştir. Kapsam belirlendikten sonra, ilgilinin 
Kurumdan alacağı yoksa geri alma işleminin genel hükümlere göre yapı-
lacağı öngörülmüştür. 5510 sayılı Yasanın geçici maddelerinde ise, yersiz 
ödemelerin tahsili konusunda önceki hükümlerin uygulanması gereğini 
öngören herhangi bir kural yer almamaktadır.
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Belirtilen nedenlerle, 5510 sayılı Yasanın 96. maddesi hükmünün, Ku-
rumun yersiz ödemeden kaynaklanan alacakları konusunda süren uyuş-
mazlıklara uygulanması gerekmektedir. 

Dosya kapsamından; yersiz ödenen aylık ve faiz hesabı yapılırken 5510 
sayılı Kanunun 96/a maddesi hükümlerine dayalı olarak faiz hesabı yapıl-
dığı anlaşılmaktadır. Mahkemece 96/b maddesine dayalı olarak hesap ve 
değerlendirme yapılmalıdır. Ayrıca davalı-karşı davacı vekili tarafından, 
dosya kapsamında bulunan 30.09.2014 tarihli Kurum yazısına dayalı 
olarak yersiz ödeme yapılmadığı ve davanın reddi gerektiği belirtilmekte-
dir. Bu kapsamda, davalı-karşı davacıya uyuşmazlık konusu dönem olan 
22.04.2011-22.08.2012 tarihlerinde yaşlılık aylıklarının nasıl ve nereden 
ödendiği tespit edilerek, yersiz aylık ödemesi yapılıp yapılmadığı tespit 
edilmelidir. Ayrıca 22.04.2011-03.10.2011 tarihleri arasındaki çalışma-
larına ilişkin olarak davacının tüm sigorta kollarına tabi primlere ilişkin 
sigortalı hissesi mahsup edilerek SGDP lerinin iadesine karar verilmeli-
dir.

O hâlde, davacı-karşı davalı ve davalı-karşı davacı vekillerinin bu yön-
leri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır. 

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMA-
SINA, temyiz harcının istek halinde davalı-karşı davacıya iadesine, 
19.03.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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İŞ KAZASI • KUSUR İNCELEMESİ

ÖZET: Rücu davaları, kusur sorumluluğuna da-
yanmakta olup, iş kazasında kusurlu olanlar da-
vacı Kurum'un rücu alacağından kusurları kar-
şılığı sorumludur. Kusurun belirlenmesinde ise; 
zararlandırıcı sigorta olayının ne şekilde oluştu-
ğunun, dosya içeriğinde tüm deliller takdir olu-
narak belirlenmesi ve kabul edilen maddi olgular 
doğrultusunda, konusunda uzman sayılacak ki-
şilerden oluşturulacak bilirkişi heyetinden, aynı 
olay nedeniyle daha önce açılmış ve kesinleşmiş 
tazminat ve ceza dosyaları varsa, bu dosyalar-
daki kusur raporları ile çelişki oluşturmayacak 
şekilde kusur oran va aidiyeti konusunda rapor 
alınması gereklidir. 
Y. 10 HD E.2016/1382, K.2018/2753, T.29.03.2018

Dava, 18.09.2011 tarihinde meydana gelen iş kazası nedeniyle sürekli 
iş göremezlik durumuna giren sigortalıya yapılan ödemeler nedeniyle olu-
şan kurum zararının 5510 sayılı Yasanın 21 ve 23’üncü maddeleri kapsa-
mında davalıdan tazmini istemine ilişkindir.

Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde, davanın kısmen kabulüne, 
karar verilmiştir.

Hükmün, davalı ve davacı Kurum vekilleri tarafından temyiz edilme-
si üzerine, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik 
Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan 
sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi. 

1-5510 sayılı Yasanın 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 21. mad-
desi 1. fıkrası ile “iş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigor-
talıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi 
sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine bu 
Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağ-
lanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı 
veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak 
üzere, Kurumca işverene ödettirilir.” düzenlemesi getirilmiştir.

Aynı kanunun 23. maddesinde ise "Sigortalı çalıştırmaya başlandığının 
süresi içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirilmemesi halin-



383Yargıtay Kararları

de, bildirgenin sonradan verildiği veya sigortalı çalıştırıldığının Kurumca 
tespit edildiği tarihten önce meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı, 
hastalık ve analık halleri sonucu ilgililerin gelir ve ödenekleri Kurumca 
ödenir. Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde, Kurumca yapılan ve ileride 
yapılması gerekli bulunan her türlü masrafların tutarı ile gelir bağlanırsa 
bu gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri tutarı, 21 inci mad-
denin birinci fıkrasında yazılı sorumluluk halleri aranmaksızın, işverene 
ayrıca ödettirilir." hükmü yer almaktadır.

5510 sayılı Kanunun 8’inci maddesinde sigortalıların hangi tarihte 
bildirilmesi ve tescil edilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. Buna göre; 
Kanunun 4/1-a maddesi kapsamında sigortalı olanların Kuruma bildirim 
yükümlülüğü işverene ait olup; 7’nci maddenin birinci fıkrasının (a) ben-
dinde belirtilen sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalının işe giriş 
bildirgesi ile bildirilmesi gerekir.

5510 sayılı Kanunun “Süresinde Bildirilmeyen Sigortalılıktan Doğan 
Sorumluluk” başlıklı 23’üncü maddesinin 1 ve 2’nci fıkralarındaki dü-
zenlemeye göre; işverenin rücu alacağından sorumluluğu için, çalıştırılan 
sigortalının işe giriş bildirgesinin süresi içinde Kuruma verilmemiş olma-
sı ve zararlandırıcı sigorta olayının da işe giriş bildirgesinin Kuruma veril-
mesinden veya sigortalı çalıştırıldığının Kurumca tespit edildiği tarihten 
sonra meydana gelmemiş olması gerekir. Başka bir deyişle; sigortalının 
bildirimi kanunda belirtilen sürelerden sonra yapılsa bile, zararlandırıcı 
sigorta olayı işe giriş bildirgesinin verildiği veya çalışmanın Kurumca tes-
pit edildiği tarihten sonra meydana gelmiş ise; işverenin anılan düzenle-
me kapsamında sorumluluğu yoluna gidilemez.

Sözü edilen madde ile; işverenin kaçak işçi çalıştırmasının önlemesi 
amaçlanmış olup, maddenin düzenleniş şeklinden de açıkça anlaşılacağı 
üzere, 23’üncü maddeye göre işverenin sorumluluğu kusursuz sorumlu-
luk ilkesine dayanır. Zararlandırıcı sigorta olayında işverenin hiç kusuru 
olmasa bile, şayet sigortalının işe girişi süresinde Kuruma bildirilmemiş 
ise, Kurumca yapılan sosyal sigorta yardımlarının tamamından sorumlu 
tutulması gerekir. 

Öte yandan; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 51’inci maddesinde-
ki; “Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini 
ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler.” ve 52’nci mad-
desindeki “zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğ-
masında ya da artmasında etkili olmuş yahut tazminat yükümlüsünün 
durumunu ağırlaştırmış ise hâkim, tazminatı indirebilir veya tamamen 
kaldırabilir.” hükümleri gözetilerek, zarar gören (sigortalının) müterafik 
kusuru da dikkate alınarak söz konusu maddeler kapsamında Hâkim 
tarafından takdir edilecek uygun bir indirimin yapılması gereği de göz 
önünde bulundurulmalıdır.
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Eldeki davaya konu olayda, dosya kapmsamındaki işe giriş bildirge-
sinin 23.09.2011 tarihinde internet ortamından verildiği ve işe başlama 
tarihinin 24.09.2011 olarak belirtildiği, kaza tarihinin ise 18.09.2011 ol-
duğu sabit olduğundan, mahkemece yukarıdaki ilkeler çerçevesinde 5510 
sayılı Kanunun 23. maddesinin şartlarının oluşup oluşmadığı irdelemek-
sizin karar verilmesi, eksik inceleme ve değerlendirmeye dayalı olduğun-
dan usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. 

2-Kusur raporlarının, 5510 sayılı Yasanın 21., 4857 sayılı Yasanın 77. 
ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün 2 vd maddelerine uygun olarak 
düzenlenmesi gerekir. 4857 sayılı Yasanın 77. maddesi; “İşverenler işyer-
lerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi 
almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. 
İşverenler, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyul-
madığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, 
alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgi-
lendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadır-
lar...” düzenlemesini içermektedir. Anılan düzenleme, işçiyi gözetim ödevi 
ve insan yaşamının üstün değer olarak korunması gereğinden hareketle; 
salt mevzuatta öngörülen önlemlerle yetinilmeyip, bilimsel ve teknolojik 
gelişimin ulaştığı aşama uyarınca alınması gereken önlemlerin de işveren 
tarafından alınmasını zorunlu kılmaktadır. İş kazasının oluşumuna etken 
kusur oranlarının saptanmasına yönelik incelemede; ihlal edilen mevzu-
at hükümleri, zararlı sonuçların önlenmesi için koşulların taraflara yük-
lediği özen ve dikkat yükümüne aykırı davranışın doğurduğu sonuçlar, 
ayrıntılı olarak irdelenip, kusur aidiyet ve oranları gerekçeleriyle ortaya 
konulmalıdır.

Diğer taraftan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 74. (818 sayılı Borçlar 
Kanunu 53.) maddesi hükmü gereğince, hukuk hâkimi kesinleşen ceza 
mahkemesi kararındaki maddi olgu ile bağlıdır. Ceza mahkemesi ken-
dine has usuli olanakları nedeniyle hükme esas aldığı maddi olayların 
varlığını saptamada daha geniş yetkilere sahiptir. Bu nedenle, hukuk hâ-
kiminin, ceza hâkiminin fiilin hukuka aykırılığını ve illiyet bağı saptayan 
maddi vakıa konusundaki kabulü ve ceza mahkemesinin kabul ettiği ola-
yın gerçekleşme şekli diğer bir deyişle maddi vakıanın kabulü konusunda 
kesinleşmiş olan bir mahkumiyet veya maddi vakıa tespiti yapan beraat 
hükmüyle bağlı olacağı hem ilmi (Prof Dr. Kemal Gözler, “Res Judica-
ta’nın Türkçesi Üzerine”, ... Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 56, 
Sayı 2, 2007, s.45-61 ) hem de kökleşmiş kazai içtihatlarla benimsenmiş 
bulunmaktadır.
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Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 01.02.2012 gün 2011/19–639 
Esas, 2012/30 Kararı; Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 03.02.2009 gün 
ve 2009/4–13 Esas, 2009/12 Karar; Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 
06.04.2010 gün ve 2010/2–76 Esas, 2010/77 Karar sayılı kararlarında da 
belirtildiği üzere düşme, takipsizlik, hükmün açıklanmasının geri bırakıl-
masına ilişkin kararlar kesinleşmiş mahkûmiyet kararları olarak kabul 
edilemeyecektir.

Öte yandan, Sigortalı veya hak sahipleri tarafından tazmin sorumluları 
aleyhine açılan tazminat davalarında alınan kusur tespitine ilişkin bilir-
kişi raporuyla ulaşılan sonuçlar, rücu davasında kurumun taraf olmama-
sı nedeniyle bağlayıcı nitelikte bulunmamakta, işçi sağlığı ve iş güvenliği 
kuralları yönünden ayrıntılı irdeleme içermesi halinde güçlü delil olarak 
kabul edilebilmektedir.

Rücû davaları, kusur sorumluluğuna dayanmakta olup, iş kazasında 
kusurlu olanlar davacı Kurum'un rücû alacağından kusurları karşılığı so-
rumludur. Kusurun belirlenmesinde ise; zararlandırıcı sigorta olayının 
ne şekilde oluştuğunun, dosya içeriğindeki tüm deliller takdir olunarak 
belirlenmesi ve kabul edilen maddi olgular doğrultusunda, konusunda 
uzman sayılacak kişilerden oluşturulacak bilirkişi heyetinden, aynı olay 
nedeniyle daha önce açılmış ve kesinleşmiş tazminat ve ceza dosyaları 
varsa, bu dosyalardaki kusur raporları ile çelişki oluşturmayacak şekilde 
kusur oran ve aidiyeti konusunda rapor alınması gereklidir. 

Mahkemece tazminat dosyasında alınan kusur raporu yeterli görüle-
rek eldeki davada kusur raporu alınmadığı, hükme esas alınan tazminat 
dosyasındaki rapora göre, davalı işverenliğin % 90 oranında, kazalının 
ise % 10 oranında kusurlu olduğunun belirtildiği, ... . Asliye Ceza Mahke-
mesinin 2014/383 Esas sayılı dosyasında hükme esas alınan rapora göre 
sanık ...'nun asli, kazalının tali kusurlu olduğu anlaşılmış olup, mahke-
mece iş kazasının gerçekleştiği iş kolu ile işçi sağlığı ve işgüvenliği ala-
nında uzman kişilerden seçilecek bilirkişi kurulundan, tazminat ve ceza 
dosyalarındaki raporlarda gözetilmek suretiyle, yeniden kusur raporu al-
dırılmalı, maddi oluşa ve kanuna uygun olarak kusur oran ve aidiyetleri 
usûlünce belirlenmeli ve sonucuna göre karar verilmelidir.

Mahkemece, yukarıda açıklanan maddi ve hukuki esaslar doğrultu-
sunda yargılama yapılarak , elde edilecek sonuca göre karar verilmesi 
gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu ve ıslah gö-
zetilmeksizin yazılı şekilde hüküm kurulması, usûl ve yasaya aykırı olup, 
bozma nedenidir.
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O hâlde, davalı ve davacı Kurum vekillerinin bu yönleri amaçlayan 
temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASI-
NA, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 29.03.2018 gününde 
oybirliğiyle karar verildi.

YERSİZ ÖDEME
 • 

BOŞANDIĞI HALDE BİRLİKTE YAŞAMA OLGUSU

ÖZET: Gelirin/aylığın kesilme tarihi ile Kurumun 
geri alım (istirdat) hakkının kapsamına ilişkin 
olarak; eylemli birlikte yaşama olgusunun ger-
çekleşme/başlama tarihi esas alınarak bu tarih 
itibarıyla gelir/aylık kesme veya iptal işlemi te-
sis edilip ilgiliye, anılan tarihten itibaren yapılan 
ödemeler yasal dayanaktan yoksun/yersiz kabul 
edilmeli, ancak, söz konusu madde 01.10.2008 
günü yürürlüğe girdiğinden, eylemli birliktelik 
daha önce başlamış olsa dahi maddenin yürür-
lük günü öncesine gidilmemeli, başka bir anla-
tımla 01.10.2008 tarihi öncesinde ilişkin borç 
tahakkuku söz konusu olmamalı, böylelikle açık-
lığa kavuşturulacak yersiz ödeme dönemine iliş-
kin olarak 5510 sayılı Kanun'un 96'ncı maddesine 
göre uygulama yapılmalıdır.
Y. 10 HD E.2016/784, K.2018/2720, T.29.03.2018

Dava, hak sahibi konumundaki davalıya yersiz olarak yapılan ödeme-
lerin yasal faiziyle birlikte 5510 sayılı Kanunun 01.10.2008 tarihinde yü-
rürlüğe giren 56. maddesinin ikinci fıkrası ve 96. madde hükümlerine 
göre tahsili istemine ilişkindir. 

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. 

Hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteği-
nin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzen-
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lenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü 
ve aşağıdaki karar tespit edildi. 

Dosyadaki kayıt ve belgelerden; hak sahibi kız çocuğu olan davacıya, 
vefat eden sigortalı babası üzerinden bağlanan ölüm aylığının, boşandı-
ğı eşiyle fiilen birlikte yaşadığının tespit edilmesi gerekçesiyle Kurumca 
kesilerek, 24.04.2010 – 20.09.2012 tarihleri arası yersiz ödendiği ileri 
sürülen aylıkların borç tahakkuk ettirildiği anlaşılmaktadır. 

Davanın yasal dayanağı olan 5510 sayılı Kanunun 01.10.2008 tarihin-
de yürürlüğe giren 56. maddesinin ikinci fıkrasında, eşinden boşandığı 
halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, 
bağlanmış olan gelir ve aylıklarının kesileceği, bu kişilere ödenmiş olan 
tutarların, 96. madde hükümlerine göre geri alınacağı yönünde düzen-
leme bulunmakta olup, anılan maddeye dayalı açılan bu tür davalarda 
eylemli olarak birlikte yaşama olgusunun tüm açıklığıyla ve taraflar ara-
sındaki uyuşmazlık konusu dönem yönünden ortaya konulması önem arz 
ettiğinden; Gelirin/aylığın kesilme tarihi ile Kurumun geri alım (istirdat) 
hakkının kapsamına ilişkin olarak; eylemli birlikte yaşama olgusunun 
gerçekleşme/başlama tarihi esas alınarak bu tarih itibarıyla gelir/aylık 
kesme veya iptal işlemi tesis edilip ilgiliye, anılan tarihten itibaren yapılan 
ödemeler yasal dayanaktan yoksun/yersiz kabul edilmeli, ancak, söz ko-
nusu madde 01.10.2008 günü yürürlüğe girdiğinden, eylemli birliktelik 
daha önce başlamış olsa dahi maddenin yürürlük günü öncesine gidil-
memeli, başka bir anlatımla 01.10.2008 tarihi öncesine ilişkin borç ta-
hakkuku söz konusu olmamalı, böylelikle açıklığa kavuşturulacak yersiz 
ödeme dönemine ilişkin olarak 5510 sayılı Kanun'un 96 'ncı maddesine 
göre uygulama yapılmalıdır. 

İnceleme konusu 56 'ncı maddede, “Eşinden boşandığı halde, boşan-
dığı eşiyle” ibareleri yer aldığından, birden fazla evlilik ve doğal olarak 
birden fazla boşanmanın gerçekleşmiş olması durumunda, boşanılan 
herhangi bir eşle eylemli olarak birlikte yaşama durumunda madde hük-
münün uygulanacağı gözetilmelidir.

Bu tür davalarda davacının boşandığı eşi ile eylemli olarak birlikte ya-
şama olgusunun tüm açıklığıyla ortaya konulması önem arz etmektedir. 
Bu aşamada, özellikle, Anayasa'nın 20., 5510 sayılı Kanunun 59., 100., 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunun 28., 45., 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 3., 45 – 53., 
4857 sayılı İş Kanunu'nun 32., 01.10.2011 günü yürürlüğe giren 6100 
sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 6., 24 – 33., 189., 190., 191., 
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 6., 19., 20., maddeleri ve diğer il-
gili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurulmak suretiyle yöntemince 
araştırma yapılmalı, tarafların göstereceği tüm kanıtlar toplanmalı, bil-
dirilen ve dinlenilmesi istenilen tanıkların ifadeleri alınmalı, davacı ile 
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boşandığı eşinin yerleşim yerlerinin saptanmasına ilişkin olarak; muh-
tarlıktan ikametgah senetleri elde edilmeli, ilgili Nüfus Müdürlüklerinden 
sağlanan nüfus kayıt örnekleri ile yerleşim yeri ve diğer adres belgelerin-
den yararlanılmalı, adres değişiklik ve nakillerine ilişkin bilgilere ulaşıl-
malı, özellikle ilgili Nüfus Müdürlüğü’nden adres hareketleri, tarihleriyle 
birlikte istenilmeli, ilgililerin su, elektrik, telefon aboneliklerinin hangi 
adreste kimin adına tesis edildiği saptanmalı, seçmen bilgi kayıtları ge-
tirtilmeli, varsa çalışmaları nedeniyle resmi/özel kurum ve kuruluşlara 
verilen belgelerde yer alan adresler dikkate alınmalı, medula sisteminde 
kayıtlarda görülen adresler ilgili sağlık kuruluşlarından araştırılmalı, eş-
lerin boşanma sebebi, boşanma ilamında velayet, çocukla kişisel ilişki, 
nafaka, tazminat hükümleri varsa nasıl yerine getirildikleri belirlenmeli, 
boşanılan eş 4857 sayılı Kanun hükümleri kapsamında yer almakta ise 
ödeme için adına açılan banka hesabında kayıtlı yerleşim yeri saptanmalı, 
boşanan eşlerin kayıtlı oldukları bölge/bölgeler yönünden geniş kapsamlı 
Kolluk araştırması yapılmalı, anılan mahallelerde görev yapmış/yapmak-
ta olan muhtar ve azalardan istem hakkında düşünce edinmeye yetecek 
kadarının tanık sıfatıyla bilgi ve görgülerine başvurulmalı, Kurum işlemi-
ne dayanak tutanakları tutan görevliler dinlenilmeli, böylelikle “boşanılan 
eşle eylemli olarak birlikte yaşama” olgusunun gerçekleşip gerçekleşme-
diği, toplanan kanıtlar ışığı altında değerlendirildikten sonra elde edilecek 
sonuca göre hüküm kurulmalıdır. 

Mahkemece, öncelikle uyuşmazlık konusu dönemde, ... Mah. 36 ... 
Sok. Blok No: 26 İç Kapı No:1 ve ... Mahallesi ... Sok. No:6 D:1 .../... 
adreslerinde davacı ve boşanmış olduğu eşinin birlikte yaşayıp yaşama-
dıkları yönünde ilgili adreslerde kolluk vasıtasıyla araştırma yapılmalı, 
döneme ilişkin muhtar ve azaları tespit edilerek mahkemece dinlenmeli, 
tespit edilen adreslerde kapıcı, yönetici, komşu olan kişiler resen tespit 
edilerek dinlenilmeli, araştırma neticesine göre tüm dosya kapsamı de-
ğerlendirilmek suretiyle karar verilmelidir.

Bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaksızın, mah-
kemece eksik inceleme ve araştırma sonucu yazılı şekilde karar verilmiş 
olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir

O hâlde, davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları nazara alın-
malı ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ 

Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASI-
NA, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 29.03.2018 gününde 
oy birliğiyle karar verildi.



YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ

TÜPGAZ PATLAMASI • TÜKETİCİ MAHKEMESİ

ÖZET: Tüpgaz patlamasından doğan dava Tüketi-
ci Mahkemesinde açılacaktır.
Y. 11 HD E.2017/1785, K.2017/2915, T.15.5.2017

Davacı vekili, müvekkillerinin yakınlarının 25/12/2011 günü meyda-
na gelen tüp gaz patlaması sonucunda ağır yaralandığını, bir kısmının 
uzun süren tedavilere rağmen öldüğünü, olayın meydana gelmesi sonucu 
müvekkilinin akrabalarını ve evini kaybettiğini, desteklerinden mahrum 
kaldığını, olayın meydana gelmesine davalı şirketin eğitimsiz ve yetkisiz 
personeli görevlendirmesinin neden olduğunu, olaya sebebiyet veren LPG 
tüpünün mülkiyetinin ve imalatının davalı ....’ye ait olduğunu, davalı şir-
ketin kusurlu olduğunu, diğer davalı .... tarafından zorunlu tüp gaz so-
rumluluk sigortası yapılmış olduğunu, müteselsil sorumlu olarak poliçe 
teminatıyla sorumlu olduğunu ileri sürerek, şimdilik ...’ın ölümü nede-
niyle 85.000 TL, ...'nın ölümü nedeniyle 30.000 TL, ...'ın ölümü nedeniyle 
30.000 TL, ...'un ölümü nedeniyle 25.000 TL, ...'ın yaralanması nedeniyle 
25.000 TL ve ev eşyasındaki zararı için 70.000 TL olmak üzere toplam 
265.000 TL tazminatın davalılardan yasal faizi ile birlikte tahsiline karar 
verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, aynı olaya ilişkin 2012/138 esas sayılı dosyada Yargıtay 
13. Hukuk Dairesi'nin 2015/26621 esas, 2015/29552 karar sayılı ilamı 
ile, davanın 4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu kapsamında kaldığı ve 
davaya tüketici mahkemesinin bakmakla görevli olduğunun belirtildiğini, 
dosyadaki davaya dayanak teşkil eden olayın aynı olduğu, davaya konu iş-
lemin tüketici ilişkisi olduğu ve 4077 sayılı Tüketici Kanunu kapsamında 
kaldığı gerekçesiyle, davanın usulden reddine, dosyanın ... Nöbetçi Tüke-
tici Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmiştir.

Kararı davalı .... vekili temyiz etmiştir. 

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı deliller ile gerektirici sebeplere 
ve yargılama giderlerinin görevli mahkemece dikkate alınacak olmasına 
göre, davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.
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SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz 
itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMA-
SINA, aşağıda yazılı bakiye 2,20 TL temyiz ilam harcının temyiz eden 
davalı ....'den alınmasına, 15/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KREDİLİ BANKOMAT KART SÖZLEŞMESİ 
• 

HAKSIZ HÜKÜMLER

ÖZET: Taraflar arasında akdedilen kredili banko-
mat kart sözleşmesinde, bankaya hesaptan tah-
sil, rehin, hapis ve mahsup yetkisi veren düzen-
lemelerin haksız şartlar olduğu kabul edilmelidir.
Y. 11 HD E.2017/4884, K.2017/7378, T.19.12.2017

Davacı vekili, davalı banka ile müvekkili arasında kredi sözleşmesi 
bulunduğunu, yapılan kredi sözleşmesinden kaynaklanan borcun tahsili 
amacıyla davalı banka tarafından hiçbir bildirim yapılmadan müvekki-
linin Bağ-kur emekli maaşı hesabına bloke koyulduğunu, bu hesaptan 
borcun tahsil ettiğini, davalı bankanın kesinleşmiş bir icra takibi olma-
dan müvekkilinin maaş hesabından bildirimsiz kesintiler yaparak mü-
vekkilini zarara uğratan faaliyetlerde bulunduğunu ileri sürerek manevi 
tazminata ve haksız yapılan kesintilerin faiziyle birlikte iadesine karar 
verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacının halen bankaya borcu bulunduğunu, takas 
mahsup hakkının kullanıldığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece tüm dosya kapsamına göre; taraflar arasındaki kredi-
li bankomat kart sözleşmesinde bankaya hesaptan tahsil, rehin, hapis 
ve mahsup yetkisi veren düzenlemelerin haksız şart olduğu, İİK'nın 83/a 
maddesi hükmü ile SSK kanunu gereğince bağlanacak gelir veya aylık-
lar ve sağlanacak yardımlar nafaka borçları dışında haciz veya başkasına 
devir ve temlik edilemeyeceği, bu mal ve hakların haciz olunabileceğine 
dair önceden yapılan anlaşmaların muteber olmadığı, manevi tazminat 
koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar ve-
rilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir. 

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerek-
çesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya 
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aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları 
yerinde değildir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz 
itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMA-
SINA, aşağıda yazılı bakiye 495,11 TL temyiz ilam harcının temyiz eden-
den alınmasına, 19/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KREDİ SÖZLEŞMESİ • TÜKETİCİ HAKLARI

ÖZET: Davacının tüketici olduğu dikkate alındı-
ğında, taraflar arasındaki sözleşmede bankaya 
tanınan bloke yetkisinin geçersiz olduğu kabul 
edilmelidir.
Y. 11 HD E.2016/13240, K.2018/1257, T.20.2.2018

Davacı vekili,müvekkilinin devlet memuru olduğunu, davalı bankadan 
kredi kullandığını, borcunu ödeyemediğini, davalı bankanın icra takibi 
başlattığını, müvekkilinin maaşının tamamına yasal olmayan bir şekil-
de el koyulduğunu, müvekkilinin bu nedenle açlık ve sefalete mahkum 
edildiğini ileri sürerek müvekkilinin maaş hesabındaki blokenin kaldırıl-
masına, hukuksuz bir şekilde el konulan 2.635,68 TL’nin yasal faizi ile 
birlikte istirdadına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, kendisine usulüne uygun tebligat yapılmasına rağmen da-
vaya cevap vermemiştir. 

Mahkemece tüm dosya kapsamına göre; davacının tüketici olduğu, ta-
raflar arasındaki sözleşmede davalı bankaya tanınan yetkinin haksız şart 
niteliğinde olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerek-
çesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya 
aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları 
yerinde değildir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz 
itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMA-
SINA, aşağıda yazılı bakiye 134,04 TL temyiz ilam harcının temyiz eden 
davalıdan alınmasına, 20/02/2018 tarihinde oybirliğiyle karar veril....



YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİ 
•

 ALACAKLI ALEYHİNE TAZMİNAT

ÖZET: Alacaklının İcra Hakimliğindeki itirazın kal-
dırılması istemi takip dayanağı belgenin İ.İ.K. 68. 
maddesindeki belgelerden olmaması sebebiyle 
reddedilmiş ise, alacaklı aleyhine tazminata hük-
medilmesi isabetli değildir.
Y. 12 HD E.2018/658, K.2018/1183, T.12.2.2018

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde 
temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dos-
ya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Haki-
mi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm 
belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklı tarafından genel haciz yolu ile ilamsız icra takibine başlandığı, 
örnek 7 numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine, borçlunun yasal sürede 
icra dairesine verdiği dilekçe ile borca itiraz ettiği, alacaklının borçlunun 
itirazı ile duran takibin devamını sağlamak amacıyla itirazın kaldırılması 
ve tazminat istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, takibe 
dayanak belgenin İİK'nun 68. maddesi anlamında kayıtsız şartsız borç 
ikrarını içeren belge niteliğinde olmadığı gerekçesiyle istemin reddi ile 
birlikte alacaklı aleyhine tazminata hükmedildiği görülmektedir.

İİK.'nun 68/1. maddesi gereğince; "Talebine itiraz edilen alacaklının 
takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir 
senede yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde 
ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenitse, alacaklı 
itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırıl-
masını isteyebilir....''

İİK'nun 68/son maddesinin ilk cümlesinde ise; "İtirazın kaldırılması 
talebinin esasa ilişkin nedenlerle kabulü halinde borçlu, talebin aynı ne-
denlerle reddi halinde ise alacaklı, diğer tarafın talebi üzerine yüzde yir-
miden aşağı olmamak üzere tazminata mahkum edilir..." hükmüne yer 
verilmiştir.
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Alacaklının itirazın kaldırılması istemi, takip dayanağı belgenin, 
İİK'nun 68. maddesinde belirtilen belgelerden olmaması sebebiyle esasa 
ilişkin olmayan bir nedenle reddedildiğinden, mahkemece, İİK'nun 68. 
maddesinin son fıkrası uyarınca alacaklı aleyhine tazminata hükmedil-
mesi isabetsiz olup, kararın belirtilen nedenle bozulması gerekir ise de, 
anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kıl-
madığından hükmün düzeltilerek onanması gerekmiştir.

SONUÇ

Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile ... 2. İcra Hukuk 
Mahkemesi'nin 14/04/2016 tarih ve 2015/1331 E. - 2016/366 K. sayılı ka-
rarının hüküm bölümünün tazminata ilişkin (2) nolu bendinin karar met-
ninden tamamen çıkarılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekliyle İİK'nun 
366. ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), mahkeme 
kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, ilamın 
tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 
12.02.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

TAŞINMAZ HACZİ • KİRA GELİRİ

ÖZET: Taşınmazın haczi o taşınmazın borçluya 
sağladığı kira gelirini de kapsar.
Bu nedenle kiracıya muhtıra gönderip kira bor-
cunu icra dairesine ödenmesinin istenmesinde 
muhtıraya rağmen borcunu icra dairesine yatır-
mayan kiracının mallarının haczinin istenmesin-
de yasaya aykırı bir durum yoktur.
Y. 12 HD E.2018/474, K.2018/1767, T.22.2.2018

Alacaklının, borçlu...aleyhine yaptığı genel haciz yolu ile ilamsız takibin 
kesinleşmesi üzerine, borçluya ait taşınmazdaki hissesinin 06.06.2014 ta-
rihinde alacaklıya alacağa mahsuben ihale edildiği, borçlu tarafından iha-
lenin feshi talebi ile icra mahkemesine başvurulduğu, ihalenin henüz ke-
sinleşmediği, alacaklının talebi üzerine hacizli taşınmaza ait kira parasını 
icra dairesine ödemesi için icra müdürlüğünce kiracılara muhtıra gönde-
rildiği, alacaklının muhtıranın tebliğine rağmen ödenmeyen kira bedelle-
ri kadar kiracının araçlarının haczi talebinin reddine ilişkin 07.04.2016 
tarihli icra müdürlüğü kararının şikayet konusu yapıldığı, mahkemece; 
gönderilen muhtıranın İİK150/b maddesine benzer bir muhtıra olmadığı 
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ve kiracı muhtıraya açıkça ve ayrıca itiraz ederek, borçlu ile arasında hu-
kuki bir ilişki olmadığını beyan ettiğinden,kiracının iddiasının İİK 338 ve 
89/4 maddelerine göre değerlendirilmesi gerektiği gerekçesi ile şikayetin 
reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

İİK.'nun 92. maddesinde; "Bir taşınmazın haczi hasılat ve menfaatleri-
ne de şamildir. Haciz taşınmaz kendilerine rehnedilmiş olan alacaklıların 
haklarına halel getirmez."

İcra dairesi, taşınmaz kendilerine rehnedilmiş olan alacaklılarla kira-
cılara hacizden haber verir. Daire, taşınmazın idare ve işletmesi ile ek-
lentinin korunması için gerekli tedbirleri alır. Bu tedbirler meyanında 
icra dairesi, eğer taşınmazda kiracı varsa bu kiracıya, işleyecek kiraları 
icra dairesine ödemesini emreder. Zarar görme ihtimali bulunan eklenti, 
rehin alacaklısının talebi üzerine, işletmenin faaliyetine engel olmayacak 
şekilde muhafaza altına alınır. İdare ve muhafaza masrafları satış bede-
linden öncelikle ödeneceği” hususu düzenlenmiştir.

Somut olayda borçluya ait taşınmazın hissesi oranında haciz konul-
ması nedeniyle hacizli taşınmazdaki kiracıya kira parasını icra dairesine 
ödemeleri konusunda kiracıya muhtıra gönderildiği anlaşılmaktadır Bir 
taşınmazın haczi onu hukuki ve tabii semereleri ile hasılat ve menfaatleri-
ni de kapsar. İİK'nun 92/3. maddesi uyarınca icra dairesince taşınmazın 
haczi halinde kiracıya da hacizden haberdar edip, işleyecek kiraların icra 
dairesine ödenmesini istemesinde ve çıkarılan bu muhtıraya rağmen kira 
paralarını icra dosyasına yatırmayan kiracının mallarının haczinin isten-
mesinde yasaya uymayan bir yön bulunmamaktadır.

O halde mahkemece, yukarıda açıklanan nedenlerle şikayetin kabulü 
yerine yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ 

Alacaklının 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, 
22.02.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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İLAMSIZ TAKİBE İTİRAZ • ŞİKAYET HAKKI

ÖZET: İlamsız takibe icrada itiraz edilmiş olması 
borçlunun şikayet hakkının ortadan kaldırmaz.
Aktif husumete ilişkin şikayet kamu düzenine 
ilişkin olup, süreye tabi değildir.
Y. 12 HD E.2018/852, K.2018/1976, T.26.2.2018

Alacaklı tarafından borçlu hakkında başlatılan genel haciz yolu ile 
ilamsız icra takibinde, borçlu icra mahkemesine başvurusunda sair şi-
kayeti yanında, takip alacaklısı şirketin yeniden ihyası nedeniyle Türki-
ye Ticaret Sicil Gazetesinde yapılması gereken ilanın yapılmamış olması 
nedeniyle taraf ehliyetinin olmadığını ileri sürerek takibin iptalini talep 
ettiği, mahkemece, ilamsız takipte ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 
gün içerisinde icra dairesine itiraz edilmesi gerektiği gerekçesiyle davanın 
reddine karar verildiği görülmüştür.

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Borçlunun icra mahkemesine başvurusu takip alacaklısının tüzel kişi-
liğinin olmaması nedenine dayalı olup aktif husumet ehliyetine ilişkindir. 
Aktif husumet ehliyetine ilişkin şikayet, kamu düzenine ilişkin olduğun-
dan mahkemece re'sen dikkate alınır ve İİK.nun 16/2. maddesi uyarınca 
süreye tabi değildir.

Öte yandan başvuru İİK.nun 16.maddesine dayalı şikayet olduğundan, 
takibin şekline göre icra dairesine itiraz edilmesi nedeniyle icra takibinin 
durmuş olması borçlunun anılan maddeye dayalı şikayet hakkını ortadan 
kaldırmayacağı gibi, alacaklılar tarafından itirazın iptali davası açılmış 
olması mahkemece istemin esasının incelenmesine de engel teşkil etmez.

O halde mahkemece şikayetin esası incelenerek oluşacak sonuca göre 
bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ

Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının 
yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uya-
rınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın 
tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 
26/02/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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İCRA DAİRESİNDE SATIŞ • SIRA CETVELİ

ÖZET: İcra dairesinde ihale ile satışı gerçekleşti-
rilen taşınır veya taşınmaz üzerinde birden fazla 
haciz ve ipotek bulunması halinde sıra cetveli ya-
pıldıktan sonra ihale alıcısına satış bedeli ödetti-
rilmelidir.
Y. 12 HD E.2018/1130, K.2018/1951, T.26.2.2018

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde 
temyizen tetkikinin ihale alıcısı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgi-
li dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik 
Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki 
tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünül-
dü :

Takip alacaklısı (ihale alıcısı), icra takip dosyasından yapılan ihalede 
ihale konusu taşınmazları alacağına mahsuben aldığını belirterek talimat 
icra müdürlüğünün ihale bedelinin yatırılmasına dair işleminin iptali iste-
mi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece davanın reddine karar 
verildiği anlaşılmaktadır.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 140. maddesi; "Satış tutarı bütün 
alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse icra dairesi alacaklıla-
rın bir sıra cetvelini yapar." hükmünü içermektedir. 

İhale konusu taşınmaz veya taşınır üzerine haciz koyduran ya da ipo-
tek hakkı bulunan alacaklı, söz konusu taşınmaz veya taşınırı ihale ile 
satın alıp, kendisinden önce başka alacaklı bulunmaması halinde alacağı 
oranında satış bedelini ödemekten kaçınabilir, satış bedelini alacağına 
mahsup edebilir. İhale konusu taşınmaz veya taşınır üzerinde alıcının 
yaptığı takip nedeniyle koydurduğu hacizden ya da ipotekten başka haciz 
bulunması halinde de, yukarıda belirtilen İİK.nun 140.maddesi gereğin-
ce sıra cetveli yapılması gerekecektir. Alacaklıların ne miktar hak sahibi 
olacakları yapılacak sıra cetvelinin kesinleşmesi ile belirlenecektir. Sıra 
cetveli yapılıp, ihale alıcısı (takip alacaklısı) aleyhine fark doğduğunun 
tespit edilmesi, diğer bir ifade ile alacaklının ihale bedelini yatırmasının 
gerekip gerekmediğinin belirlenmesi gerekir. 

Henüz sıra cetveli yapılmadan ve taşınmaz üzerinde haciz ve ipotek-
leri bulunan üçüncü kişilerin alacaklarının miktarlarının ne olduğu dahi 
belirlenmeden, alacaklıdan ihale bedelini yatırmasının istenmesi doğru 
değildir. 



397Yargıtay Kararları

Somut olayda; şikayetçi-ihale alıcısı aynı zamanda alacaklı vekili, ihale 
konusu taşınmazları 28/09/2015 tarihli ihalede satın aldığı, talimat icra 
müdürlüğünce ihale bedelini yatırması için 10 gün süre verildiği ve tapu 
kaydına göre taşınmaz üzerinde birden fazla haciz ve ipotek bulunduğu 
görülmektedir. 

Bu durumda yukarıda açıklandığı üzere birden fazla alacaklı bulun-
duğundan ve ihale bedeli alacakları karşılamadığından İİK'nun 140.mad-
desi gereğince sıra cetveli yapılması zorunludur. Sıra cetvelini düzenleme 
yetkisi ilk haczi koyan icra dairesine aittir. Haczin talimatla uygulanması 
halinde, sıra cetvelinin esas icra dairesince düzenlenmesi gerekir. 

O halde mahkemece, birden fazla alacaklı bulunması nedeniyle İİK.
nun 140. maddesi gereğince icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılarak iha-
le alıcısının ihale bedelini yatırması gerekip gerekmediği belirlendikten 
sonra ihale alıcısı aleyhine fark doğduğu tespit edilir ise ihale bedelini 
yatırmak üzere süre verilmesi yönünde işlem yapılması gerektiğine karar 
verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ

İhale alıcısının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yu-
karıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uya-
rınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar 
düzeltme yolu açık olmak üzere, 26/02/2018 gününde oybirliğiyle karar 
verildi.

İCRA TAKİBİ • ZAMANAŞIMI

ÖZET: İcra takibinin kesinleşmesinden sonraki 
devrede borcun zamanaşımına uğraması halin-
de, bir süreye bağlı olmaksızın borcun zamana-
şımına uğradığı İcra Mahkemesinde ileri sürüle-
bilir.
Y. 12 HD E.2018/1139, K.2018/2102, T.28.2.2018

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine genel haciz yoluyla ile başlatılan 
ilamsız icra takibinin ke-sinleşmesinden sonra, borçlunun, zamanaşımı 
nedeniyle İİK'nun 71. ve 33-a maddeleri uya-rınca icranın geri bırakılması 
ve İİK'nun 78/2. maddesi gereğince takibin iptali istemi ile icra mahkeme-
sine başvurduğu, mahkemece, takibin genelhaciz yolu ile takip olduğu, 
itirazların İİK'nun 62. maddesi gereğince icra dairesine yapılması gerek-
tiği gerekçesi ile istemin usulden reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
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İcra takibinin kesinleşmesinden sonraki devrede alacağın zamanaşı-
mına uğradığına ilişkin şikayet, herhangi bir süreye bağlı olmayıp İİK’nun 
71/2. maddesi uyarınca her zaman icra mahkemesinde ileri sürülebilir. 
Mahkemece, borçlunun başvurusunun takibin kesinleşmesinden sonraki 
zamanaşımı şikayeti ve İİK'nun 78/2.maddesi gereğince takibin iptali tale-
bi olduğu gözetilerek bu bağlamda inceleme ve değerlendirme yapılması 
gerekir.

O halde mahkemece, borçlunun İİK.nun 71/2.maddesi kapsamında 
yaptığı zamanaşımına ve İİK'nun 78/2.maddesine yönelik şikayetlerinin 
esasının incelenerek oluşacak sonuca göre ka-rar verilmesi gerekirken, 
yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ

Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarı-
da yazılı nedenler-le 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, 
28/02/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İFLASIN ERTELENMESİ • İŞÇİLİK ALACAKLARI

ÖZET: İflasın ertelenmesi kararı üzerine borçluya 
hiçbir takip yapılamaz; açılmış olan takipler de 
durur.
Ancak, iflasın ertelenmesinden bir yıl öncesine 
ilişkin işçilik alacakları bu kuralın dışındadır.
Y. 12 HD E.2018/1946, K.2018/2544, T.14.3.2018

Alacaklı vekili tarafından kıdem tazminatı ve diğer işçi alacaklarının 
tahsili amacıyla ilamlı takip başlatıldığı, borçlu vekilinin borçlu şirket 
hakkında iflasın ertelenmesine karar verildiğinden bahisle icra mahke-
mesine başvurarak takibin iptalini talep ettiği, mahkemece iflasın erte-
lenmesi davasında ve sonra verilen iflasın ertelenmesi kararının uzatıl-
masına dair kararlarda, İİK'nun 179/b maddesi kapsamında hiçbir takip 
yapılmamasına karar verilmesine rağmen takip başlatıldığı gerekçesiyle 
takibin iptaline hükmolunduğu, hükmün alacaklı tarafından temyiz edil-
diği görülmüştür. İİK'nun 179/b. maddesi hükmü gereğince; iflasın erte-
lenmesi kararı üzerine, borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan 
takipler de dahil olmak üzere, hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış 
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takipler de durur. Anılan Kanunun 206. maddesinin birinci sırasında ya-
zılı alacaklar için ise haciz yoluyla takip yapılabilir. 

İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflasın açılmasından önceki bir yıl için-
de tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları alacakları ile iflas nede-
niyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem 
tazminatları, İİK'nun 206. maddesinin birinci sırasında belirtilen alacak-
lardandır. Bu düzenlemeler işçiyi koruma amaçlı olup, iflasın açılmasın-
dan öncesine ilişkin bir yıllık süre alt sınır olarak öngörülmüştür. Buna 
göre, iflasın ertelenmesinden en fazla bir yıl öncesine ilişkin ve erteleme 
süresinde doğan işçi alacakları bu madde kapsamında kabul edilmelidir. 
Aksi halde, iflasın ertelenmesi süresinde, tek geçim kaynağı ücreti olan iş-
çinin korumasız bırakılması yasa koyucunun amacı ile bağdaşmayacaktır. 
Somut olayda, borçlu şirket hakkında ... 6.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 
10.04.2013 tarihli kararı ile TTK'nun 377 ve İİK'nun 179/b maddeleri 
gereğince iflasın ertelenmesine, aynı şartlarda 27.11.2014 ve 10.04.2016 
tarihlerinde iflasın ertelenmesi kararının uzatılmasına ilişkin kararlar ve-
rildiği, takibe konu işçi alacağının tahakkuk tarihinin 29.03.2016 (alacak 
ilamının karar tarihi) olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, alacak, iflas 
erteleme süresi içinde doğan ve İİK.nun 206. maddesinin birinci sırasında 
yazılı alacaklardan olup, tedbir kararı ve yasa gereği istisna kapsamında 
kaldığından, mahkemece şikayetin reddi yerine, yazılı gerekçeyle kabulü-
ne karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ

Alacaklının 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, 
14/03/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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TAŞINMAZ HACZİ • HACZİN TEKRARLANMASI 
•

 MESKENİYET İDDİASI

ÖZET: Her ne kadar taşınmaz üzerine daha önce 
konulmuş bir haciz mevcut ise de, her haciz yeni 
bir şikayet hakkı doğuracağından tekrar ikinci 
kez konulan hacze karşı meskeniyet şikayeti ya-
pılabilecektir.
Y. 12 HD E.2018/1739, K.2018/2625, T.15.3.2018

Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak genel haciz yolu ile başlatılan 
ilamsız icra takibinde, borçlunun, haczedilen evin kendisinin ve ailesinin 
haline münasip evi olduğunu ileri sürerek haczedilmezlik şikayetinde bu-
lunduğu, mahkemece, borçlunun 05.04.2013 tarihde icra dosya-nın foto-
kopisini aldığı, en geç bu tarih itibari ile taşınmaza konulan hacizden ha-
berdar olduğu, dolayısıyla meskeniyet şikayetinin süresinde yapılmadığı 
gerekçesiyle istemin süre aşımından reddine karar verildiği anlaşılmak-
tadır. İİK'nun 82. maddesinde yer alan haczedilmezlik şika-yeti, İİK'nun 
16/1. maddesi uyarınca 7 günlük süreye tâbi olup, bu süre öğrenme tari-
hinden başlar.

Diğer yandan, İcra ve İflas Kanunu'nda, taşınmaz üzerine konulan hac-
zin yenilenmesi diye bir müessese mevcut olmayıp, aynı takip dosyasından 
da olsa, konulan her haciz, yeni bir haciz olup, borçlunun her hacze yö-
nelik olarak şikayet hakkı bulunmaktadır. Somut olay-da ise, alacaklının 
talebi üzerine, taşınmaz kaydı üzerine son olarak 02.04.2015 tarihin-de 
haciz şerhi işlendiği, bu hacze ilişkin olarak icra dosyasından borçluya 
21.07.2015 tarihinde 103 davet kağıdının tebliğ edildiği, borçlunun, ha-
cizden 17.07.2015 tarihinde haberdar oldu-ğunu bildirerek 22.07.2015 
tarihinde meskeniyet şikayetinde bulunduğu anlaşılmıştır. Bu du-rumda, 
her ne kadar taşınmaz üzerine daha önce konulmuş haciz bulunmakta ise 
de, yuka-rıda da açıklandığı üzere, her haciz yeni bir şikayet hakkı doğu-
racağından, borçlunun 02.04.2015 tarihli hacze yönelik şikayeti, İİK.nun 
16/1. maddesinde öngörülen yasal sürede-dir. O halde, mahkemece, işin 
esasının incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi ge-rekirken, 
şikayet konusu yapılmayan 17.01.2013 tarihli haciz esas alınarak, iste-
min süre aşımı nedeniyle reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ

Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarı-
da yazılı nedenler-le İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarın-
ca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın 
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tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 
15/03/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KISMİ ÖDEMELER • MAHSUP YÖNTEMİ

ÖZET: Borç ödenirken kısmi ödemelerin öncelik-
le faiz ve masraflardan mahsup edilmesi gerekir.
Y. 12 HD E.2018/2159, K.2018/2921, T.21.3.2018

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 100. (818 sayılı B.K'nun 84.) 
maddesinde; kısmi ödemelerin, öncelikle faizden ve masrafdan mahsup 
edileceği hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, borçlu, faiz ve masrafla-
rı ödemedikçe, kısmi ödemeler ana paradan  mahsup edilemez. Anı-
lan maddenin uygulanması için, takip talebinde bu yönde ayrıca talep-
te bulunulması gerekli olmayıp, istek olmasa da memurlukça bu husus 
re'sen dikkate alınmalıdır (Hukuk Genel Kurulu'nun 09/10/2002 tarih ve 
2002/12-709 esas - 2002/781 karar sayılı kararı). Somut olayda, hükme 
esas alınan 31.12.2014 havale tarihli bilirkişi raporunda, TBK'nun 100 
(BK'nun 84.) maddesi uyarınca, kısmi ödemelerin öncelikle faiz ve mas-
raflardan mahsup edilmesi, geriye kalan paranın ise asıl alacaktan indi-
rilmesi ve her ödeme yapıldıkça, bakiye alacağın bu suretle saptanması 
gerektiği kuralına uyulmadan dosya borcunun belirlendiği görülmüştür. 
O halde, mahkemece, TBK'nun 100. maddesi (BK'nun 84. maddesi) gö-
zetilerek, Yargıtay denetimine elverişli ek rapor alınarak borç miktarının 
belirlenmesi ile oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik 
inceleme ile hatalı bilirkişi raporuna dayalı olarak hüküm kurulması isa-
betsizdir.

SONUÇ

Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarı-
da yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca 
(BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzelt-
me yolu açık olmak üzere, 21/03/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.



402 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 5 • Yıl: 2018

İLAMLI TAKİP • FAİZ BAŞLANGICI

ÖZET: Takip konusu ilamda faiz konusunda her-
hangi bir açıklama bulunmuyor ise, hüküm altına 
alınan borçlara karar tarihinden itibaren faiz iş-
letilir.
Y. 12 HD E.2018/2170, K.2018/2919, T.21.3.2018

Borçlu, icra mahkemesine başvurusunda; ilamda faiz hükmü olmama-
sına rağmen ilama aykırı olarak takipte faiz talep edilmesi nedeniyle faiz 
miktarı yönünden takibin iptaline karar verilmesini talep etmiş, mahke-
mece; ilamda faize hükmedilmediği gerekçesiyle 23.242,19 TL işlemiş faiz 
yönünden takibin iptaline karar verilmiş, hüküm alacaklı vekili tarafın-
dan temyiz edilmiştir.İlamda, faiz ve faizin başlangıcı konusunda bir hü-
küm bulunmaması halinde karar tarihinden itibaren yasal faiz istenebilir. 
Ancak, hükmün infazı için kesinleşmesi gereken hallerde, faizin, kararın 
kesinleşme tarihinden itibaren hesaplanması gerekir (İçtihadı Birleştirme 
Hukuk Genel Kurulu'nun 24.11.1995 tarih, 1994/2 E. - 1995/2 K. sayılı 
ve HGK'.nun 05.04.2000 tarih, 2000/12–739 E. - 2000/746 K. sayılı ilâm-
larında vurgulandığı üzere). Somut olayda, takip dayanağı ilamda ''des-
tekten yoksun kalma tazminatının davalı ... şirketinden alınarak davacı-
lara ödenmesine'' ve vekalet ücreti ile yargılama giderlerine hükmedildiği, 
anılan alacak kalemlerinin tahsili için başlatılan ilamlı takipte alacaklının 
maddi tazminat ve yargılama gideri için dava tarihinden, vekalet ücreti 
için ise karar tarihinden itibaren yasal faiz talep ettiği görülmüştür. Takip 
konusu ilamda, alacak kalemleri için faize hükmedilmediği anlaşılmakta 
olup, ilamın infazı için de kesinleşmesine gerek bulunmadığından, tüm 
alacak kalemleri için karar tarihi olan 07.05.2015 tarihinden itibaren ya-
sal faiz talep edilebilir. O halde, mahkemece 07.05.2015 ile takip tarihi 
olan 25.06.2015 tarihleri arasında yasal faiz talep edilebileceği nazara 
alınarak, gerektiğinde bilirkişi incelemesi de yaptırılmak suretiyle oluşa-
cak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile işlemiş faiz 
miktarının tümünün iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ

Davalıların temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararı-
nın yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri 
uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 
ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak 
üzere, 21.03.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ • HESAP YÖNTEMİ

ÖZET: Kıdem tazminatına ve ücret alacaklarına 
işletilecek olan en yüksek mevduat faizi alacağı; 
faizin hesaplanacağı tarihten itibaren birer sene-
lik zaman dilimlerine göre hesaplanacaktır. En 
yüksek mevduat faizi piyasadaki bankaların fiilen 
uyguladıkları en yüksek faizdir.
Y. 12 HD E.2018/1944, K.2018/2546, T.14.3.2018

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine işçilik alacağı ilamına dayanılarak 
başlatılan ilamlı takipte, borçlunun icra emrinde talep edilen kıdem taz-
minatı ve fazla çalışma ücreti alacağı ile işlemiş ve işleyecek faizin fazla ol-
duğunu ileri sürerek icra emrinin düzeltilmesini talep ettiği, mahkemece 
bilirkişi raporu doğrultusunda şikayetin kabulüne karar verildiği görül-
mektedir. HGK’nun 20.09.2006 tarih ve 2012/594 E. - 534 K. sayılı kara-
rında da vurgulandığı üzere; en yüksek banka mevduat faiziyle tahsiline 
karar verilen alacaklar bakımından, mahkemece yapılacak iş; tarafların 
bildirdikleri bankalardan, hakkın doğum tarihinden itibaren birer yıllık 
devreler halinde, bankalarca mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz 
oranının sorulması, hakkın doğum tarihinden itibaren takip tarihine ka-
dar istenebilecek faiz miktarının bilirkişiye hesaplattırılması şeklinde ol-
malıdır. Somut olayda; mahkemece, taraflara banka isminin sorulmadığı, 
borçlunun şikayet dilekçesinde ismi bildirilen bankalardanfaiz oranları 
sorularak dosya içerisine alındığı, alacaklının da duruşmada banka ismi 
bildirdiği, hükme esas alınan ... Bankası oranlarının nasıl tespit edildiği 
anlaşılamadığı gibi, 1 yıllık zaman dilimi içinde değişen faiz oranları esas 
alınarak hesaplama yapıldığı, aynı borçlu tarafından şikayet edilen ve aynı 
mahkemenin 2015/369 E. dosyasında hükme esas alınan Garanti Banka-
sı oranlarının aynı dönemler için farklı olduğu anlaşılmaktadır. O halde, 
mahkemece, tarafların bildirdikleri bankaların genel müdürlüklerine yazı 
yazılarak, hakkın doğumu tarihinden itibaren birer yıllık devreler halin-
de bankalarca mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz oranları sorula-
rak, gelen yazı cevaplarına göre birer yıllık devrelerin başlangıcındaki en 
yüksek faiz oranı esas alınarak bilirkişiden ek rapor alınmak suretiyle 
sonuca gidilmesi gerekirken, yukarıda açıklanan ilkelere uygun olmayan 
bilirkişi raporuna göre yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ
Alacaklının 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, 
14/03/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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AVUKATLIK ÜCRETİ • GÖREVLİ MAHKEME

ÖZET: Vekalet sözleşmesinden kaynaklanan 
uyuşmazlıkların 6502 Sayılı Yasa kapsamında ol-
ması için mutlak sürette taraflardan en az birisi-
nin tüketici vasfını taşıması gerekir. Somut uyuş-
mazlıkta davalı şirket, tüketici yasasında tanımı 
yapılan tüketici kapsamında olmadığından, taraf-
lar arasındaki ilişkinin Tüketici Hukuku kapsamı 
dışında kaldığı, olaya Asliye Hukuk Mahkemele-
rinde bakılması gerektiği anlaşılmaktadır.
Y. 13 HD E.2016/17259, K.208/3880, T.29.03.2018

Davacı, avukat olduğunu, 2013 Kasım ayından itibaren davalı şirketin 
taraf olduğu bir kısım dava ve icra takip dosyalarını davalıya vekaleten 
takip ettiğini, ancak davalı tarafından 17.8.2015 tarihinde haklı bir neden 
gösterilmeden vekalet ilişkisinin tek taraflı olarak sona erdirildiğini ve ... 
21. Noterliği’nin 8.9.2015 keşide tarihli ihtarnamesi ile azledildiğini, ya-
pılan azil haksız olduğundan yasal avukatlık ücretinin tamamını istemeye 
hak kazandığını, ayrıca 6.11.2014 tarihli Avukatlık Ücret Sözleşmesi’nin 
de tek taraflı olarak sona erdirilmesi nedeniyle davalı şirketin 1 yıllık dö-
nemin sonuna kadar ödemesi gereken aylık ücretin tamamından sorumlu 
olduğunu ileri sürerek, hak ettiği sözleşme ve yasal avukatlık ücretinin 
tespitine, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 50.000,00 
TL vekalet ücreti ile 15.000,00 TL manevi tazminatın davalı şirketten tah-
siline karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, tensiben, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun’un 3. maddesi ile vekalet sözleşmelerinin de tüketici işlemi olarak 
tanımlandığı, 6502 sayılı Yasa’nın 73. maddesi gereğince davanın Tüketici 
Mahkemesi’nde görülmesi gerektiği gerekçesiyle Tüketici Mahkemesi’ne 
görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir. 

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 3. maddesine 
göre tüketici; ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden ger-
çek veya tüzel kişiyi, tüketici işlemi; mal veya hizmet piyasalarında kamu 
tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hare-
ket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel 
kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, 
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vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü 
sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder.

6502 sayılı yasanın 73. maddesi bu kanunun uygulanması ile ilgili her 
türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür.

Bir hukuki işlemin sadece 6502 Sayılı yasada düzenlenmiş olması tek 
başına o işlemden kaynaklanan uyuşmazlığın tüketici mahkemesinde gö-
rülmesini gerektirmez. Bir hukuki işlemin 6502 sayılı yasa kapsamında 
kaldığının kabul edilmesi için taraflardan birinin tüketici olması gerekir. 
Eldeki davada, davacı avukat davalı şirket tarafından vekalet ücretinin 
ödenmediğinden bahisle tahsili için alacak isteminde bulunmuştur. Dava-
lı, şirket olup, 6502 sayılı yasada tanımlanan tüketici vasfını taşımamak-
tadır. Vekalet sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların 6502 sayılı 
yasa kapsamında olması için mutlak surette taraflardan en az birisinin 
tüketici vasfını taşıması gerekir. Somut uyuşmazlıkta davalı şirket, tüke-
tici yasasında tanımı yapılan tüketici kapsamında olmadığından, taraflar 
arasındaki ilişkinin 6502 sayılı yasa kapsamı dışında kaldığı anlaşılmak-
tadır. Taraflar arasındaki uyuşmazlık, Tüketicinin Korunması Hakkın-
daki Kanun kapsamı dışında kaldığına göre davaya bakma hususunda 
genel mahkemeler görevlidir. O halde, mahkemece, işin esasına girilerek 
sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde Tüketici 
Mahkemesi’ne görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, boz-
mayı gerektirir. 

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün BOZULMASI-
NA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-3 mad-
desi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 29/03/2018 gü-
nünde oybirliğiyle karar verildi.
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AVUKATIN AZLİ
• 

HARCA ESAS DEĞER ÜZERİNDEN ÜCRET

ÖZET: Davacı avukatın azledildiği tarihte, dos-
yanın harçlandırılmış dava değeri 15.000,00 TL. 
olup, davacı avukatın azil tarihinden sonra, dava-
lılar adına herhangi bir hukuki yardımda bulun-
maya yetkili olmadığı halde, kendisini azleden 
davalılar lehine ıslah harcını yatırması da sonuca 
etkili değildir. O halde, mahkemece, vekalet üc-
reti hesabının, anılan dosyada azil tarihi itibariy-
le harçlandırılmış olan 15.000,00 TL. olan bedel 
üzerinden yapılması gerekir. 
Y. 13. HD E: 2016/20941 K: 2018/3691 T:29/03/2018

Davacı, davalıların 1.9.1997 ve muhtelif tarihli vekaletlerle dava dışı 
... Büyükşehir belediyesi aleyhine kamulaştırmasız el atma nedeni ile taz-
minat ve ecrimisl davasını açıp takip ettiğini, davalıların yargılama devam 
ederken kendisini haksız olarak azlettiklerini, davalılardan ... dışındaki 
davalılarla yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığını, haksız azil nedeni 
ile davalılar ... için sözleşmedeki yazılı tutar üzerinden, diğer davalılar 
için da Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince akdi vekalet ücreti ile 
yasal vekalet ücretinin ödenmesi gerektiğini ileri sürerek, fazla hakları 
saklı olmak üzere her bir davalıdan 1.000,00 TL. vekalet ücretinin dava 
tarihinden yasal faizi ile ödetilmesini istemiş, ıslah ile talebini artırmıştır. 

Davalı ... ve ... davanın reddini dilemiş, diğer davalılar da, azlin haklı 
olduğunu, öyle ki, davayı başka avukatlara havale ederek takip ettirdiğini, 
taşınmazındaki kira paralarını tahsil edip kendilerine bilgi vermediğini, 
açılan davada da ıslah etmediğini ve güvenlerini sarstığını savunarak, da-
vanın reddini dilemişlerdir. 

Mahkemece, davalılar Fevziye ve... yönünden davanın fergat nedeni ile 
reddine, 6.556,31 TL. ücretin, davalı ...’dan, 6.516,18’er TL.nin davalılar 
... ‘dan dava tarihinden yasal faizi ile tahsiline karar verilmiş; hüküm, 
davalılar ... tarafından temyiz edilmiştir. 

1-Davacı avukatın, davalıların murisi ... ve diğer hissedarlar adına ka-
yıtlı 133 nolu parselin dava dışı ... Büyükşehir Belediyesi tarafından ka-
mulaştırmasız el atıldığından bahisle ... 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 
2005/467 esasında görülen davayı 30.6.2005 tarihinde fazlaya ilişkin 
hakları saklı kalmak kaydıyla 10.000,00 TL. tazminat ve 5.000,00 TL. 
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ecrimisilin tahsili amacıyla dava açtığı, muris ... ‘nin ölümü ile davalıların 
muhtelif tarihli tevkil yetkisi verilen vekaletlerle davacı avukatın vekalet 
görevine devam ettiği, davalılar tarafından keşide edilen azilnamelerin da-
vacı avukata 19.8.2013 tarihinde tebliğ edildiği, takip edilen dosyada ek 
bilirkişi raporunun 1.7.2013 tarihinde verildiği, davalıların hisselerine 
isabet eden tutarların da 28.6.2014 tarihli ek rapor ile hesaplandığı ve 
davacı avukatın azilden sonra 26.8.2014 tarihinde ıslah harcını yatırdı-
ğı, ıslah dilekçesinin ise davalıların son avukatı tarafından dosyaya ibraz 
edildiği ve dosyanın 23.9.2014 tarihinde davanın kabulle sonuçlanarak 
22.12.2014 tarihinde de kesinleştiği, davacı ile davalılar ... arasında yazılı 
bir ücret sözleşmesinin bulunmadığı, dosyadaki bilgi ve belgelerle tüm 
dosya kapsamından anlaşılmaktadır. 

Davacı avukat, haksız azil nedeni ile hakettiği yasal ve akdi vekalet 
ücretinin Avukatlık Asgari Ücret tarifesine göre hesaplanarak ödenmesi 
için eldeki davayı açmıştır. Davacı avukatın haksız olarak azledildiği mah-
kemenin de kabulündedir. Avukatlık Kanunu’nun 174. maddesine göre, 
haksız azledilen avukat, hangi aşamada olursa olsun, üstlendiği işin tüm 
vekalet ücretini talep etme hakkına sahiptir. 

Dosya kapsamı incelendiğinde, mahkemenin karara esas aldığı 
12.5.2016 tarihli ek bilirkişi raporunda, davacı avukatın talep edebile-
ceği vekalet ücretinin, mahkeme kararında tespit ve tahsiline karar veri-
len miktarın davalıların veraset ilamındaki payı üzerinden AAÜT ne göre 
hesaplanacak olan nispi vekalet ücreti olduğu düşüncesi ile, ... 6.Asli-
ye Hukuk Mahkemesi’nin 2012/292-2014/255 sayılı ilamıyla (bozmadan 
sonra ) hükmedilen bedel üzerinden, vekalet ücreti hesabı yapıldığı anla-
şılmaktadır. Oysa anılan dosyada davacı avukatın azledildiği tarihte, dos-
yanın harçlandırılmış dava değeri 15.000,00 TL. olup, davacı avukatın 
azil tarihinden sonra, davalılar adına herhangi bir hukuki yardımda bu-
lunmaya yetkili olmadığı halde, kendisini azleden davalılar lehine ıslah 
harcını yatırması da sonuca etkili değildir. O halde, mahkemece, vekalet 
ücreti hesabının, anılan dosyada azil tarihi itibariyle harçlandırılmış olan 
15.000,00 TL. olan bedel üzerinden yapılması gerekmekteyken, yanılgılı 
değerlendirmeyle, azilden sonraki harçlandırılmış değer üzerinden yapıl-
ması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. 

2-Bozma nedenine göre, temyiz eden davalıların diğer temyiz itirazları-
nın incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın 
temyiz eden davalılar yararına BOZULMASINA, (2) nolu bent uyarınca 
diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, HUMK’nun 440/I 
maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme 
yolu açık olmak üzere, 29/03/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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AVUKATLIK ÜCRETİ • HAKSIZ AZİL

ÖZET: Dairemizin kökleşmiş içtihatlarına göre 
haklı azil ve fesih halinde ancak fesih tarihi itiba-
riyle sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı ve-
kalet ücreti talep edilebilir. Zira vekalet ilişkisi bir 
bütün olup azil ve fesih, taraflar arasındaki tüm 
dava ve takiplere sirayet eder.
Y. 13. HD E. 2016/19132 K. 2018/3123 T.15/03/2018 

Davacı, davalı ile imzalanan avukatlık sözleşmesine istinaden ... Va-
kıflar Bölge Müdürlüğü nezdinde sözleşmeli avukat olarak Nisan 2006 
tarihinde işe başladığını ve haksız azil tarihi olan 01.12.2010 tarihine ka-
dar görev yaptığını, haksız olarak azledilmesine karşın vekalet ücretinin 
ödenmediğini ileri sürerek ve fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 
15.000 TL’nin faizi ile davalıdan tahsilini istemiş; bilahare talebini ıslah 
sureti ile arttırmıştır. 

Davalı, davacının sözleşmeden doğan yükümlülüklerini gereği gibi ve 
zamanında yerine getirmediğini, davacı hakkında... Cumhuriyet Başsav-
cılığınca rüşvet suçundan iddianame düzenlendiğinin tespit edilmesi üze-
rine sözleşmenin haklı nedenle feshedildiğini, dolayısıyla sözleşmenin 3. 
maddesi gereğince ücret ödenmesi yapılmayacağını savunarak davanın 
reddini dilemiştir. 

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 15.000,00 TL ücreti vekaletin 
17/03/2011, 231.623,26 TL’nin ıslah tarihi 16/01/2014 tarihinden itiba-
ren değişken oranda yasal faiziyle birlikte olmak üzere toplam 246.623,26 
TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm taraflarca temyiz edil-
miştir. 

1-Davacı, eldeki davada davalı ile imzalanan sözleşmeye istinaden da-
valının dava ve icra takip dosyalarını takip etmekteyken haksız olarak 
azledildiğini ileri sürerek ödenmeyen vekalet ücretinin tahsilini istemiştir. 
Davalı, davacının sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmedi-
ğini ve hakkında rüşvet suçundan ceza davası açıldığının tespit edildiğini, 
dolayısıyla azlin haklı olduğunu savunarak davanın reddini istemiş; Mah-
kemece, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulüne 
karar verilmiştir. 

Avukatın vekil olarak borçları dava tarihi itibari ile yürürlükte olan 
818 sayılı Borçlar Kanunun 389. (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 
505.) ve devamı maddelerinde gösterilmiş olup, vekil, müvekkiline karşı 
vekaleti sadakat ve özenle ifa etmekte yükümlüdür. Vekil, sadakat borcu 
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gereği olarak müvekkilinin yararına olacak davranışlarda bulunmak, ona 
zarar verecek davranışlardan kaçınmak zorunluluğundadır. 

“Özen borcu” ile ilgili Avukatlık Kanunu’nun 34. maddesinde mevcut 
olan, “Avukatlar, yüklendikleri görevleri, bu görevin kutsallığına yakışır 
bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık 
ünvanının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır bir şekilde hareket etmekle 
yükümlüdürler.” şeklindeki hüküm ise, avukatlık mesleğinin bir kamu 
hizmeti olması nedeniyle, Borçlar Kanunu’nun 390. ( Türk Borçlar Kanu-
nunun 506.) maddesinde düzenlenen vekilin özen borcuna göre çok daha 
kapsamlı ve özel bir düzenlemedir. 

Buna göre avukat, üzerine aldığı işi özenle ve müvekkili yararına yü-
rütüp sonuçlandırmakla görevli olduğu gibi, müvekkilinin kendisi hak-
kındaki güveninin sarsılmasına neden olacak tutum ve davranışlardan 
da titizlikle kaçınmak zorundadır. Aksi halde avukatına güveni kalma-
yan müvekkilin avukatını azletmesi halinde azlin haklı olduğunun kabulü 
gerekir. Gerçekten de avukat, görevini yerine getirirken gerekli özen ve 
dikkati göstermemiş, sadakatle vekaleti ifa etmemiş ise, müvekkilinin ve-
kilini azli haklıdır. 

Avukatlık Kanununun, 174. maddesinde, “Avukatın azli halinde üc-
retin tamamı verilir. Şu kadar ki, avukat kusur veya ihmalinden dolayı 
azledilmiş ise ücretin ödenmesi gerekmez.” hükmü mevcut olup, bu hük-
me göre azil işleminin haklı nedene dayandığının kanıtlanması halinde 
müvekkil avukata vekalet ücreti ödemekle yükümlü değildir. Dairemizin 
kökleşmiş içtihatlarına göre haklı azil halinde ancak azil tarihi itibariyle 
sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı vekalet ücreti talep edilebilir. Zira 
vekalet ilişkisi bir bütün olup azil, taraflar arasındaki tüm dava ve takip-
lere sirayet edeceğinden, azlin haklı olduğunun kabul edilmesi halinde, 
davacının azil tarihi itibariyle sonuçlanıp kesinleşmeyen işlerden dolayı 
vekalet ücreti talep edebilmesi mümkün değildir. Buna karşılık haksız 
azil halinde ise avukat, hangi aşamada olursa olsun, üstlendiği işin tüm 
vekalet ücretini talep etme hakkına sahiptir. 

Bu açıklamalardan sonra dava konusu olaya bakılacak olursa; Davacı-
nın sözleşmesi 01.10.2010 tarihli yazı ile feshedilmiş olup, ilgili yazıda ... 
Cumhuriyet Başsavcılığınca rüşvet alma ve verme suçundan soruşturma 
açılarak iddianame düzenlenmiş olması fesih nedeni olarak gösterilmiş-
tir. ... Cumhuriyet Başsavcılığının davacı hakkında düzenlemiş olduğu 
iddianamede, diğer şüphelinin yapmaması gereken bir iş için bilgisayar 
talep ederek rüşvet istediği, davacının da bunun karşılığında rüşvet ver-
diği belirtilerek cezalandırılmaları istenmiştir. Davalının fesih sebebi ola-
rak gösterdiği söz konusu iddianame güven sarsıcı nitelikte olup, fesih 
ve azil işleminin haklı olduğunun kabulü gerekir. Dairemizin kökleşmiş 
içtihatlarına göre haklı azil ve fesih halinde ancak fesih tarihi itibariyle 
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sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı vekalet ücreti talep edilebilir. Zira 
vekalet ilişkisi bir bütün olup azil ve fesih, taraflar arasındaki tüm dava 
ve takiplere sirayet eder. O halda Mahkemece, davacının sözleşmesinin 
haklı nedenle feshedildiği kabul edilerek taraflar arasındaki sözleşme 
hükümleri ile yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda bir değerlendirme 
yapılarak hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, hatalı 
değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykı-
rı olup, bozmayı gerektirir. 

2-Bozma nedenine göre davacının tüm, davalının diğer temyiz itirazla-
rının bu aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle, temyiz olunan kararın 
davalı yararına BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenlerle dava-
cının tüm, davalının diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesi-
ne yer olmadığına, 1.630,00 TL duruşma avukatlık parasının davacıdan 
alınarak davalıya ödenmesine, peşin alınan 29,20 TL harcın davacıya, 
4.212,00 TL harcın davalıya iadesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca 
tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üze-
re, 15/03/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ

FERAGAT

ÖZET: Dava vekili tarafından davalılar aleyhine 
12.01.2011 gününde verilen dilekçe ile elbirliği 
mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi istenmesi 
üzerine yapılan duruşma sonunda; mahkemenin 
görevsizliğine dair verilen 26.06.2012 günlü hük-
mün Yargıtayca incelenmesi davalı R. tarafından 
istenilmekle süresinde oludğu anlaşılan temyiz 
dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra 
dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek 
gereği düşünüldü:
Y 14 HD E.2013/5887 K.2013/7466 T 16.05.2013

Dava, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece verilen görevsizlik kararı davalı R.A. tarafından temyiz 
edilmiştir.

Davacı, hükmün temyiz edilerek dosyanın Yargıtay'a gönderilmesinden 
sora vermiş olduğu 18.10.2912 tarihli dilekçesi ile davasından feragat 
ettiğini bildirmiştir.

6100 sayılı HMK'nun 307. maddesinde feragatin, davacının talep sonu-
cundan kısmen veya tamamen vazgeçmesi oludğu belirtilmiştir.

Aynı yasanın 308. maddesi gereğince de; kabul, davacının talep sonu-
cuna davalının kısmen veya tamamen muvafakat etmesidir.

Kabul, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri da-
valarda hüküm doğurur.

6100 sayılı HMK'nun "Feragat ve kabulün şekli" başlıklı 309. maddesi 
hükmüne göre de feragat ve kabul, dilekçeyle veya yargılama sırasında 
sözlü olarak yapılır. Feragat ve kabulün hüküm ifade etmesi, karşı tarafın 
ve mahkemenin muvafakatine bağlı değildir. Kısmen feragat veya kabul-
de, feragat edilen veya kabul edilen kısmın, dilekçede yahut tutanakta 
açıkça gösterilmesi gerekir. Feragat ve kabul, kayıtsız ve şartsız olmalıdır.

Yukarıda belirtildiği üzere feragatin kati bir hükmün hukuki neticele-
rini hasıl edeceği hükme bağlanmıştır. Yine belritmek gerekir ki feragatin 
geçerliliği karşı tarafın muvafakatine bağlı değildir Etkisini onu yapının 
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tek yönlü irade beyanı ile doğurur. Yargıtay'ın yerleşmiş uygulamaları da 
bu yoldadır. (11.4.1940 tarihli ve 70 sayılı Yargıtay İçtihadi Birleştirme 
Kararı, Hukuk Genel Kurulunun 16.11.1966 tarihli ve 1438/290 sayılı, 
27.5.1992 tarihli ve 1992/2-250/364 sayılı Kararları)

Bu nedenle kararın davacının davadan feragati hakkında mahkeme-
since bir karar verilmek üzere bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının ka-
bulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde yatırana 
iadesine 16.05.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

MİRASÇILIK SIFATI • İSTİHKAK DAVASI
 • 

ZAMANAŞIMI

ÖZET: Tereke mallarını elinde bulunduran kişiye 
karşı mirasçılık sıfatına dayanılarak açılan istih-
kak davası "adi istihkak" davası olup, bu davada 
zamanaşımından söz edilemez.
Y. 14 HD E.2017/5151, K.2018/95, T.9.1.2018

Davacılar vekili, 19.06.2014 tarihli dilekçesi ile muris...'nun 19/02/2009 
tarihinde çocuksuz olarak vefat ettiğini, mirasçı olarak kardeşleri dava-
cılar ile davalı eşinin kaldığını,... 2. Sulh Hukuk 2011/116-2014/7 sayılı 
30.01.2014 tarihli kesin kararı ile tereke tespitinin yapıldığını, davalının 
...şubesindeki muris ile ortak hesabında bulunan 73.444,75 TL tutarın-
daki parayı 19.02.2009 ile 20.02.2009 tarihlerinde çektiğini, davacıların 
hissesine düşen toplam 45.000,00 TL bedelin yasal faizi ile birlikte dava-
lıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. 

Davalı vekilinin vermiş olduğu cevap dilekçesinde; öncelikle zama-
naşımı itirazlarının olduğunu, buna ilişkin alacaklı davacılar tarafından 
yapılan ...2. İcra Müdürlüğünün 2011/15260-15261-15262 sayılı icra 
dosyalarına 22.08.2011 tarihinde zamanaşımı ve davanın esasına itiraz 
ettiklerini, öncelikle zamanaşımı yönünden ayrıca esasa ilişkin olarak da 
davalının çektiği bedel davalının kendi birikimi olduğunu, bu nedenle da-
vanın reddine karar verilmesini savunmuştur.
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Mahkemece, davanın konusunun miras sebebi ile istihkak istemine 
ilişkin olduğu, 4721 sayılı TMK'nun 637 maddesine göre yasal ve atanmış 
mirasçı, terekeyi veya bazı tereke mallarını elinde bulunduran kimseye 
karşı mirasçılıktaki üstün hakkını ileri sürerek miras sebebi ile istihkak 
talebine dayalı alacak davasında terekeyi veya tereke malını elinde bulun-
duran davalıya karşı öğrenme tarihinden başlayarak 1 yıl ve her halde 
miras bırakanın ölümünün veya vasiyetnamenin açılmasının üzerinden 
10 yıl geçmekle zaman aşımına uğradığı, davacının aynı konuya ilişkin ... 
2.İcra Dairesinin 2011/15260-15261 ve 15262 sayılı takip dosyaları ile 
her bir davacı için davalı hakkında icra takibinde bulunduğu, buna göre 
davacının öğrenme tarihinden itibaren 1 yıllık süre geçtikten sonra işbu 
davayı açtığı, davalı vekilinin yasal süre içerisinde zaman aşımı itirazında 
bulunduğu anlaşılmakla TMK 637/1 maddesi uyarınca davanın zamana-
şımı nedeni ile davanın reddine karar verilmiştir.

Hükmü, davacılar vekili temyiz etmiştir.

Yasal veya atanmış mirasçı, terekeyi veya bazı tereke mallarını elinde 
bulunduran kimseye karşı mirasçılıktaki üstün hakkını ileri sürerek mi-
ras sebebiyle istihkak davası açabilir. Bu davada hakim mirasçılık sıfatıy-
la ilgili uyuşmazlıkları da çözer. (TMK m.637/1)

Terekeyi veya bazı tereke mallarını elinde bulunduran kimseye karşı 
dava açan yasal veya atanmış mirasçının mirasçılıkta üstün hak iddiası 
bulunmuyorsa, açılan dava adi istihkak davasıdır. TMK 639 maddesinde 
yazılı zamanaşımı süresinin adi istihkak davasında uygulanma olanağı 
bulunmamaktadır. Mal mevcut olduğu sürece zamanaşımı yoktur.

Davacılar mirasbırakanın kardeşleri, davalı ise murisin sağ kalan eşi-
dir. Davalı davada davacı tarafın mirasçılık sıfatına itiraz etmemiştir. Ta-
rafların mirasçılık sıfatları üzerinden uyuşmazlık bulunmadığından mi-
ras sebebiyle istihkak davasından söz edilemez.

Mahkemece, davanın esası hakkında inceleme yapılarak bir karar ve-
rilmesi gerekirken yanlış değerlendirme ile zamanaşımdan dolayı davanın 
reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bu sebeple hükmün bozulma-
sı gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının 
kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 1.480 TL Yargıtay duruşma vekalet 
ücretinin davalıdan alınarak davacılara verilmesine, peşin yatırılan tem-
yiz harcının istek halinde yatıranlara iadesine, kararın tebliğinden itiba-
ren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.01.2018 
tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
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TAŞINMAZ SATIŞI VAADİ • ZAMANAŞIMI

ÖZET: Taşınmaz mal satış vaadi sözleşmesinde 
zamanaşımı süresi on yıldır. Bu süre ifa imkanı-
nın doğduğu tarihden itibaren başlar. Ancak, sa-
tış vaat edilen taınmaz fiilen alıcıya teslim edilmiş 
ise, on yıllık süre geçtikten sonra ileri sürülen za-
manaşımı savunmasına itibar edilemez.
Y. 14 HD E.2017/5935, K.2018/1859, T.12.3.2018

Dava, satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine iliş-
kindir. 

Davacılar vekili, davacılar miras bırakanı ..... ile davalılar miras bı-
rakanı....arasında yapılan iki ayrı gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi 
ile, davalılar miras bırakanının 125 parsel sayılı taşınmazdaki payından 
1000 metrekarelik kısım ile 700 metrekarelik kısmı, davacıların miras 
bırakanına satmayı vadettiğini, iman uygulaması ile 125 parsel sayılı ta-
şınmazın 1818 sayılı parsele dönüştüğünü, taşınmazın fiili olarak davacı 
tarafın tasarrufunda olduğunu ileri sürerek davaya konu 1818 parsel sa-
yılı taşınmazdaki davalı taraf adına kayıtlı payın iptali ile davacılar adına 
tescilini istemiştir.

Davalılar vekili, zamanaşımı savunmasında bulunmuş, öte yandan da-
vaya konu 1818 sayılı parsel ile 125 sayılı parselin birbirinden ayrı ta-
şınmazlar olduğunu, davacının bahsettiği şekilde bir imar uygulamasının 
olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hükmü, davalılar vekili temyiz etmiştir.

Kaynağını Türk Borçlar Kanununun 29. maddesinden alan taşınmaz 
satış vaadi sözleşmeleri, Türk Borçlar Kanununun 237. maddesi ile Türk 
Medeni Kanununun 706. ve Noterlik Kanununun 89. maddesi hükümleri 
uyarınca noter önünde re’sen düzenlenmesi gereken, bir başka anlatımla 
geçerliliği resmi şekil şartına bağlı kılınan, tam iki tarafa borç yükleyen 
ve kişisel hak sağlayan sözleşme türüdür. Vaat alacaklısı, taşınmaz satış 
vaadi sözleşmesi ile mülkiyet devir borcu yüklenen satıcıdan edim yerine 
getirilmediğinde Türk Medeni Kanununun 716. maddesi uyarınca açacağı 
tapu iptali ve tescil davasında borcun hükmen yerine getirilmesini isteye-
bilir.

Taşınmaz mal satış vaadi sözleşmesinden doğan davalar için özel bir-
zamanaşımı süresi öngörülmediğinden Borçlar Kanununun 146. maddesi 
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hükmü gereğince on yıllık zamanaşımı süresi uygulanır ve bu süre sözleş-
menin ifa olanağının doğması ile işlemeye başlar. Ancak satışı vaat edilen 
taşınmaz, sözleşme ile veya fiilen satış vaadini kabul eden kişiye yani vaat 
alacaklısına teslim edilmiş ise on yıllık zamanaşımı süresi geçtikten son-
ra açılan davalardazamanaşımı savunması Türk Medeni Kanununun 2. 
maddesinde yer alan “dürüst davranma kuralı” ile bağdaşmayacağından 
dinlenmez. 

Somut olaya gelince, davacı ve davalı tarafların murisleri arasında ya-
pılan her iki gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi 125 sayılı parsel üze-
rinden yapılmış olup Mahkemece davalıların 1818 sayılı parselde kayıtlı 
bulunan tüm hisseleri iptal edilerek davacılar adına tapu iptal ve tesciline 
karar verilmiştir.

Ancak 125 sayılı parselin tapu kaydının tetkikinde, imar nedeniyle 
önce 717, 719, 726, 728 ve 8568 sayılı parsellere gittiği; ardından kamu-
laştırma nedeniyle 192/2, 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7 ve 7398 sayılı 
parsellere gittiği, tapu kayıtlarından davaya konu 125 sayılı parselin 1818 
sayılı parsele gitmediği anlaşılmıştır.

Mahkemece dava konusu olmayan 1818 sayılı parselden davalıların 
hisseleri iptal edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülme-
miş, bu nedenle hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin temyiz itirazlarının 
kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halin-
de yatıranlara iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar 
düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.03.2018 tarihinde oybirliği ile karar 
verildi



YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ

ESER SÖZLEŞMESİ • ZAMANAŞIMI

ÖZET: Eser sözleşmesinde zamanaşımı süresi 
beş yıldır. Bu süre alacağın muaccel olduğu ta-
rihten itibaren başlar.
Y. 15 HD E.2017/2539, K.2018/40, T.15.1.2018

Uyuşmazlık taraflar arasında imzalanan 05.03.1987 tarih 64139 sayılı 
eser sözleşmesinden kaynaklanmıştır. Asıl dava, hakedişlerin sözleşmede 
kararlaştırılan para cinsiyle ödenmemesinden doğan zararlar ile hakediş-
lerin geç ödenmesi ve teminat mektuplarının sözleşme hükümlerine göre 
sürelerinde iade edilmemelerinden doğan zararların tahsili, birleşen ... . 
Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2006/267 Esas sayılı dosyasındaki dava ise, 
davalı iş sahibinin Türk lirası olarak yapılan ödemelerin iadesini USD 
cinsinden talep edemeyeceği, iadesi talep edilen borcun USD olarak he-
saplanamayacağı, fazla ödeme yönünden iyiniyetli olan yüklenicinin bu 
iktisaba bağlı giderler ve malvarlığındaki eksilmelerin de iade edilecek 
miktardan tenkisi gerektiğinden teminat mektuplarından haksız olarak 
paraya çevrilen USD cinsinden 3.826.475,93 TL'lik kısmının davalıdan 
tahsili istemlerine ilişkindir.

Mahkemece asıl ve birleşen davanın zamanaşımı nedeniyle reddine 
dair verilen karar, asıl ve birleşen dosya davacıları vekillerince temyiz 
edilmiştir.

Mahkemece 15.02.2013 tarihinde asıl ve birleşen davanın kısmen ka-
bulüne dair verilen kararın taraf vekillerince temyizi üzerine dairemizin 
02.12.2014 tarih 2014/4953 Esas ve 2014/6985 Karar sayılı ilâmı ile asıl 
ve birleşen davalı iş sahibi idarenin, alacağın 

zamanaşımına uğradığı yönündeki zamanaşımı def'i hakkında değer-
lendirme yapılarak, zamanaşımını kesen ve durduran sebeplerin varlı-
ğına ilişkin davacının beyanları da incelenerek sonucuna göre öncelikle 
zamanaşımı def'inin karara bağlanması alacak zamanaşımına uğramışsa 
davaların bu nedenle reddedilmesi, zamanaşımına uğramadığı anlaşıldı-
ğında zamanaşımı def'i reddedilip, sonucuna göre karar verilmesi gerekti-
ğinden bahisle bozulmasına karar verilmiş, mahkemece Dairemiz bozma 
ilâmına uyularak taraflar arasındaki sözleşme kapsamında kesin hakedi-
şin 25.03.1998 tarihinde onaylandığı bu tarih itibariyle alacağın muaccel 
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hale gelmiş olduğu asıl ve birleşen dava tarihi itibariyle 818 sayılı BK'nın 
126/4. maddesi gereğince 5 yıllık zamanaşımı süresininin dolduğu kabul 
edilerek asıl ve birleşen davanın zamanaşımı nedeniyle reddine dair veri-
len karar, asıl ve birleşen dosya davacıları vekillerince temyiz edilmiştir.

Yanlar arasındaki uyuşmazlık BK’nın 355 ve devamı maddelerinde 
düzenlenen eser sözleşmesinden kaynaklanmıştır. Anılan Yasa'nın 126/4. 
maddesinde eser sözleşmelerinde 5 yıllık zamanaşımı süresi öngörül-
müştür. Bu süre aynı Kanun'un 128. maddesi hükmünce alacağın muac-
cel olduğu tarihten başlar.

Sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan 2886 sayılı Devlet İhale Kanu-
nu ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan Bayındırlık İşleri Genel Şartna-
mesi'nin 40. maddesinde geçici kabulden sonra kesin metraj ve hesapları 
çıkartılmakta, kesin kabulden sonra da kesin hakediş düzenlenmektedir. 
Aynı şartnamenin 44. maddesinde kesin kabulün ne şekilde yapılacağı 
gösterilmiş, son fıkrasında kesin kabul tutanağının yetkili makam tarafın-
dan onaylanması ile kesin kabul işleminin tamamlanmış olacağı hususu 
düzenlenmiştir. Kesin hakedişin ihtirazi kayıtla imzalanmış olması ya da 
kesin kabul ve kesin hakedişten önce dava açılmış olması halinde kesin 
kabul ve hakediş işlemleri kesinleşmeyeceğinden, tasfiye kesin hesabının 
dava açılan mahkeme ya da hakem tarafından çıkartılması gerekmektedir 
(Yargıtay 15. H.D.'nin 28.02.2005 gün 2004/3882 Esas 2005/1090 Karar, 
19.11.1995 gün 1995/5601 Esas 1995/7026 Karar sayılı ilâmları).

Kesin hesaplar ile kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra 
kesin hakediş düzenlenecek olup, somut olayda kesin hakediş idarece 
25.03.1998 tarihinde onaylanmış ise de 25.03.1998 tarihli kesin hakedi-
şe yüklenici ortak girişim tarafından "Halen Tahkim Heyetinde görülmek-
te olan alt-temel ve diğer birim fiyatlardaki tüm talep haklarımız mahfuz 
olmak kaydı itirazı ile" itiraz edildiği ve yüklenici ortak girişimi oluşturan 
şirketlerce, 28.02.1996 tarihinde ve kesin kabul tutanağının onaylanma-
sından önce taraflar arasında imzalanan 05.03.1987 tarihli ... Otoyolu 
Kazancı ... Oto yolunun (bağlantı yolları dahil) proje, yapımı ve 1 yıllık 
bakım işine dair sözleşme ve 14.12.1989 tarihli 1 nolu ek sözleşme kap-
samında kesin hesaba esas teşkil edecek 32 alacak kalemi ve alt-temel 
imalatı nedeniyle ödenen iş bedeli yönünden borçlu olmadığının tespitine 
ilişkin eldeki davanın dayanağı olan hakem davasının açıldığı anlaşılmak-
tadır. 

Her ne kadar 25.03.1998 tarihinde idarece kesin hakediş raporu onay-
lanmış ise de kesin hakedişin yüklenici ortak girişim tarafından ihtirazi 
kayıt ile imzalanması ve kesin hesap ile kesin kabul tutanağı ve kesin ha-
kediş onaylanmasından önce 28.02.1996 tarihinde tahkim davasının açıl-
mış bulunmasına göre taraflar arasındaki sözleşme kapsamında kesin  
hesap işlemleri kesinleşmemiş olup, davalı iş sahibince de 17.06.2004 
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tarihli dilekçe ile tasfiye kesin hesabının hakem kararına bağlı olarak 
çıkarılacağının kabul edildiği, açılan tahkim davası sonucu 10.09.2004 
tarihli 3. hakem kararının temyizi üzerine Dairemizin 27.01.2005 tarih 
2004/7593 Esas ve 2005/323 Karar sayılı onama ilâmı ile tasfiye kesin 
hesabının kesinleştiği, hakem kararının kesinleştiği bu tarihten davanın 
ilk açıldığı 26.05.2006 ve birleşen davanın açıldığı 23.05.2006 tarihle-
ri itibariyle 818 sayılı BK'nın 126/4. maddesindeki 5 yıllık zamanaşımı 
süresi dolmadığından (Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin 16.04.2003 gün 
2003/1194 Esas, 2003/2028 Karar, 30.11.2010 gün 2010/6153 Esas, 
2010/6542 Karar, 21. Hukuk Dairesinin 12.01.2015 gün 2014/22619 
Esas, 2015/150 Karar sayılı, 15. H.D.'nin 22.04.2011 gün 2011/58 Esas 
2011/2453 Karar sayılı ilâmları) mahkemece zamanaşımı def'inin redde-
dilip işin esasına girilip sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken 
kesin hakedişin 25.03.1998 tarihinde onaylandığı ve zamanaşımı süresi-
nin bu tarihte işlemeye başladığı kabul edilerek asıl ve birleşen davanın 
zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmesi doğru olmamış, kararın 
bozulması gerekmiştir. 

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle asıl ve birleşen dosya davacılarının tem-
yiz itirazlarının kabulü ile hükmün asıl ve birleşen dosya davacıları yara-
rına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz 
eden asıl ve birleşen dosya davacısı ... Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj 
Taahhüt A.Ş.'ye geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 
15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 15.01.2018 
gününde oybirliğiyle karar verildi.

ZAMANAŞIMI DEFİ

ÖZET: Yasanın belirlediği süreler içerisinde usu-
lüne uygun olarak ileri sürülmemiş olan zamana-
şımı def'i mahkemece kendiliğinden dikkate alı-
namaz.
Y. 15 HD E.2018/1012, K.2018/1286, T.29.3.2018

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkin olup; 
mahkemecezamanaşımı nedeniyle davanın reddine dair verilen karar da-
vacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

Davacı taraflar arasında kat karşılığı inşaat sözleşmesi bulunduğunu, 
sözleşmede yer teslimini müteakip 10 gün içinde teknik personelin bil-



dirilmesinin kararlaştırıldığı halde 38 gün gecikme ile bildirildiğini be-
lirterek 19.000,00 TL cezai şart alacağı doğduğunu belirterek bu miktar 
alacağın tahsiline karar verilmesini istemiş, davalı davaya cevap verme-
miş, mahkemece zamanaşımı nedeniyle davanın reddine karar verilmiş, 
hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir. 

Dava sözleşme tarihine göre uygulanması gereken 818 sayılı mülgâ BK 
355 ve devamı maddelerde düzenlenen ve konusu arsa payı karşılığı in-
şaat yapılması işi olan eser sözleşmesine dayalı olarak açılmış cezai şart 
alacağı davasıdır. 

Genel olarak zamanaşımı, bir hakkın kazanılmasında veya kaybedil-
mesinde kanunun öngördüğü sürenin dolmasıdır. Zamanaşımı, alacak 
hakkının belli bir süre kullanılmaması yüzünden dava edilebilme niteli-
ğinden yoksun kalabilmesini ifade eder. Zamanaşımı def’i kelime anla-
mıyla ileri sürülmesi halinde alacağın dava veya icra takibi yoluyla isten-
mesini engelleme imkanını sağlar. Zamanaşımının dolması da sürenin 
geçmesiyle hakkın düşmesi sonucunu doğurmaz. Zamanaşımı borçluya 
defi hakkı verdiğinden borçlu ya da davalı tarafından süresi içinde ileri 
sürülmesi halinde davanın zamanaşımı nedeniyle reddi imkanını sağlar. 
818 sayılı mülga BK 140 ve TBK 161. maddelerde, zamanaşımı ileri sü-
rülmedikçe,  hâkimin bunu kendiliğinden göz önüne alamayacağı düzen-
lenmiş olduğundan,zamanaşımının itiraz niteliğinde olmadığı da açıktır. 
Yukarıda yapılan açıklama ve sözü edilen kurallarla birlikte somut olay

değerlendirildiğinde; davalı yapılan tebliğe rağmen davaya cevap ver-
memiş olup, bu nedenle ileri sürülen zamanaşımı def’i de bulunmamak-
tadır. O halde zamanşımı def’i bulunmadığı gözetilerek işin esasının in-
celenmesi gerekirken, zamanaşımının def’i niteliği gözetilmeksizin itiraz 
gibi değerlendirilip zamanaşımı süresinin geçtiği gerekçesiyle davanın 
reddine karar verilmesi doğru olmamış kararın temyiz eden davacı yara-
rına bozulması gerekmiştir. 

SONUÇ

Yukarıda yazılı nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü 
ile hükmün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz 
peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, karara 
karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde 
bulunulabileceğine 29.03.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ

TRAFİK İŞ KAZASI • PMF YAŞAM TABLOSU

ÖZET: Sosyal Güvenlik Kurumu'na müzekkere 
yazılacak iş kazası tespiti bakımından yapılan 
incelemenin sonuçlanıp sonuçlanmadığı, olayın 
iş kazası olarak kabul edilmiş olması halinde da-
vacı mirasçılara iş kazası nedeniyle ölüm geliri 
bağlanıp bağlanmadığı, bağlanmış ise yapılan 
ödemenin miktarı ile ilk peşin sermaye değeri tu-
tarının ne olduğu ve rücuya tabi olup olmadığı ve 
rücu istekli dava açılıp açılmadığı araştırılarak, 
rücuya tabi ise 5510 sayılı Yasa'nın 21. madde 
hükmü değerlendirilerek sonuca göre karar veril-
mesi gerekirken, eksik inceleme sonucu hüküm 
kurulması isabetli olmamıştır. Yargıtay Hukuk Ge-
nel Kurulu'nun 1989/4-586 esas, 1990/1999 sayı-
lı kararı ve Dairemizin yerleşik içtihatları gereği, 
Population Masculine Et - Feminine (PMF (1931) 
Tablosu esas alınarak desteğin ve davacıların 
muhtemel yaşam süresinin belirlenmesi gerek-
mektedir.
Y. 17 HD. E.2017/3361, K.2017/10116, T.06.11.2017

Davacılar vekili; 22/12/2009 tarihinde müvekkillerinin eşi ve babaları 
olan ...'un sürücülüğünü yaptığı, davalı ...nin ZMSS poliçesi ile davalı ...Ş.
nin ihtiyari mali sorumluluk teminatını kapsayan kasko sigorta poliçesi 
ile sigortacısı olduğu aracın dava dışı araç ile çarpışması sonucu davacı-
ların desteği ...'un vefat ettiğini belirterek davacı ... için 5.000,00-TL ve 
çocuklar için 500,00-TL'şer olmak üzere toplam 7.000,00-TL destekten 
yoksunluk tazminatının poliçe teminatları oranında ... Sigorta Şirketin-
den, yine her bir davacı için 200,00 TL olmak üzere toplam 1.000,00-TL 
destekten yoksunluk tazminatının davalı ... Şirketinden dava tarihinden 
itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davacılar vekili 20.05.2014 tarihli ıslah dilekçesi ile maddi tazminat ta-
leplerini davalı ...Ş. yönünden toplamda 150.000,00 TL ve davalı ...Ş. 
yönünden toplamda 100.000,00 TL olarak ıslah etmiştir.
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Davalı ...Ş. vekili; davanın zamanaşımına uğradığını, davacı talebinin 
poliçe limitleri ile sınırlı olabileceğini ve müteveffanın kazada tam kusurlu 
olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ...Ş. vekili; davanın zamanaşımına uğradığını, davacının tam 
kusuru nedeni ile meydana gelen kazadan dolayı davalının sorumlu tu-
tulamayacağını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiş-
tir.Mahkemece, davanın kabulü ile davacılar ... için 78.451,36-TL, ... 
için 18.645,39-TL, ... için 8.542,93-TL, ... için 18.645,39-TL ve ... için 
25.714,92-TL olmak üzere toplam 149.999,99-TL tazminatın ... Sigor-
ta A.Ş. den 28/09/2012 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte alına-
rak belirtilen davacılara verilmesine; davacılar ... için 52.300,91-TL, 
... için 12.430,26-TL, ... için 5.695,29-TL, ... için 12.430,26-TL, ... için 
17.143,28-TL olmak üzere toplam 100.000,00-TL tazminatın Generali 
Sigorta A.Ş. den 28/09/2012 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte alı-
narak davacılara verilmesine karar verilmiş; hüküm davalı ...Ş. vekili ve 
davalı ...Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçe-
sinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya 
aykırı bir yön bulunmamasına; davacıların talebinin doğrudan kendileri 
üzerinde doğan destekten yoksunluk zararına ilişkin olması, bu zararın 
oluşumundaki desteğin kusurunun davacılara yansıtılamayacağı, sürü-
cü desteğin tam kusurlu olmasının, onun desteğinden yoksun kalan da-
vacıyı etkilemeyeceğine ilişkin HGK'nun 15.6.2011 gün ve 2011/17-142 
Esas-411 Karar, HGK'nun 22.2.2012 gün 2011/17-787 Esas- 2012/92 
Karar, HGK'nun 16.1.2013 gün ve 2012/17-1491 Esas- 2013/74 Karar 
sayılı ilamları uyarınca, davalı ...Ş.'nin tazminattan sorumluluğuna hük-
medilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına; ölenin tam 
kusuruyla sebep olduğu kaza yönünden de ceza zamanaşımının uygula-
nabilecek olmasına; dosya içeriğine uygun olarak düzenlenen uzman bi-
lirkişi raporunda belirtilen tazminata ilişkin hesaplamanın (2 ve 3 nolu 
bentler dışında) hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına 
göre davalı ...Ş. Vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek 
gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazası sonucu ölüm nedeniyle maddi tazminat istemi-
ne ilişkindir.5510 sayılı Yasa’nın 21. maddesinde; “İş kazası ve meslek 
hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güven-
liği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca 
sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan veya ileri-
de yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk 
peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden 
isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca işverene ödet-
tirilir. İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate 
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alınır. İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık, üçüncü bir kişinin kusuru 
nedeniyle meydana gelmişse, sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya 
ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki 
ilk peşin sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan üçüncü kişilere ve 
şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara rücu edilir. İş kazası, meslek 
hastalığı ve hastalık; kamu görevlileri, er ve erbaşlar ile kamu idareleri 
tarafından görevlendirilen diğer kişilerin vazifelerinin gereği olarak yap-
tıkları fiiller sonucu meydana gelmiş ise, bu fiillerden dolayı haklarında 
kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunanlar hariç olmak üzere, sigortalı 
veya hak sahiplerine yapılan ödemeler veya bağlanan gelirler için kuru-
muna veya ilgililere rücu edilmez. Ayrıca, iş kazası veya meslek hastalığı 
sonucu ölümlerde, bu Kanun uyarınca hak sahiplerine bağlanacak gelir 
ve verilecek ödenekler için, iş kazası veya meslek hastalığının meydana 
gelmesinde kusuru bulunan hak sahiplerine veya iş kazası sonucu ölen 
kusurlu sigortalının hak sahiplerine, Kurumca rücu edilmez.” düzenle-
mesi getirilmiştir.Somut olayda davacıların desteği, araç maliki ...Gıda 
Nakliye Ltd. Şti.'nde şoför olarak çalışmaktadır. Davalı tarafça davacılara 
SGK’dan ödeme yapılıp yapılmadığının araştırılması talep edilmiş ve bu 
konuda mahkemce araştırma yapılmamıştır. Eksik inceleme ile hüküm 
kurulamaz.

Bu durumda mahkemece Sosyal Güvenlik Kurumu’na müzekkere ya-
zılarak iş kazası tespiti bakımından yapılan incelemenin sonuçlanıp so-
nuçlanmadığı, olayın iş kazası olarak kabul edilmiş olması halinde davacı 
mirasçılara iş kazası nedeniyle ölüm geliri bağlanıp bağlanmadığı, bağlan-
mış ise yapılan ödemenin miktarı ile ilk peşin sermaye değeri tutarının ne 
olduğu ve rücuya tabi olup olmadığı ve rücu istekli dava açılıp açılmadığı 
araştırılarak, rücuya tabi ise 5510 sayılı Yasa'nın 21.madde hükmü de-
ğerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme 
sonucu hüküm kurulması isabetli olmamıştır.

3-Davacıların, ölen yakınlarının mevcut ve gelecekteki muhtemel deste-
ğinden yoksun kalmaya ilişkin zarar talebi, davacıların henüz doğmamış 
ve geleceğe ilişkin zararı olduğundan, desteğin ve zarar giderim talebinde 
bulunan davacıların muhtemel yaşam sürelerinin usul ve uygulamaya uy-
gun olarak belirlenmesi önem kazanmaktadır.

Somut olayda; hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacıların ve 
ölenin muhtemel bakiye yaşam sürelerinin, TRH 2010 tablosuna göre be-
lirlendiği görülmektedir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 1989/4-586 
esas, 1990/199 sayılı kararı ve Dairemizin yerleşik içtihatları gereği, Popu-
lation Masculine Et – Feminine (PMF 1931) Tablosu esas alınarak deste-
ğin ve davacıların muhtemel yaşam süresinin belirlenmesi gerekmektedir.
Bu durumda mahkemece, destek ve davacıların muhtemel bakiye ömür 
sürelerinin PMF Yaşam Tablosu'na göre belirlenmesi suretiyle tazminatın 
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hesaplanması konusunda, rapor düzenleyen hesap uzmanı bilirkişiden 
ek rapor alınarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, hata-
lı hesap içeren bilirkişi raporuna göre yazılı şekilde hüküm tesisi doğru 
görülmemiştir.

4-Davalı ...Ş. Vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Dava konusu kazayı yapan davacıların desteğinin sürücüsü olduğu 
araç için, davalı ...Ş.'nin sigorta şirketi tarafından zorunlu mali sorum-
luluk sigorta poliçesi ve davalı ...Ş. tarafından ihtiyari mali sorumluluk 
içeren kasko poliçesi düzenlendiği dosya kapsamı ile sabittir.

Mahkemece zorunlu trafik sigortacısı yönünden davanın kabulü kara-
rı verilmesinde isabetsizlik bulunmamakla davacı taraf aracının ihtiyari 
mali sorumluluk sigortası genel şartlarına bakıldığında İMMS'nin sorum-
luluğunun bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Somut olayda, davacılar desteğinin sürücüsü olduğu aracın ihtiyari 
mali sorumluluk sigortacısı davalı ... şirketine husumet yöneltilmiştir. O 
halde mahkemece, sadece davalı zorunlu trafik sigorta şirketi açısından 
kabul karar verilmesi gerekip, sorumluluğu bulunmayan ihtiyari mali so-
rumluluk sigortacısı yönünden reddine karar verilmesi gerekirken ... Si-
gorta A.Ş. yönünden kabulü doğru görülmemiştir.

5-Bozma ilamının kapsam ve şekline göre davalı ...Ş. vekilinin sair 
temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ...Ş. vekilinin sair 
temyiz itirazlarının REDDİNE; (2) ve (3) nolu bentlerde açıklanan neden-
lerle davalı ...Ş. vekilinin, (4) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ...Ş. 
Vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (5) nolu 
bentte açıklanan nedenlerle davalı ...Ş. vekilinin sair temyiz itirazlarının 
bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek ha-
linde temyiz eden davalılar ... Sigorta A.Ş. ve ...Sigorta A.Ş.'ne geri veril-
mesine, 06/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
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TRAFİK KAZASI • TEDAVİ GİDERLERİ 
• 

BELGESİZ TEDAVİ GİDERLERİNDEN SİGORTA 
ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUĞU

ÖZET: Trafik kazasından kaynaklanan bedensel 
zarar nedeniyle tedavi giderinden SGK sorumlu-
dur. Belgesiz tedavi giderlerinden ise Sigorta Şir-
ketlerinin ve işletenin sorumluluğu devam eder.
Y. 17 HD E.2017/4593, K.2018/816, T.12.02.2018

Davacı vekili, müvekkiline ait, davalıya sigortalı aracın kazasında ya-
ralanan kişinin tedavi giderlerinin müvekkilince karşılandığını, davalının 
zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi kapsamında anılan zarardan 
sorumlu olduğunu açıklayıp tedavi gideri olarak ödenen 17.000,00 TL'nin 
rücuan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.Davalı vekili, davanın 
reddini savunmuştur.Mahkemece, toplanan delillere göre davanın ka-
bulüne karar verilmiş; hüküm, davalı vekilince temyiz edilmiş ve karar 
dairemizin 25.05.2017 Tarih, 2014/22751 Esas, 2017/5944 Karar sayılı 
ilamı ile onanmış, davalı ... şirketi vekili tarafından anılan kararın hatalı 
olduğundan bahisle karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.Dosyanın 
yeniden yapılan incelemesi sonunda; Dava trafik kazasından kaynakla-
nan cismani zarar nedeniyle tedavi gideri istemine ilişkindir.

Mahkemece, trafik kazasının 07.08.2008 olması, ve doktor bilirkişi ta-
rafından belirlenen tedavi giderlerinin ise 01.09.2008 tarihinde davacı ta-
rafından ödemesin yapılmış olması nedeniyle kesinleşen tedavi giderlerin-
den davalı zorunlu mali sorumluluk sigortacısın sorumlu olduğuna karar 
vermiş ise de 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren 13.02.2011 tarihli 6111 Sayılı Yasa’nın 59. maddesi ile 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanunu’nun 98. maddesi değiştirilmiş, buna göre "tra-
fik kazaları nedeniyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer resmi ve özel 
sağlık kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedellerinin kazazedenin 
sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kuru-
mu tarafından karşılanacağı", Yasanın geçici 1. maddesi ile de "Bu Kanu-
nun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle 
sunulan sağlık hizmet bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 
karşılanacağı, söz konusu sağlık hizmet bedelleri için bu Kanun'un 59. 
maddesine göre belirlenen tutarın %20'sinden fazla olmamak üzere belir-
lenecek tutarın üç yıl süreyle ayrıca aktarılmasıyla anılan dönem için ilgili 
sigorta şirketleri ve Güvence Hesabının yükümlülüklerinin sona ereceği," 
öngörülmüştür. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 91. maddesi 
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ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A-1. maddesinde, 
sigortacının poliçede belirtilen aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin 
ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet 
vermiş olmasından dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre 
işletene düşen hukuki sorumluluğu zorunlu sigorta limitlerine kadar te-
min edeceği düzenlenmiştir. Karayolları Trafik Kanunu’na göre zorunlu 
mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorunludur.

Sigorta şirketi, motorlu aracın işletilmesinden kaynaklanan kaza ne-
deniyle zarar görenlerin tedavisi için ödenen giderleri zorunlu olarak te-
minat altına alır. Sigorta şirketinin, işleten ve sürücünün yasadan ve söz-
leşmeden doğan bu yükümlülüğü, 6111 sayılı yasa ile getirilen düzenleme 
ile sona erdirilmiş bulunmaktadır. 2918 sayılı Yasa'nın 98. maddesinde 
belirtilen tedavi giderleri yönünden sorumluluğun dava dışı Sosyal Gü-
venlik Kurumu'na geçtiğinin kabulü gerekir. Buna karşın belgesiz tedavi 
giderlerinden sigorta şirketinin, işleten ve sürücünün sorumlulukları de-
vam etmektedir.Yukarıda açıklanan yasal düzenlemelere göre, 2918 sa-
yılı Yasanın 98.maddesinde belirtilen sağlık hizmeti giderleri yönünden 
sorumluluk "Sosyal Güvenlik Kurumu'na" geçtiğinden yasal hasmın "Sos-
yal Güvenlik Kurumu" olması gerekir.Bu durumda mahkemece, "Sosyal 
Güvenlik Kurumu"nun davaya dahil edilerek sağlık hizmeti giderlerinden 
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sorumluluğuna hükmedilmesi gerekirken 
Sosyal Güvenlik Kurumu davaya dahil edilmeden eksik inceleme ile yazılı 
şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı ...Ş vekilinin karar düzeltme 
isteminin kabulü ile Dairemizin 25.05.2017 Tarih, 2014/22751 Esas, 
2017/5944 Karar sayılı onama ilamının kaldırılarak yerel mahkeme ka-
rarının BOZULMASINA, tashihi karar ve temyiz peşin harçlarının istek 
halinde davalı ...Ş'ne geri verilmesine, 12/02/2018 tarihinde oybirliğiyle 
karar verildi.
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DESTEKTEM YOKSUNLUK • DUL KIZIN DURUMU

ÖZET: Engelli değilse, 22 yaşını geçen kız çocu-
ğu destekten yoksunluk tazminatı alamaz.
Y. 17 HD E.2015/6443, K.2017/10930, T.23.11.2017

Davacı vekili; davacının desteği ...'un sürücüsü olduğu davalı ... şirke-
tince ... ile sigortalı olan... plakalı araçla Temmuz 2010 tarihinde ...-... 
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında vefat ettiğini; davacının annesi 
olan ...'un ölümü ile desteğinden mahrum kaldığını, bu desteğin mirascı-
larının davacı ile davacının oğlu ... olduğunu, davacı ...'nın kaza tarihinde 
eşinden boşanmış ve bir çocuğu ile annesinin evine sığınmış durumda 
olduğu için vefat eden ...'un davacının desteği olduğunu, zira tüm mas-
raflarının annesi tarafından karşılandığını, ... teminat limitinin 2010 yılı 
için 175.000,00 TL olduğunu, davalı ... şirketine 20/01/2011 tarihinde 
ihbarda bulunduklarını ödeme de yapılmadığı için davalının 04/02/2011 
tarihinde temerrüte düştüğünü ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı 
kalmak kaydıyla ... ...'dan şimdilik 2.000,00 TL destekten yoksun kalma 
tazminatının temerrüt tarihi olan 04/02/2011 tarihinden itibaren avans 
faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş-
tir. Davacı vekili 11/08/2014 tarihli dilekçesi ile birlikte raporda belirtilen 
135.733,71 TL'yi kabul ederek bu miktarı tamamlayacak şekilde davasını 
ıslah etmiş ve ıslah harcını da aynı tarihte yatırdığı anlaşılmıştır.

Davalı özetle kazanın davacının desteğinin kusurundan kaynaklandığı-
nı belirterek davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere göre davanın kabulü 
ile; 135.733,71 TL destekten yoksun kalma tazminatının 04/02/2011 ta-
rihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak dava-
cıya verilmesine (davalı ... şirketinin poliçe teminat limitiyle sınırlı olmak 
kaydıyla) karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davalı vekili tarafından 
temyiz edilmiştir. 

Davanın konusu trafik kazasından kaynaklı meydana gelen davacının 
desteğinin vefatı nedeni ile davacının destekten yoksun kalma talebine 
ilişkin maddi tazminat talebidir.

1-)Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçe-
sinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya 
aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin 
kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-)Dava, destekten yoksun kalma tazminatı talebine ilişkindir.Daire-
mizin yerleşmiş içtihatlarına göre; çocuklar için destekten yoksun kala-
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cakları sürenin belirlenmesinde yaşları, okuldaki eğitim durumları, için-
de yaşadıkları sosyal ve ekonomik koşulların ayrı ayrı değerlendirilmesi, 
... öğrenim yapacaklar ise, 25 yaşının doldurulmasına kadar; ... öğrenim 
yapmamakta ise yerleşik ve kabul gören uygulamaya göre, erkek çocuk-
ları için 18 yaşın, kız çocukları için 22 yaşın desteğin sona ereceği yaş 
olarak kabul edilerek hesaplama yapılması gerekmektedir.

Somut olayda; hükme esas alınan bilirkişi raporunda belirtildiği üze-
re davacı kaza tarihinde 29 yaşındadır. Davacı eşinden boşanmış ve bir 
çocuğu ile birlikte kaza tarihinde desteği olan vefat eden annesi ile birlik-
te yaşamaktadır. Bilirkişi raporunda takdir mahkemeye bırakılmak ile; 
eşinden ayrılıp çocuğu ile ailesinin yanına yerleşen bir kadının annesinin 
vefatı nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı talep edebileceği sos-
yal hayatta da buna benzer pek çok vakıa da dul kadının ve çocuğunun 
ihtiyaçlarının ailesi tarafından karşılandığı gerekçesi ile destekten yoksun 
kalma tazminatı hesaplanmıştır. Dosya kapsamında davacının, desteği 
olan ve kazada vefat eden davacının annesinin sürekli bakımına muhtaç 
olduğuna dair(engelli vs olduğunu gösteren) bilgi ve belge bulunmamakta-
dır. Bu durumda desteğin kızı olan davacının desteğinden alacağı destek 
22 yaşında sona ereceğinden davacı yönünden destekten yoksun kalma 
zararına ilişkin maddi tazminat talebinin reddine karar verilmesi gere-
kirken yazılı şekilde hüküm verilmesi doğru olmamış bozmayı gerektir-
miştir.

3-)Kabule göre de; davacının desteğinin sürücüsü olduğu araç hususi 
araç olup yasal faize hükmedilmesi gerekir iken ticari faize hükmedilmesi 
de hatalı olmuştur.

SONUÇ

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair 
temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) numaralı bentte açıklanan neden-
lerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMA-
SINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilme-
sine 23.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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DESTEK PAYLARI

ÖZET: Dairemizce kabul görmüş pay esasına 
göre; eş, çocuk ile annenin pay alacağı durum-
larda desteğe 2 pay, eşe 2 pay, çocuğa 1 pay ay-
rılarak böylece gelirin tamamı dağıtılır.
Y. 17 HD E.2014/17286, K.2017/968, T.2.2.2017

Davacılar vekili; davacılardan ...'nın eşi ...ı'nın annesi ....'nın 01/10/2012 
tarihinde davalılardan ... Hazır Beton ...nin maliki bulunduğu ve davalı 
...'in kullandığı... plakalı tırın çarpması sonucu ağır yaralandığını ve.... 
Devlet Hastanesine kaldırıldığını ve aynı gün hayatını kaybettiğini, tra-
fik kazası tespit tutanağına göre olayda tır sürücüsü davalı ...'in kusur-
lu olduğunu, ... 4.Asliye Ceza mahkemesinin 2012/822 E. Sayılı dosyası 
ile ceza davası açıldığını, davalı ... şirketinin poliçe sorumluluğu oranın-
da davacı ... eşinin desteğini kaybettiği için 1.000,00 TL. maddi tazmi-
natın, davacı ... annesinin desteğini kaybettiği için 1.000,00 TL maddi 
tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, eş ... için 
60.000,00 TL.manevi tazminat, murisin oğlu .... .... için 50.000,00 TL. 
manevi tazminat, murisin kardeşi ... için 25.000,00 TL manevi tazmina-
tın davalı ... dışındaki davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, 
günün şartlarına ve geleneklerimize uygun tespit edilecek cenaze masraf-
larının olay tarihinden itibaren en yüksek yasal faizi ile birlikte tahsilini 
talep etmiştir. Davacılar vekili, ıslah dilekçesi ile talebini 63.520,06 TL 
olarak belirlemiştir.

Davalı ... vekili; davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi 
raporuna göre; davanın kısmen kabulü ile 60.000,00 TL. destek zararı ile 
875,00 TL. cenaze gider alacağının (sigorta şirketinin sorumluluğu poliçe-
de yazılı limitle sınırlı olmak üzere) davalı ... şirketi için dava tarihinden, 
diğer davalılar için olay tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalı-
lardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı tarafa verilmesine, 
ayrıca... 30.000,00 TL., ... için 25.000,00 TL. ... için ise 10.000,00 TL. 
manevi tazminatın olay tarihinden itibaren davalı ... şirketi dışındaki da-
valılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiş; hüküm, 
davalı ... vekili ve davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, 
delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı ... vekili 
ve davalı ... vekilinin aşağıdaki bentler kapsamı dışında kalan ve yerinde 
görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
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2-Dava, davacıların murisinin ölümü nedeni ile 6098 sayılı TBK m. 53 
gereğince destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir. 

Mahkemece destekten yoksun kalma zararının belirlenmesi için bilir-
kişi raporu alınmış, bu raporda TRH-2010 yaşam tablosu esas alınarak 
hesaplama yapılmış olup bu rapor hükme esas alınmıştır. 

Yargıtay yerleşik uygulamalarına göre desteğin ve destek ihtiyacı olan-
ların muhtemel yaşam süreleri belirlenirken Population Masculine Et – 
Feminine (PMF) yaşam tablosu esas alınmalıdır. Ayrıca, destekten yoksun 
kalma tazminatı hesaplanırken rapor tanzim tarihine kadar gerçekleşen 
zararın bilinen veriler nazara alınarak ve iskontoya tabi tutulmadan so-
mut olarak, rapor tanzim tarihinden sonraki zarar da bilinen son gelir 
nazara alınıp 1/Kn katsayısına göre her yıl %10 oranında artırılmak ve 
iskonto edilmek suretiyle hesaplanmalıdır (YHGK., 28.06.1995 tarih, 
1994/9-628 Esas, 1995/694 Karar). 

Bu bakımdan dosya kapsamında alınan rapor, açıklanan hesaplama 
tarzına uygun olmasına karşın mahkemece belirtilen yönteme uygun ola-
rak yapılmayan hesaplamayı içerir bilirkişi raporunun hükme esas alın-
ması ve yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

3-Destekten yoksun kalma zararının hesabında, destekten yoksun ka-
lanlara müteveffanın sağlığında sağlamış olduğu yardımın miktarı belir-
lenmelidir. Ölenin parasal veya bedensel destekliğinin derecesi ile bundan 
yoksun kalanların tazminat isteklerinin ölçüsü ya da hesaplama yöntemi 
konusunda öğretide görüş birliği yoktur. Gerçek yardım miktarının yeter-
li delillerle ispat edilemediği durumlarda yargıç, takdir hakkını kullana-
rak yardım miktarını belirleyebilecektir. Bu belirlemede destek ile destek 
olunan kimse arasındaki yakınlığın derecesi, aralarındaki manevi bağ, 
davacıların yaşları, dahil oldukları sosyal ve ekonomik çevre, yaşam stan-
dartları, cinsiyetleri gibi bakım ilişkisine ve miktarına etkili olabilecek 
unsurlar da göz önünde bulundurulacaktır. Hayatın olağan akışı içinde, 
destek sayılan kimsenin baktığı kimselere gelirini belli paylara bölerek 
baktığı pek söylenemese de tazminat hesabında bir paylaştırma yapmak 
zorunlu hale gelmektedir.

Buna göre öncelikle gelirin tamamının, yardım görenlere tahsis olun-
muş varsayılamayacağı, ölenin gelirinden bir bölümünü kendisine ayı-
racağı, bu tahsisten vazgeçilemeyeceği ve bu suretle yardımın (payların) 
geliri yutmaması ilkesi dikkate alınmalıdır. Ayrıca ölenin kendi geçim 
masraflarından artan miktarın tamamının (hiçbir tasarruf düşüncesine 
yer bırakmadan) destek görenlere dağıtılması da kabul olunamaz. Öte 
yandan, destek görecek kimselere ayrılacak miktar da, bunların ihtiyaçla-
rının toplamı kadar olmalıdır.
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Dairemizce kabul görmüş pay esasına göre; eş, çocuk ile annenin pay 
alacağı durumlarda desteğe 2 pay, eşe 2 pay, çocuğa 1 pay ayrılarak böy-
lece gelirin tamamının dağıtılacağı esasına dayalıdır. 

Somut olayda ise; mahkemece alınan bilirkişi raporunda davacı .....'nın 
müteveffadan destek görme yaşını doldurduğundan farazi olarak desteğe 
gelirin %30'u, davacı eş ...'ya ise gelirin %70'ini ayıracağı kabul edilerek 
hesaplama yapılmıştır. Bilirkişinin benimsediği yöntem sosyal gerçeklik-
ten uzaktır. Buna göre Dairemizin içtihatları doğrultusunda müteveffadan 
istifade edecek geride 

bir tek davacı eş kaldığına göre; müteveffaya 1 pay ve eşe 1 pay ayıra-
cak şekilde destek payları belirlenerek hesaplama yapılması gerekirken, 
yazılı şekilde hesaplama yapılan bilirkişi raporunun hükme esas alınması 
da doğru görülmemiştir.

4-Borçlar Kanunu’nun 47. maddesi hükmüne göre (6098 sayılı BK. 
md. 56), hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak 
sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalı-
dır. Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek 
ve tazminata benzer bir fonksiyonu da olan özgün bir nitelik taşır. Ma-
nevi tazminat bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın 
karşılanmasını da amaç edinmemiştir. Zarar görenin zenginleşmemesi, 
zarar sorumlusunun da fakirleşmemesi gerekmektedir. Takdir edilecek 
miktarın, mevcut halde elde edilmek istenen tatmin duygusunun etkisine 
ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 22.6.1976 günlü ve 7/7 sayı-
lı İçtihadı Birleştirme Kararı’nın gerekçesinde de takdir edilecek manevi 
tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. 
Bunlar her olaya göre değişebileceğinden, hakim bu konuda takdir hakkı-
nı kullanır iken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere 
göre isabetli bir biçimde göstermelidir.

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 gözö-
nünde tutularak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varıl-
malıdır. Zira, Türk Medeni Kanununun 4. maddesinde, kanunun takdir 
hakkı verdiği hallerde hakimin hukuka ve hakkaniyete göre hükmedeceği 
öngörülmüştür.

Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alındığında, takdir olunan ma-
nevi tazminatın fazla olduğu görülmüş ve hakkaniyete uygun bir manevi 
tazminata hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ
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Yukarıda 1 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekili ve 
davalı ... vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2 ve 3 numaralı bent-
lerde açıklanan nedenlerle davalı ... vekili ve davalı ... vekilinin temyiz 
itirazlarının kabulü ile, 4 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ... 
vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin 
alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı Hacıoğulları Hazır Beton 
Sac ve Yapı Malz San Tic AŞ ve davalı ...'ye geri verilmesine 2.2.2017 tari-
hinde oybirliği ile karar verildi.



YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ

YABANCI PARAYLA YAPILAN TAKİP 
• 

İCRA İNKAR TAZMİNATI

ÖZET: Yabancı parayla yapılan icra takibinde, ya-
bancı paranın takip tarihindeki karşılığı olan Türk 
parası esas alınarak Türk parası olarak icra inkar 
tazminatına hükmedilir.
Y. 19 HD E.2015/10710, K.2016/3724, T.03.03.2016

Davacı vekili; müvekkilinin, satım sözleşmesinden kaynaklanan iki 
adet faturaya dayalı alacağının tahsili için davalı aleyhine başlatılan icra 
takibinin, davalının haksız itirazı ile durduğunu belirterek, davalının iti-
razının iptali ile icra takibinin devamına ve davalı aleyhine icra inkar taz-
minatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili; takip konusu fatura içeriğini kabul etmediklerini ve mü-
vekkilinin davalıya borcu bulunmadığını belirterek, davanın reddini sa-
vunmuştur.

Mahkemece yapılan yargılama ve benimsenen 07.07.2014 tarihli ek bi-
lirkişi raporuna göre; takip konusu 2 adet faturaya konu ürünlerin dava-
lıya teslim edilmesine rağmen, davalı tarafın fatura bedellerini ödemediği, 
davacı tarafın toplam 237.006,60 Euro alacaklı olduğu gerekçesiyle dava-
nın kısmen kabulü ile, davalının ...... İcra Müdürlüğü'nün 2012/23276 sa-
yılı takip dosyasına yaptığı itirazın kısmen iptali ile takibin 235.984 Euro 
asıl alacak, 1.022,60 Euro işlemiş faiz olmak üzere toplam 237.006,60 
Euro üzerinden, toplam asıl alacağa takip tarihinden itibaren Euro cin-
sinden mevduata T.C. Merkez Bankasının uyguladığı en yüksek mevdu-
at faizi ile birlikte devamına, fazlaya ilişkin talebin reddine, 237.006,30 
Euro'nun %20'si oranında icra inkar tazminatına hükmolunmasına karar 
verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir. 

1- Yanlar arasındaki 07.01.2010 tarihli sözleşmenin ödeme başlıklı 
maddesinde ve dava konusu faturalarda, ödeme tarihi olan 90 (doksan) 
gün belirlenmiştir. 90 günün sonunda ödeme yapılmadığı taktirde, 6098 
sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 117. maddesi uyarınca, bu günün geçme-
siyle temerrüt gerçekleşmiş sayılır. 

Davacı tarafın keşide ettiği 10.10.2012 tarihli ihtarnamede işlemiş faiz 
de istenildiği halde, mahkemece, anılan ihtarnamede yeni bir atıfet süresi 
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verilmiş gibi değerlendirilip, 16.10.2012 tarihinden itibaren işlemiş te-
merrüt faizine karar verilmesi doğru olmamıştır.

2- Yabancı para cinsinden yapılan icra takiplerinde, İİK'nun 67. mad-
desi uyarınca icra inkar tazminatına karar verilmesi halinde, yabancı pa-
ranın takip tarihindeki Türk Lirası karşılığı esas alınmak suretiyle tazmi-
nat hesabı yapılması gerekirken, yabancı para üzerinden tazminata karar 
verilmesi isabetli olmamıştır.

3- Hükümde tahsiline karar verilen yabancı para alacağının, karar tari-
hi itibarıyla TCMB efektif satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası 
karşılığı üzerinden nispi vekalet ücretine karar verilmesi gerekirken, bu 
kurala uyulmadan yapılan vekalet ücreti hesabı doğru olmamıştır.

SONUÇ

Yukarıda (1), (2) ve (3) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle hükmün 
BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 03/03/2016 günün-
de oybirliğiyle karar verildi.

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ • ZAMANAŞIMI

ÖZET: Yasaya uygun şekilde yapılmış bir cari 
hesap sözleşmesi olmadıkça, cari hesabın var-
lığından söz edilemez. Zamanaşımı süresi de bu 
duruma göre belirlenir.
Y. 19 HD E.2017/2196, K.2017/4731, T.8.6.2017

Davacı vekili, taraflar arasındaki mal alım satım ilişkisi nedeni ile ti-
cari ilişki bulunduğunu, davalı ile müvekkili şirket arasında cari hesap 
ilişkisinden ve faturadan doğan borcun tahsili amacıyla davalı aleyhine ... 
1. İcra Müdürlüğü’nün 2011/18236 E sayılı dosyası ile icra takibi başla-
tıldığını, davalının takibe itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptaline ve da-
valının %20 icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesini 
talep ve dava etmiştir. 

Davalı temsilcisi, davacıya ait fatura bedellerinin banka havalesi yolu 
ile ödendiğini, davacıya borcu bulunmadığını ayrıca borcun zaman aşımı-
na uğradığını belirterek davanın reddini istemiştir. 

Mahkemece, davacı tarafından yapılan takibin dayanağının takip ta-
lebinde cari hesap ekstresi olarak gösterildiği, cari hesap sözleşmesine 
dayanan davaların sözleşmenin sona ermesinden itibaren beş yıl geçmek-
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le zaman aşımına uğrayacağı, davalının süresinde zaman aşımı definde 
bulunduğu, cari hesap ekstresinin 2006 yılına ilişkin olduğu, cari hesap 
ilişkisi nedeni ile yapılan takipte zaman aşımı süresinin dolduğu gerek-
çesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından 
temyiz edilmiştir. 

Dava ticari satım sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsiline yö-
nelik itirazın iptaline ilişkindir. Mahkemece ticari ilişkinin cari hesap 
sözleşmesinden kaynaklandığı yönündeki kabulü yerinde değildir. Zira 
taraflar arasında TTK 88 madde ve davamında öngörülen usulüne uygun 
yapılmış bir cari hesap sözleşmesi bulunmamaktadır. Satım sözleşmele-
rinde zamanaşımı süresi TBK 146. madde uyarınca 10 yıllık zamanaşımı 
süresine tabi olup mahkemece zamanaşımı itirazı reddedilerek davanın 
esası hakkında bir hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde karar ve-
rilmesi doğru görülmemiştir. 

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASI-
NA, peşin harcın istek halinde iadesine, 08/06/2017 gününde oybirliğiyle 
karar verildi

ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BONO • GENEL HÜKÜMLER

ÖZET: Ticaret Kanunu hükümleri bakımından za-
manaşımına uğramış olan bono senet borçlusu 
ile senet alacaklısı arasındaki borç ilişkisinin var-
lığının ispatı bakımından yazılı delil başlangıcı ol-
duğundan söz konusu borç ilişkisi tanık dahil her 
türlü delil ile ispatlanabilir. 
Y. 19 HD E.2016/15620, K.2018/448, T.07.02.2018

Davacı vekili, davacının davalı borçludan altı adet bonoya dayalı top-
lam 6.000,00 TL alacağı bulunduğunu, bunun tahsili amacıyla ... 2. İcra 
Müdürlüğü'nün 2014/7529 Esas sayılı dosyası ile icra takibi yapıldığını, 
davalı tarafın haksız itirazı üzerine takibin durduğunu ileri sürerek itira-
zın iptaline, davalının asıl alacağın %20'sinden aşağı olmamak üzere icra 
inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesini talep ve dava 
etmiştir. 

Davalı vekili, takibe konu senetlerin 3 yıllık zamanaşımı süresinin dol-
duğunu, alacağını talep edemeyeceğini ayrıca davacı tarafa borçları olma-
dığını belirterek, davanın reddini savunmuştur. 
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Mahkemece, kambiyo senedi niteliğindeki bonolara dayanılarak kam-
biyo senedine özgü takip yapılabilmesi için 3 yıllık zamanaşımı süresi 
mevcut olduğu ancak bu süre geçtikten sonra, alacaklı tarafın bu senetlere 
dayanarak normal takip yapmasına engel bir usul hükmünün bulunma-
dığı, davalı tarafından senetlerdeki imzalara itiraz edilmediği ve borcun 
ödendiğine dair bir delil de sunulmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne 
kararı verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Dava zamanaşımına uğramış bonodan kaynaklanan alacağın tahsiline 
yönelik icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Zamanaşı-
mına uğramış bono yazılı delil başlangıcı teşkil ettiğinden ve dava konusu 
bonolarda da davacı lehtar davalı keşideci olduğundan taraflar arasında-
ki temel borç ilişkisinin varlığı tanık dahil her türlü delille kanıtlanabilir. 
Bu konuda ispat yükü davacıda olup mahkemece davacıya temel borç 
ilişkisini kanıtlaması yönünde delillerini ibraz için süre verip tüm deliller 
toplandıktan sonra bir karar verilmesi gerekirken yanılgılı gerekçeyle ya-
zılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın 
istek halinde davalıya iadesine, 07/02/2018 gününde oybirliğiyle karar ve-
rildi.

KEFİLİN FAİZDEN SORUMLULUĞU • İCRA TAKİBİ 
• 

FAİZ • İTİRAZIN İPTALİ

ÖZET: Kefil ve kefillere taahhüt veya ödemenin 
yapılmadığı veya yerine getirilmediği ihbar edil-
melen temerrüt faizi istenemez. İcra takibinde 
talep edilen faiz miktarı itirazın iptali davasıyla 
değiştirilemez.
Y. 19 HD E.2017/4090, K.2018/592, T.13.2.2018

Davacı vekili, davalılardan ... Yazılım Mühendislik Havacılık San. ve 
Tic. AŞ ile imzalanan genel kredi sözleşmesini diğer davalıların kefil ola-
rak imzaladığını, kullandırılan kredi borcunun hesap kat ihtarının tebli-
ğine rağmen ödenmemesi üzerine davalılar hakkında icra takibine giriş-
tiğini, davalıların itirazı üzerine takibin durduğunu ileri sürerek, itirazın 
iptali ile takibin devamına, %20 icra inkar tazminatına karar verilmesini 
talep ve dava etmiştir. 
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Davalılar vekili, davalılara kat ihtarının tebliğ edilmediğini, kefalet söz-
leşmesindeki kefaletin önceki borçları da kapsadığı yönündeki ifadenin 
belirlilik ilkesine aykrı olduğunu, kanunun emredici hükümlerine aykırı 
kefalet sözleşmesinin geçersiz olduğunu, inkar tazminatı talep edilmeye-
ceğini savunarak davanın reddini istemiştir. 

İlk derece mahkemesince, yapılan yargılama, toplanan deliller ve be-
nimsenen bilirkişi raporuna göre, davalı asıl borçlu ile davalı ... Havacılık 
AŞ'nin 19/10/2015 tarihinde temerrüte düştüğü, bu borçlular yönünden 
taleple bağlı kalınarak takibin aynen devamına diğer borçlu kefiller icra 
takibi ile temerrüte düştüğünden bilirkişi tarafından tespit edilen asıl ala-
caktan icra takibinde talep edilen daha az olduğundan taleple bağlı kalı-
narak icra dosyasındaki asıl alacak üzerinden takibin devamına, fazlaya 
yönelik isteğin reddine ve %20 icra inkar tazminatına karar verilmiş, hük-
me karşı davacı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur. 

Bölge Adliye Mahkemesince, banka tarafından keşide edilen hesap kat 
ihtarının davalı asıl borçlu kefil ile davalı kefil ... Havacılık AŞ'ye tebliğ 
edildiği, diğer davalı kefillere çıkarılan kat ihtarının davalılara tebliğ edi-
lemediği, diğer davalıların icra takibi ile temerrüte düştüğü, benimsenen 
bilirkişi raporunda davacı asıl alacağı 5.698.015,19 TL olarak hesaplan-
mış ise de davacı banka tarafından takip talebinde 5.683.097.07 TL talep 
edilmiş olmakla ve kat ihtarı tebliğ edilemeyen davalı kefillerden davacı 
bankanın takip tarihine kadar akdi faiz talep edebilme imkanı bulunma-
sına rağmen davacı bankanın takip talebinde %48 faiz talep etmekle te-
merrüt faizi talep etmiş olduğu, itirazın iptali davalarının takibe sıkı sıkı 
bağlı olması nedeniyle artık akdi faiz de talep edilemeyeceği, icra takibi 
ile temerrüte düşen davalılar hakkındaki takibin takip talebinde belirtilen 
asıl alacak üzerinden devam etmesi gerektiği gerekçesiyle davacı vekilinin 
bu yönlere ilişkin istinaf sebeplerinin esastan reddine karar verilmiş, hü-
küm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve 
özellikle 6102 sayılı TTK'nun yürürlük tarihi olan 01/07/2012 tarihinden 
sonra 15/10/2015 tarihinde davacı banka tarafından kredi hesabının kat 
edilmiş bulunulmasına ve anılan Kanunun 7/1-2.cümlesinin " Ancak,  ke-
fil  ve  kefillere, taahhüt veya ödemenin yapılmadığı veya yerine getirilme-
diği ihbar edilmeden temerrüt faizi yürütülemez." hükmüne göre davacı 
vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve 
kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, vekili Yargıtay duruşma-
sında hazır bulunan davalılar yararına takdir edilen 1.630,00 TL duruş-
ma vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılara ödenmesine, dosyanın 
ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin ilgili Bölge Adliye Mahke-
mesine gönderilmesine, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden dava-
cıdan alınmasına, 13/02/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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TESELLÜM FİŞLERİ • YAZILI DELİL BAŞLANGICI

ÖZET: Tesellüm fişlerindeki imzaların davalının 
çalışanına veya mal almaya yetkili personeline 
ait olduğu tespit edilir ise, söz konusu fişler yazı-
lı delil başlangıcı olabilir.
Y. 19 HD E.2016/15893, K.2018/1221, T.14.3.2018

Davacı vekili, davacının motorin veresiye fişlerinden doğan alacağının 
tahsili için başlatılan ilamsız icra takibine davalının haksız olarak itiraz 
ettiğini, yetki ve zamanaşımı itirazının yerinde olmadığını ileri sürerek, 
itirazın iptalini, takibin devamını ve icra inkar tazminatının davalıdan 
tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı, davacıdan bir dönem yakıt satın aldığını, bedelini ödediğini, 
son üç yıldır davacıdan alışveriş yapmadığını savunarak davanın reddini 
istemiştir.

Mahkemece, takip dayanağı veresiye fişlerinin yazılı delil başlangıcı ol-
duğu, dinlenen tanık beyanlarına göre davacı alacağının bulunduğunun 
ispatlandığı, dava ve takip konusu alacak miktarının yargılamayı gerektir-
diği, alacağın likit olmadığı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne, icra 
inkar tazminatı isteminin reddine karar verilmiş, hüküm davalı vekilince 
temyiz edilmiştir.

Dava, veresiye fişlerine dayalı olarak başlatılan ilamsız icra takibine 
yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Davalı itirazında ve davaya ce-
vabında, takip konusu veresiye fişlerindeki imzaları inkar ettiği gibi, malı 
teslim almadığını da beyan etmiştir. Bu durumda, fişlerde imzası bulunan 
kişiler davalının çalışanı veya mal teslim almaya yetkili personeli değilse 
bu fişlere yazılı delil başlangıcı olarak dayanılamaz ve tanık dinlenemez. 
İspat külfeti davacı tarafta olup malı davalıya veya yetkili elemanına tes-
lim ettiğini kanıtlamakla yükümlüdür. Mahkemece bu yön gözetilmeden 
yazılı şekilde delil takdirinde hataya düşülerek hüküm kurulması doğru 
görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle yerel mahkeme hükmünün BOZUL-
MASINA, peşin harcın istek halinde temyiz eden davalıya iadesine, 
14/03/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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BANKAYA İBRAZ EDİLMEYEN ÇEK • TEMEL BORÇ İLİŞKİSİ

ÖZET: Çekin süresinde bankaya ibraz edilmemiş 
olmasıyla Ticaret Kanunu kapsamında kambiyo 
hukukundan kaynaklanan haklar yitirilir. Ancak, 
temel borç ilişkisinin ispatı bakımından çek yazılı 
delil başlangıcı olup, temel borç ilişkisi tanık da-
hil her türlü delil ile ispatlanabilir.
Y. 19 HD E.2016/12562, K.2018/1615, T.29.3.2018

Davacılar vekili, davacıların murisinin davalıya borç verdiğini ve karşı-
lığında çek aldığını, iş bu süresinde bankaya ibraz edilmeyen çeke dayalı 
olarak davalı hakkında ilamsız takip başlatıldığını, davalının takibe itiraz 
ettiğini iddia ederek itirazın iptaline, takibin devamına ve % 40 oranında 
icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir. 

Mahkemece, davacılar murisinin davalıya borç verdiğinin ve karşılığın-
da dava ve takip konusu çeki aldığının ispat edildiği gerekçesiyle davanın 
kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiş-
tir. 

Davacıların murisi tarafından süresinde bankaya ibraz edilmemiş çeke 
dayalı olarak ilamsız icra takibi başlatılmış, davalının ödeme emrine iti-
raz etmesi üzerine, takip alacaklısının mirasçıları tarafından eldeki itira-
zın iptali davası süresi içinde açılmıştır. Davacılar vekili dava dilekçesin-
de, davacılar murisinin davalıya borç verdiğini, karşılığında dava konusu 
çekin alındığını, çek bedelinin davalı tarafından ödenmediğini iddia et-
miştir. 

Takip ve dava konusu hamiline yazılı çekte davalı keşideci, davacıların 
murisi ise ilk ciranta ve hamildir. Çekteki açıklanan bu sıfatlara göre da-
vacıların murisi ile davalı arasında temel ilişki bulunduğu ve davacıların 
da bu yönde bir iddiasının bulunduğu anlaşılmıştır. 

Çekin süresinde bankaya ibraz edilmemesi halinde kambiyo huku-
kundan kaynaklanan haklar yitirilir. Ancak, arada temel ilişki varsa çeke 
yazılı delil başlangıcı olarak dayanılabilir ve alacağın varlığı tanık dahil 
her türlü delille ispatlanabilir. Bu gibi hallerde dava zamanaşımı da ara-
daki temel ilişkinin tabi olduğu zamanaşımı kurallarına göre değerlendi-
rilecektir. Eldeki davada davacı borç verme olgusunun ispatı bağlamında 
mahkemede iki adet tanık dinletmiştir. Ancak alınan tanık beyanları so-
yut nitelikte olup, borç verme olgusunu ispata yeterli değildir. Bu husus 
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ve dosyadaki mevcut delil durumu gözetilerek davanın reddine karar ve-
rilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm kurul-
ması doğru değildir.

Kabule göre ise, süresinde bankaya ibraz edilmemiş çekten kaynakla-
nan alacak için, borçlu ayrıca temerrüde düşürülmedikçe, takip öncesin-
de işlemiş faiz talep edilemeyeceği gözetilmeksizin hüküm tesisi de isa-
betsizdir. 

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davalı yararına 
BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde temyiz eden davalıya iadesi-
ne, 29/03/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ

KAT MÜLKİYETİ • BALKON DEMİRLERİ

ÖZET: Hırsızların eve çıkmalarını kolaylaştıran 
balkon demirleri sökülerek eski hale getirilmeli-
dir.
Y. 20 HD E.2017/4588, K.2017/7188, T.2.10.2017

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hük-
mün Yargıtayca incelenmesi davalı … vekili tarafından istenilmekle, sü-
resinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten 
sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR

Dava dilekçesinde, davalının alt katta oturduğunu, uyarılmasına rağ-
men evinin balkonuna yatay konumda ferforje demir yaptırdığını, hır-
sızların eve çıkmalarını kolaylaştırdığını, daha önce aynı şekilde başka 
dairelere hırsız girdiğinden huzurun kaybolduğunu, sabahlara kadar uyu-
yamadığını, bu nedenlerle davalıya ait penceredeki yatay demir çubukla-
rın sökülmesine ve eski hale getirilmesine karar verilmesi istenilmiştir.

Mahkemece davalının, … ili … ilçesi … mah. cilt; 207 sayfa; 20490 
ada 116 parsel 4 olarak tapu siciline kayıtlı 8 nolu bağımsız bölüm yatay 
balkon korkuluk demirlerinin, bilirkişi asıl ve ek raporunda açıklandığı 
üzere baklava dilimi şekline dönüştürmesine, yatay (L) harfi şeklindeki 
ferforje demir korkuluklarının sökülmesine, davalıya bu nedenle takdi-
ren 1 (bir) aylık süre verilmesine, aksi halde ferforje demirlerinin tümüyle 
sökülerek eski hale getirilmesine karar verilmiş, hüküm davalı … vekili 
tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici ne-
denlere göre, mahkemece yazılı olduğu şekilde davanın kabulüne karar 
verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığından, yerinde görülmeyen tem-
yiz itirazlarının reddi ile usule ve kanuna uygun olan hükmün ONAN-
MASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine 
02/10/2017 günü oy birliği ile karar verildi.
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SİTE YÖNETİMİ • DAVA AÇMA YETKİSİ

ÖZET: Mesken nitelikli bağımsız bölümün eski 
hale getirilmesi davası açılabilmesi için kat ma-
liklerinin yöneticiye yetki vermeleri gerekir.
Böyle bir yetki bulunmuyor ise, bağımsız bölüm 
maliki olan yöneticinin kişisel olarak da dava 
açabilmesi mümkündür.
Y. 20 HD E.2017/10770, K.2018/631, T.5.2.2018

KARAR

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalının ...Sitesinde bulunan 
A-3 blok D.2 nolu "mesken" nitelikli bağımsız bölümde bilgisayar yazılım 
ve büro marinaları konusu üzerinde ticari faaliyet yapan şirket olduğunu 
beyanla mesken nitelikli bağımsız bölümün eski hale getirilmesine, işyeri-
nin meskene dönüştürülmediği taktirde davalının tahliyesine, yargılama, 
harç ve masraflar ile vekalet ücretinin davalıdan tahsiline karar verilme-
sini arz ve talep etmiştir. 

Mahkemece HMK'nın 114/1-d ve 115. maddeleri gereğince davacıya 
dava açma yetkisi verilmediğinden davanın dava şartı yokluğundan usul-
den reddine karar verilmiş hükmü davacı taraf temyiz etmiştir.

Dava konusu uyuşmazlık bağımsız bölümün işyeri olarak kullanılma-
sına son verilmesi istemine ilişkindir.

Davacı site yönetimi temsilcisi 16 nolu bağımsız bölüm malikidir. Yö-
neticiye kat malikleri kurulunca bu davayı açmak için verilmiş bir yetki 
bulunup bulunmadığı etraflıca araştırılmadığı gibi yönetici sıfatıyla dava 
açma hakkı yok ise de aynı zamanda anataşınmazda bağımsız bölüm 
maliki olduğundan malik sıfatıyla bu davayı açma hakkı bulunduğu göz 
önünde bulundurularak yapılacak yargılama sonunda oluşacak sonuca 
göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme sonucu davanın dava şartı 
yokluğundan reddine karar verilmesi doğru görülmeyip bozmayı gerektir-
miştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının kabu-
lü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 
05/02/2018 gününde oy birliği ile karar verildi.
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SİTE YÖNETİMİ 
• 

TESPİT VE ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI
 • 

HARÇ VE VEKALET ÜCRETİ

ÖZET: Mevcut sitenin toplu yapı olduğunun tes-
pitine ve ortak otoparka elatmanın önlenmesine 
ilişkin davalar maktu harçla açılan ve maktu ve-
kalet ücretine tabi olan davalardır.
Y.20 HD E.2018/109, K.2018/1200 T.20.2.2018

Davacı dava dilekçesi ile ... Sitesine ait dört bloğun 30 yıldan beri de-
ğişmeyen yönetiliş tarzı, sitenin güvenlik, bahçe düzeni ile site içi ulaşıma 
ilişkin durumu ve inşa şekli gibi fiziki koşullarıyla ahde vefa ve iyiniyet 
ilkeleri gibi evrensel hukuk ilkeleriyle mevcut yönetim planlarının 35-38. 
maddelerindeki hükümler dikkate alınarak toplu yapı olduğunun tespiti-
ne, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 5912 sayılı Kanunun 5. maddesi ile 
eklenen geçici 2. maddesinde mevcut toplu yapı yönetimlerinin, değiştiri-
len yönetim planına göre yeni yönetim seçilene kadar görevini sürdüreceği 
düzenlediğinden mevcut yönetim planlarının 36. maddesinde de bloklar 
arasındaki ortak yerlerin yönetiminin blok yöneticilerinden oluşan kurul 
tarafından yerine getirileceği kararlaştırıldığından, blok yöneticilerinden 
oluşan kurulun yasa öncesindeki mevcut toplu yapı yönetimi olduğunun 
ve yeni yönetim planının salt çoğunlukla yapabileceğinin tespitine, A blok 
kat maliklerinin 30 yıldan beri ortak olarak kullanılan oto parka çit çe-
kerek diğer toplu yapı maliklerinin istifadesini engellemelerinin 634 sa-
yılı Kanunun 34 ve 42. maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle ortak 
alana vaki haksız müdahalenin önlenmesine, toplu yapı içerisinde bulu-
nan ve oto park olarak kullanılan yerlerin Kanunun 67. maddesi uyarınca 
toplu yapı kapsamındaki bağımsız bölümler adına tapuya tescil edilerek 
eşyaya bağlı mülkiyet haline getirilmesine karar verilmesini talep ve dava 
etmiştir. 

Mahkemece mevcut yönetim planlarının 35-38. maddelerindeki hü-
kümler dikkate alındığında, toplu yapı yönetiminin fili durumda oluştuğu 
ve dosyada mevcut yönetim planları hükümleri dikkate alındığında davalı 
blok yönetiminin, taraflarca inkar edilmeyen ve uzun zamandır süre gelen 
kullanım durumunu belirleyen yönetim planlarına aykırı düşecek eylem-
de bulunduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile davalıların İstanbul 
ili,... ilçesi, ...   Blok üzerinde bulunan dosyada mevcut 05/12/2016 tarihli 
bilirkişi raporu ekindeki krokide sarı boyalı kısım olarak gösterilen ala-
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na vaki el atmalarının önlenmesine, davacıların dava konusu taşınmazın 
toplu yapı niteliğinde olduğuna ilişkin, yönetim planın salt çoğunlukla 
yapılabileceğine ilişkin ve ortak yerlerin tesciline ilişkin istemlerinin ise 
toplu yapı yönetimi kurulması istenilen parsellerin uygulama imar planı 
ile belirlenmiş olması gerektiği ve toplu yapı bulunduğuna dair dosyada 
herhangi bir vaziyet planı ve toplu yapı yönetim planı da bulunmadığı 
gerekçesiyle ayrı ayrı reddine karar verilmiş, hüküm davalı ... Blok Yöne-
timi ve feri müdahil tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici ne-
denlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine 
göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak; 

1) Karar gereğinin yerine getirilmesi için 634 sayılı Kat Mülkiyeti Ka-
nununun 33. maddesi gereğince uygun bir süre verilmesi gerektiğinin dü-
şünülmemesi,

2) Dava dava konusu taşınmazlar üzerinde mevcut sitenin toplu yapı 
olduğunun tespiti ve A Blok maliklerinin site ortak otoparkına elatmala-
rının önlenmesi istemine ilişkindir. Kat mülkiyetinden kaynaklanan bu 
tip davalar maktu harç ve maktu vekalet ücretine tabi olup mahkemece 
184.437,00 TL karar ve ilam harcına ve 90.700,00 TL vekalet ücretine 
hükmedilmiş olması doğru görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı ve feri müdahilin temyiz iti-
razlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, Yargıtaydaki duruşma 
tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 
1.630,00.-TL’nin davacılardan alınarak kendisini vekille temsil ettiren 
davalıya verilmesine, temyiz harcının istek halinde iadesine 20/02/2018 
gününde oy birliği ile karar verildi.
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SİTE YÖNETİMİ • DAVADA GÖREV

ÖZET: Toplu yapı yönetimine geçmemiş olan si-
telere genel hükümler uygulanır. Bu aşamadaki 
uyuşmazlıklara ilişkin davalar Asliye Hukuk Mah-
kemesinde açılır.
Y. 20 HD E.2017/9147, K.2018/1470, T.26.2.2018

Davacı 17/09/2010 havale tarihli dilekçede özetle, site yönetimi olarak 
seçilen kişilerin Kat Mülkiyeti Kanununun 20. maddesi ile site yönetim 
planının 16. maddesine aykırı harcama yaptıklarını, kat malikleri genel 
kurulunda yetki verilmeyen konularda borçlanma yaptıklarını, davalı site 
yönetici ve denetçilerinin KMK'nın 34 maddesine aykırı olarak atandığını 
beyanla 07/08/2010 tarihli kat malikleri genel kurul toplantısında alınan 
kararların tümü ile işletme projesinin iptaline, site yönetimi hakkında suç 
duyurusunda bulunulmasına ve KMK'nın 33. maddesi gereğince para ce-
zası tesisine, yönetici ve denetçilerin ibra edilmemiş sayılmalarına karar 
verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacı tarafından 
temyiz edilmiştir.

Dava konusu uyuşmazlık kat malikleri kurul kararının iptali istemine 
ilişkindir.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgeler ile yönetim planı ve tapu kayıtla-
rının incelenmesinden; dava konusu sitenin birden fazla parsel üzerin-
de kurulu olup, Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
5711 sayılı Kanunun 22. maddesi ile Kat Mülkiyeti Kanununa eklenen 66. 
ve devamı maddelerinde düzenlenen toplu yapılara ilişkin özel hükümler 
uyarınca sitede henüz toplu yapı yönetimine geçilmediği anlaşılmaktadır. 
Bu nedenle uyuşmazlığın çözümünde Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri-
nin değil, genel hükümlerin uygulanması gerekmektedir. Buna göre görev 
hususu da genel hükümler uyarınca belirlenmelidir.

Hukuki uyuşmazlıklarda asliye hukuk mahkemelerinin görevi asıl, 
sulh hukuk mahkemesinin görevi ise istisnadır. Özel bir kanun hükmü ile 
açıkça sulh hukuk mahkemesinde bakılacağı bildirilmeyen bütün dava ve 
işler asliye hukuk mahkemesinde görülür. Bu nedenle mahkemece; asliye 
hukuk mahkemesinde bakılmak üzere dava dilekçesinin görev yönünden 
reddine karar verilmesi gerekirken, davanın esası hakkında hüküm ku-
rulması doğru görülmemiştir. 

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı 
şekilde hüküm tesisi isabetsiz olduğundan şimdilik diğer yönleri incelen-
meksizin hükmün BOZULMASINA temyiz harcının istek halinde iadesine 
26/02/2018 günü oy birliği ile karar verildi.



YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ

FARK MALULİYET • FAİZ BAŞLANGICI 
• 

İNDİRİLECEK DEĞERLER

ÖZET: İş kazasından sonra ilerdeki bir tarihte 
maluliyetin artması halinde hesaplanacak olan 
tazminatın faiz başlangıcı tarihi fark maluliyetin 
tespit edildiği tarihtir.
Borçlar Kanunu hükümlerine göre Kurumun rücu 
edebileceği tüm değerler hesaplanacak olan taz-
minattan indirilmelidir. Kurumun özel bir sebeple 
ilgililere rücu edemeyecek olması bu sonucu et-
kilemez.
Y. 21 HD E.2017/4683, K.2017/7250, T.3.10.2017

A)Davacı İstemi;

Davacı vekili dava dilekçesi ile; davacının davalıya ait işyerinde çalı-
şırken meslek hastalığına yakalanarak malüliyetinin % 32,2 olarak tespit 
edildiğini, davacı müvekkilinin önceki maluliyetinin % 0 olduğunu, fark 
malüliyet için açmış olduğu manevi tazminat davasının ... 2. İş Mahke-
mesinin 2015/1096 E.- 2016/439 K. sayılı dosyası ile karar bağlandığını 
ve bu kararın kesinleştiğini, müvekkilinin meslek hastalığının meydana 
gelmesinde kendisine atfı kabul bir ihmalinin buunmadığını belirterek 
davacının % 32,2 fark malüliyetine isabet eden malüliyet oranı yönünden 
fazlaya dair talep ve dava hakları saklı kalmak kaydı ile 1,00 TL maddi 
tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı-
dan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

B) Davalı Cevabı;

Davalı vekili cevap ve beyanlarında; davada zamanaşımı olduğunu ve 
davanın mükerrer olarak açıldığını, müvekkili kurumun gerekli önlemleri 
aldığını, kasıt veya ihmali olmadığını istenen tazminat miktarının çok faz-
la olduğunu ileri sürerek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. 

C) İlk Derece Mahkemesi Kararı ve Gerekçesi;

“Davanın KABULÜ ile, 
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Davacının meslek hastalığına bağlı %0 maluliyetinin %32,2 ye yüksel-
mesi nedeniyle %32,2 fark maluliyetine ilişkin hesaplanan ve talep edi-
len 50.894,00 TL maddi tazminatın maluliyet artışının tespit tarihi olan 
22/01/2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte davalıdan 
alınarak davacıya verilmesine”

GEREKÇE 

“Dava, meslek hastalığı fark malüliyeti nedeniyle maddi tazminat tale-
bine ilişkindir. 

Getirtilen belgelere göre davacının davalı iş yerinde çalıştığı ve meslek 
hastalığına musap olduğu, ... Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesince 
sigortalıda 08/05/1996 tarihi itibariyle davacının meslek hastalığına bağlı 
malüliyetinin %0 olarak belirlendiği, ... SSGM nin 05.08.2015 tarihli ra-
poru ile maluliyet oranının %32,2 olarak tespit edildiği anlaşılmıştır.

Taraflar arasında % 32,2 fark mesleki malüliyet nedeniyle mane-
vi tazminat istemiyle önceden görülüp bitirilen 2.İş Mahkemesine ait 
2015/1096 Es- 2016/439 Kr sayılı kararı incelendiğinde; %32,2 (% 0- % 
32,2) fark mesleki maluliyetine ilişkin manevi tazminat talebine ilişkin 
olduğu, Mahkemece 29.000 TL manevi tazminata hükmedildiği, yargıtay 
onaması ile dosyanın kesinleştiği görülmüş, dosya kapsamı delil olarak 
değerlendirilmiş, maluliyet oranının artma kaydıyla % 32,2 olduğunun 
işbu mahkeme ve onama kararı ile kesinleştiği kabul edilmiş,iş bu dos-
yada aldırılan 04/03/2016 tarihli kusur raporunda davalı kurum TTK'nın 
% 79,41 oranında kusurlu olduğu, % 20,59 oranında ise kaçınılmazlık 
olgusunun etken olduğunu bildirilmiş, onama ile kusur oranının da ke-
sinleştiği kabul edilerek yeniden kusur raporu aldırılmamıştır.

Dosyamız üzerinden söz konusu maluliyet nedeniyle davacının uğra-
dığı kazanç kayıplarına ilişkin hesap bilirkişisinden rapor aldırılmıştır. 
Kök raporda davacının meslek hastalığının % 0 dan % 32,20 ye yükselme-
si nedeniyle oluşan fark % 32,2 malüliyet için maddi zararının 50.894,83 
TL olduğu bildirilmiştir. Alınan rapor ayrıntılı ve gerekçeli olup dosya 
kapsamına da uygun düşmekle Mahkememizce rapora itibarla hükme 
esas alınmıştır. 

Davacı vekili dosyamıza sunduğu 17/02/2017 tarihinde harçlandırıl-
mış ıslah dilekçesi ile; Yargılama aşamasında aldırılan hesap bilirkişisi 
raporu ile belirlenen maddi kazanç kaybı alacağına dair miktar da na-
zara alınarak dava dilekçesi ile talep ettikleri tazminat miktarını ıslahen 
% 32,2 fark malüliyet için 50.894,00 TL maddi tazminatın olay itibaren 
işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep 
etmiştir.
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İddia, savunma, getirtilen belgeler, alınan bilirkişi raporları, ilgili dos-
ya (2. İş Mahkemesi 2015/1096 esas) ve tüm dosya kapsamı birlikte de-
ğerlendirildiğinde; davacının meslek hastalığından kaynaklı % 32,2 fark 
mesleki malüliyeti nedeniyle davalı işverenden talep edebileceği netice 
maddi kazanç kaybı 50.894,83 TL olarak tespit edilmiş olup, davacı ta-
rafça talep edilen miktarın yerinde olduğu dikkate alınarak taleple bağlı 
kalınarak davanın kabulüne dair, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuş-
tur.”

D) Bölge Adliye Mahkemesi Kararı ve Gerekçesi;

“Davalı vekilinin istinaf başvurusunun; HMK 353/1-b.1 maddesi gere-
ğince; ESASTAN REDDİNE,” GEREKÇE

“İstinaf sebepleri dikkate alınarak yapılan inceleme sonunda :

Davalı vekili maddi tazminattan hakkaniyet indirimi yapılması gerekti-
ğini ileri sürmüş ise de; 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı 
Türk Borçlar Kanunun 55. maddesinde, “ Destekten yoksun kalma zarar-
ları ile bedensel zararlar, bu Kanun hükümlerine ve sorumluluk hukuku 
ilkelerine göre hesaplanır. Kısmen veya tamamen rücu edilemeyen sosyal 
güvenlik ödemeleri ile ifa amacını taşımayan ödemeler, bu tür zararların 
belirlenmesinde gözetilemez; zarar veya tazminattan indirilemez. Hesap-
lanan tazminat, miktar esas alınarak hakkaniyet düşüncesi ile arttırıla-
maz veya azaltılamaz. ”hükmüne yer verilmiştir. 

6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli 
Hakkındaki Kanun 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun 2. 
maddesine göre “Türk Borçlar Kanununun kamu düzenine ve genel ahla-
ka ilişkin kuralları, gerçekleştirildikleri tarihe bakılmaksızın bütün fiil ve 
işlemlere uygulanır”. TBK 55. Maddesindeki emredici hüküm nedeniyle 
maddi tazminattan hakkaniyet indirimi yapılması mümkün değildir. (Yar-
gıtay 21. HD'nin 2011/5275 Esas, 2012/15492 Karar sayılı, 25.09.2012 
tarihli içtihadı ve diğer yerleşik içtihatları)

Kurumca bağlanan gelirlerin peşin sermaye değerinin ve geçici işgöre-
mezlik ödeneklerinin hesaplanan zarardan indirilmesi, Kurumun rücu 
hakkının korunması ve mükerrer ödemeyi önleme ilkesine dayandığın-
dan, kamu düzenine ilişkin olarak kabul edilmiştir. Kaldı ki, 6098 sayılı 
Kanunun 55. maddesi de emredici bir hükme yer verdiğinden gerçek-
leştiği tarihe bakılmaksızın tüm fiil ve işlemlere uygulanmalıdır.(Yargıtay 
21. HD'nin 2011/5275 Esas, 2012/15492 Karar sayılı, 25.09.2012 tarihli 
içtihadı ve diğer yerleşik içtihatları)

SGK'nın 2011/58 nolu Genelgesi'nin "Gelir ve Aylıkların Peşin Sermaye 
Değerleri ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu" başlıklı 9. Bölümünün 3.10 
numaralı paragrafında, " 506 sayılı Kanun uygulanmasında 60 yaşından 
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büyük sigortalılar için rücu davası açılmadığı, bu yaş sınırının aktif çalış-
ma dönemi kavramı dikkate alınarak aktif çalışma dönemi 65 olarak de-
ğiştirildiği, Kanunda 65 yaşından büyük sigortalılar için rücu davası açıl-
mayacağı" belirtilmektedir. Buna göre davacının olay tarihinde 66 yaşında 
olduğundan rücu davası açılamamaktadır. SGK'dan gelen 20.10.2016 ta-
rihli yazı cevabı da bu yöndedir. Bu nedenle maddi tazminat hesabından 
davacıya bağlanan sürekli işgöremezlik gelirinin (ilk peşin sermaye değe-
rinin) düşülmemesi doğrudur. 

Davacının bakiye ömrü Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin yerleşik içtihat-
ları uyarınca PMF yaşam tablosu uygulanarak belirlenmiştir. 

Tazminatın saptanmasında, sigortalı pasif devrede herhangi bir işte 
çalışılmasa bile, sigortalının salt yaşamsal faaliyetlerini sürdürmesinin 
ekonomik bir değer taşıması nedeniyle bundan yoksun kalan bakımın-
dan bir zarar oluşacağı ve bu zararın karşılanması amacıyla pasif devre 
zararının hesaplanması gerektiği, bu zararın hesaplanması sırasında esas 
alınması gereken ücretin asgari ücret olduğu 21. HD'nin yerleşmiş görüş-
lerindendir. (2015/14708, 2016/7504 Karar sayılı içtihadı)

Davacı tarafından ... 2. İş Mahkemesinin 2015/1096 E.-2016/439 K. 
Sayılı dosyasında aldırılan kusur raporu ve belirlenen kusur ve fark ma-
luliyet Yargıtay 21. HD'nin 21.11.2016 tarihli onama kararıyla kesinleş-
miştir.

Bilirkişi raporunda yapılan hesaplama yöntemi Yargıtay 21. HD'nin 
yerleşik içtihatlarına uygun olarak yapılmış olup usul ve yasaya aykırı bir 
yön bulunmamaktadır.

Tazminat alacağında faizin başlangıcı tazminat alacağını doğuran za-
rarlandırıcı olayın gerçekleştiği tarihtir. Bu da davacının fark maluliyet 
tespit tarihidir. Faizin bu tarihten itibaren başlatılmasında bir aykırılık 
yoktur. Açıklanan nedenlerle davalı vekilinin istinaf başvurusunun reddi-
ne karar verilmiştir.”

E) Davalı Temyiz Nedenleri;

Zarardan tüm peşin sermaye değerinin düşülmesi gerektiğini, ilk pe-
şin sermaye değerine ve geçici iş göremezlik gelirine kusur uygulanarak, 
zarardan kusursuz miktarın düşümü suretiyle yapılan hesaplamanın yan-
lış olduğunu, maddi tazminat hesabında kıdem tazminatının dikkate alın-
mayacağı,

60 yaşından sonraki pasif dönem için ve 50-60 yaşı arası dönemde 
yılın tamamını çalışarak geçireceği varsayımına göre hesap yapılmasının 
zarar hesabı yapılmasının hatalı olduğu,

Sadece fiilen çalışılan günlerin fiili gün ortalamasında esas alınması 
gerektiği, ilave tediye ve iaşe bedel kalemlerinin kazanç kaybı hesabına 
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dahil edilmesinin haksız kazanca sebep olduğunu, kaçınılmazlık indiri-
mi yapılması gerektiği, davanın zamanaşımına uğradığı, maluliyete etkisi 
olan diğer hususların araştırılmadığı, farazi verilere göre hesaplama ya-
pıldığı gerekçeleriyle hükmün bozulmasını talep etmiştir.

F) Delillerin Değerlendirilmesi ve Gerekçe;

Dava, sigortalının meslek hastalığına tutulması sonucu sürekli iş göre-
mezlik derecesinde meydana gelen artış nedeniyle maddi zararının gide-
rilmesi istemine ilişkindir.

Yerel Mahkemece, maddi tazminat isteminin kabulüne karar verilmiş-
tir.

Dosya kapsamından davacı sigortalının % 0'dan 32,2 'ye yükselme-
sinde davalının % 79,41 oranında kusurlu olduğu, kaçınılmazlığın ise % 
20,59 oranında etkili olduğu, dosya içerisinde bulunan Kurum cevabına 
göre davacıya bağlanan gelir nedeniyle, 2011/58 sayılı genelgeye işaretle 
Kurum tarafından işveren aleyhine rücu davası açılmayacağının belirtil-
diği, bu nedenle mahkemece davacıya bağlanan gelirin ilk peşin sermaye 
değerinin zarar hesabında dikkate alınmadığı anlaşılmaktadır.

Meslek hastalığı sonucu sürekli iş görmez duruma gelen sigortalı ve/
veya hak sahipleri sorumlulardan maddi zararlarının giderilmesini isteye-
bilir. Maddi zarar kavramı ise, malvarlığının zarar verici olaydan sonraki 
durumu ile böyle bir olay meydana gelmeseydi göstereceği durum arasın-
daki farkı ifade etmek için kullanılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu 
tarafından karşılanmayan zararın ödetilmesine ilişkin tazminat davala-
rında öncelikle haksız zenginleşmeyi ve mükerrer ödemeyi önlemek için 
Kurum tarafından sigortalıya veya hak sahiplerine bağlanan gelirin peşin 
sermaye değerinin tazminattan düşülmesi gerektiği Yargıtay’ın oturmuş 
ve yerleşmiş görüşlerindendir. 

Davanın bu yönüyle yasal dayanağını ise, 01.07.2012 tarihinde yürür-
lüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu oluşturmaktadır. Kanunun 
55. maddesinde, “Destekten yoksun kalma zararları ile bedensel zararlar, 
bu Kanun hükümlerine ve sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplanır. 
Kısmen veya tamamen rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri ile ifa 
amacını taşımayan ödemeler, bu tür zararların belirlenmesinde gözetile-
mez; zarar veya tazminattan indirilemez.” hükmüne yer verilmiştir. Adalet 
Komisyonu'nun 55. madde gerekçesinde; “sosyal güvenlik ödemelerinin, 
denkleştirme (indirim) işlevi görebilmesi, onun sorumluluğu doğuran 
olaya sebebiyet verenlere rücu edilebilmesine bağlıdır. Bu kural gereği, 
rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri; teknik arıza, tam kaçınılmaz-
lık hallerindeki ödemeler, bu tazminatlardan indirilemez. Bağlanan ge-
lirlerin, işçinin kusuru ve kaçınılmazlık gibi nedenlerle rücu edilemeyen 
kısmı da indirilemez. Bir kısmı rücu edilemeyen miktar dahi denkleşti-
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rilemeyeceği gibi, zarar görenin kusuruna (müterafık kusura) yansıyan 
sosyal güvenlik ödemeleri, tahsis tarihinden sonra meydana gelen sosyal 
güvenlik ödemelerindeki artışlar, kısmi kaçınılmazlık ve teknik arıza ha-
lindeki ödemeler ve benzerleri rücu edilemediğinden bu miktarlar dahi 
denkleştirilemez.” ifadeleri zikredilmiştir.

Öte yandan, 6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygu-
lama Şekli Hakkındaki Kanun 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Kanunun 2. maddesine göre “Türk Borçlar Kanununun kamu düzenine 
ve genel ahlaka ilişkin kuralları, gerçekleştirildikleri tarihe bakılmaksızın 
bütün fiil ve işlemlere uygulanır”. Dairemizin ve giderek Yargıtay'ın yer-
leşmiş görüşleri, Kurumca bağlanan gelirlerin peşin sermaye değerinin ve 
geçici iş göremezlik ödeneklerinin hesaplanan zarardan indirilmesi, Ku-
rumun rücu hakkının korunması ve mükerrer ödemeyi önleme ilkesine 
dayandığından, kamu düzenine ilişkin olarak kabul edilmiştir. Kaldı ki, 
6098 sayılı Kanunun 55. maddesi de emredici bir hükme yer verdiğinden 
gerçekleştiği tarihe bakılmaksızın tüm fiil ve işlemlere uygulanmalıdır. 

Yine, somut olayda Kurum'un meslek hastalığından dolayı sigortalıya 
bağladığı gelir nedeniyle, kusuru bulunan işverene rücu edip edemeye-
ceği giderek yapacağı idari tasarruflarla kendisine tanınan rücu hakkını 
kısıtlaması durumunda, sigortalının hak sahibinin maddi zararı hesap-
lanırken bu durumun dikkate alınıp alınmayacağı hususlarının açıklığa 
kavuşturulması gerekmektedir.

Yasal düzenlemelerin tetkikinde meslek hastalığın nedeniyle sigorta-
lıya bağlanan sürekli iş göremezlik gelirinden dolayı Kurum'un açacağı 
rücu davasının yasal dayanağının meslek hastalığı nedeniyle artan ma-
luliyetin tespit edildiği tarihte yürürlükte bulunan 5510 sayılı Sosyal Si-
gortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 21. maddesi olduğu görül-
mektedir. Maddenin 1. fıkrasında, iş kazası ve meslek hastalığı, işverenin 
kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykı-
rı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya veya hak 
sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken 
ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değe-
ri toplamının, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri 
tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca işverene ödettirileceği, işverenin 
sorumluluğunun belirlenmesinde kaçınılmazlık ilkesinin dikkate alınaca-
ğı belirtilmiştir. Diğer yandan Kurum'un 22/07/2011 tarihli 2011/58 sayılı 
genelgesinin 9. Bölüm/3.10. maddesiyle 506 sayılı Kanun uygulamasında 
60 yaşından büyük sigortalılar için rücu davası açılmadığı, bu yaş sını-
rının, aktif çalışma dönemi kavramı dikkate alınarak belirlendiği, yurt 
dışı uygulamaları esas alınarak aktif çalışma döneminin 65 yaş olarak 
değiştirildiği, buna göre, 65 yaşından büyük sigortalılar için rücu davası 
açılmayacağı yönünde bir düzenleme getirdiği görülmektedir.
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Anayasa’nın 138. maddesinde de yer alan, "Normlar hiyerarşisi" ilkesi 
uyarınca, hukuk kuralları yukarıdan aşağıya doğru "Anayasa", "Kanun", 
"Kanun Hükmünde Kararname", "Tüzük", "Yönetmelik" ve "Diğer alt dü-
zenleyici işlemler (Yönerge, Genelge vb.)" şeklinde sıralanmakta olup, alt 
kademe yer alan bir normun üst kademedeki norma aykırı olması ya da 
onun kapsamını aşan düzenlemeler içermesi mümkün bulunmamakta-
dır. Bu durum, “Genel kurallar, usulü dairesinde değiştirilinceye veya 
kaldırılıncaya kadar, düzenleyici işlem tesis etme yetkisi olan makam ve 
kurumları da bağlar” şeklinde ifade edilen “Tu patere legem quam facisti” 
prensibi ile izah olunmaktadır. Bu ilkenin doğal sonucu olarak, normlar 
hiyerarşisinde üst kademede yer alan yasal kurallara aykırı düzenleyici 
tasarrufların idare tarafından yürürlüğe konulması durumunda idari ta-
sarruf yerine yasal düzenlemenin uygulanması gerektiği şüphesizdir.

Yukarıda yapılan açıklamalara göre, 5510 sayılı yasanın 21. madde-
sinde, gelir bağlanan sigortalının yaşı nedeniyle ilgililer aleyhine rücu da-
vası açılamayacağını öngören ayrık bir düzenleme bulunmadığından, Ku-
rum'un 2011/58 sayılı genelgesine dayanıp rücu davası açmayacak olması 
alacağın rücu edilebilir bir alacak olduğu sonucunu değiştirmeyecektir. 

Sonuç olarak, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 55. maddesi gereğin-
ce rücu edilmesi mümkün olan peşin değerli gelirin tazminat alacağından 
tenzili kanunun emredici hükmü gereğidir. Yerel mahkemece, SGK’nun 
tek taraflı takdir hakkı ile sigortalıya bağladığı peşin değerli gelir nedeniy-
le sorumlulara rücu etmeyecek olmasının, emredici hükümlere aykırı ola-
cak ve davacının aynı zarar verici olay nedeniyle mükerrer yararlanması 
sonucunu doğuracak şekilde yorumlanması doğru olmamıştır. 

Yapılacak iş, Kurumca bağlanan gelirin ilk peşin sermaye değerinin 
rücu edilebilecek kısmını tespit edip, belirlenen zarar tutarından indir-
mek ve oluşacak sonuca göre karar vermekten ibarettir.

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın yazılı 
şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli 
ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının, yukarıda yazılı se-
beplerden dolayı 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca (KALDI-
RILMASINA), ilk derece mahkemesi kararının yukarıda belirtilen neden-
lerle (BOZULMASINA), dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir 
örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, temyiz harcının 
istek halinde davalıya iadesine, 03.10.2017 gününde oy birliğiyle karar 
verildi.



YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

ŞİRKET MÜDÜRÜ • İŞ KANUNU • BELEDİYE ŞİRKETLERİ

ÖZET: Şirketin organı sıfatı bulunan şirket müdü-
rü ile şirket arasındaki ilişki İş Kanunu kapsamı 
dışındadır. Belediyelerin kurdukları ya da ortak-
ları şirketler özel hukuk tüzel kişileri olup, bu şir-
ketlerin kamu tüzel kişisi oldukları kabul edile-
mez.*
Y. 22 HD E.2017/24028, K.2017/1402, T.13.6.2017

Davacı vekili, müvekkili işçinin, davalıya ait işyerinde, 10.06.2009 
tarihinden iş sözleşmesinin feshi bildiriminin tebliğ edildiği 01.09.2014 
tarihine kadar kesintisiz şekilde müdür olarak çalıştı-ğını, davalı şirke-
tin yönetim kurulunun aldığı 26.06.2014 tarihli bir karar ile müvekkili-
nin görev-den alınmadan dava dışı bir şahsın yeni şirket müdürü olarak 
atandığını, ağustos ayı başından itibaren müvekkilinin yetkilerinin elin-
den alındığını, akabinde kendi isteğiyle işten ayrılmayan müvekkilinin iş 
sözleşmesinin, alınan savunması sonrasında haksız şekilde feshedildiği-
ni, ihbar öneli tanınmadığını, tazminatlarının ödenmediğini, ayrıca davalı 
şirketin, yüzde elli bir hissesi ... Belediyesi’ne ait olan bir kamu kuruluşu 
olduğunu, bu statüsü sebebiyle 6772 sayılı Kanun uya-rınca çalışanları-
nailavetediyeödemesi gerekirken ödemediğini ileri sürerek, kıdem tazmi-
natı, ihbar tazminatı veilavetediyealacaklarının hüküm altına alınmasını 
talep etmiştir.

Davalı vekili, müvekkili şirketin ana sözleşmesinin 9. maddesine göre, 
şirketin idaresinin ortaklar kurulu tarafından seçilen müdür tarafından 
yürütüldüğünü, gereği halinde ortaklar kurulunun birden fazla müdür ta-
yin edebileceği gibi, müdürü görev süresi dolmadan azlederek yerine yeni 
bir müdür atama yetkisi olduğunu, davacının müvekkili şirketin müdürü 
olarak çalıştığını, şirket ortaklarının 29.08.2014 tarihli kararı ile davacı-
nın iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-e maddesi uyarınca 
feshedilmesine karar verildiğini, yazılı fesih bildiriminin 01.09.2014 ta-
rihinde tebliğ edildiğini, iş sözleşmesinin feshinin haklı sebebe dayandı-
ğından davacının kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarına hak kazanmadı-

* Gönderen Av. Muhittin Doğrucu
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ğını, diğer taraftan müvekkili şirketin, yüzde elli-birhissesinin ... Belediye 
Başkanlığı’na, kalan hissesinin ise dava dışı ...Ofisi A.Ş.’ye ait olduğu-nu, 
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi ticari bir sermaye şirketi oldu-
ğunu, kamusal yetki ve ayrıcalıklarının bulunmadığını, kamu tüzel kişisi 
sayılamayacağını ve dolayısıyla 6772 sayılı Kanun kapsamında bulunma-
dığından çalışanlarınailavetediyeödemekle yükümlü olmadığını ve kabul 
anlamına gelmemek üzere dava konusu alacak taleplerinin zamanaşımına 
uğradığını ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, iş söz-
leşmesinin işverence feshinin haklı sebebe dayanmadığından davacının 
kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarına hak kazandığı, davalı şirketin yarı-
dan fazla hissesinin ... Belediye Başkanlığı’na ait olduğundan 6772 sayılı 
Ka-nun kapsamında sayıldığı ve dolayısıyla davacıyailavetediyealacağının 
da ödenmesi gerektiği gerekçeleriyle, davanın kısmen kabulüne karar ve-
rilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlıkta, öncelikle değerlendirilmesi gereken 
husus, davacının şirket mü-dürü olduğu dönem bakımından, 4857 sayılı 
İş Kanunu kapsamında bulunup bulunmadığı noktasındadır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 1. maddesinin ikinci fıkrasında, 4. mad-
dedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, işverenler ile işveren 
vekillerine ve işçilerine, çalışma konularına bakılmaksızın bu Kanunun 
uygulanacağı belirtilmiştir.

4857 sayılı Kanun’un 2. maddesinde bir iş sözleşmesine dayanarak 
çalışan gerçek kişi işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi ile tüzel kişi-
liği olmayan kurum ve kuruluşlar işveren olarak tanımlanmıştır. Tüzel 
kişilerde yönetim hakkı ile emir ve talimat verme yetkisi organlarını oluş-
turan kişiler aracılı-ğıyla kullanılır. Tüzel kişiler yönünden tüzel kişinin 
kendisi soyut işveren, tüzel kişinin organını oluşturan kişiler ise somut 
işveren sıfatını haizdir.

Ticaret şirketleriyle tüzel kişilerde somut işveren sıfatını taşıyan organ 
bir kurul olabileceği gibi tek başına bir kişiye verilen yetki çerçevesinde 
gerçek kişinin de organ sıfatını kazanması müm-kündür.

Limited şirketlerde, şirketi yönetmek ve temsil etmek üzere, müdür 
veya müdürler atanabilir. Müdür veya müdürlerin, limited şirketin or-
takları arasından seçilmesi mümkün olduğu gibi, ortak olmayan üçün-
cü kişiler arasından da seçilmesi mümkündür. Ortak olup olmadığına 
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bakılmaksızın, müdür, limited şirketin organı sayılır. Dolayısıyla, şirket 
müdürü ile şirket arasındaki ilişkiyi iş sözleşmesi kapsamında değerlen-
dirme ve şirket müdürlerini işçi sayma olanağı yoktur.

Somut olayda, davacının davalı ... ... Akaryakıt ve ...Ltd. Şti.’ye ait işye-
rinde 10.06.2009 tarihin-de çalışmaya başladığı, şirket ortaklar kurulu-
nun 09.07.2009 tarihli kararıyla (Ticaret Sicili Gaze-tesi’nin 13.08.2009 
tarih ve 7375 sayısında yayımlanan) şirket müdürü olarak atandığı, şirket 
ge-nel kurulunun 27.06.2014 tarihli kararıyla ise (Ticaret Sicili Gazete-
si’nin 07.08.2014 tarih ve 55 sayısında yayımlanan) müdürlük görevine 
son verilerek şirketi temsil ve ilzam yetkisinin kaldırıl-dığı, yerine yeni bir 
müdürün atandığı dosya içeriğindeki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. 
İş sözleşmesi ise, davacı işçiye 01.09.2014 tarihinde tebliğ edilen yazılı 
fesih bildirimiyle sona ermiştir. Yukarıda da belirtildiği üzere, ortak olup 
olmadığına bakılmaksızın, limited şirketin müdürü, şirketin organı sayıl-
maktadır. Davacının, şirket müdürü olduğu dönem bakımından, taraflar 
ara-sındaki ilişki Ticaret Kanunu’na dayanmaktadır. Bahsi geçen dönem 
için, davacı ile davalı şirket arasındaki ilişkiyi iş sözleşmesi kapsamında 
değerlendirme ve davacıyı işçi sayma olanağı yoktur. Anılan sebeple, da-
vacının şirket müdürü olarak çalıştığı dönemin dışlanması gerekirken, 
Mahke-mece, bir ayrım yapılmadan çalışma süresinin tamamının 4857 
sayılı İş Kanunu’na tabi olduğunun kabul edilmesi hatalı olmuştur.

Taraflar arasında, iş sözleşmesinin feshinin haklı sebebe dayanıp da-
yanmadığı noktasında da uyuşmazlık bulunmaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin (II) numaralı bendinde, ah-
lak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durum-
lar ile benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş söz-leşmesini haklı fesih 
imkanının olduğu açıklanmıştır. Yine değinilen bendin (e) alt bendinde, 
işve-renin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek 
sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışla-
rının da işverene haklı fesih imkanı verdiği ifade edilmiştir. Görüldüğü 
üzere kanundaki haller sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak işçinin sada-
kat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkanı 
tanımaktadır.

Somut olayda, fesih tarihi itibariyle davacının şirket müdürü vasfı 
bulunmamaktadır. Davalı işve-ren, fesihten önce, şirket defter ve kayıt-
ları üzerinde inceleme yaptırmıştır. İnceleme sonucunda yeminli mali 
müşavir ...tarafından düzenlenen 25.08.2014 tarihli ve YMM-06104581-
608/52/2014-20 sayılı raporda mütalaa edilen bir kısım usulsüzlükler ile 
ilgili davacının 27.08.2014 tarihli savunması alınmış ve akabinde işveren 
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şirketin genel kurulunun 29.08.2014 tarihli kararıyla, iş sözleşmesinin 
4857 sayılı Kanun’un 25/II-e maddesi uyarınca feshedilmesine karar veril-
miştir. 01.09.2014 tarihinde işçiye tebliğ edilen fesih bildiriminde, ayrın-
tılı sebepler açıklanması suretiyle, davacının şirkette müdür olarak görev 
yaptığı dönem içerisinde, görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği, 
işverenin güvenini kötüye kullandığı, doğruluk ve bağlılığa uymayan dav-
ranışlar gerçekleştirdiği iddia edilmiştir.

Mahkemece, 09.07.2015 tarihli kök bilirkişi raporu ve bu raporla aynı 
doğrultudaki 27.11.2015 tarihli ek bilirkişi raporu görüşleri benimsene-
rek, iş sözleşmesinin feshinin haklı sebebe dayanma-dığı kabul edilmiştir. 
Ne var ki, davacının kontrol ve denetim görevini yerine getirmeyerek stok 
ve kasa açıklarına sebebiyet verdiği, işverenin bir kısım müşterilerine ya-
zılı sözleşme yapmaksızın ve çek, bono ya da herhangi bir teminat almak-
sızın vadeli satışlar gerçekleştirdiği yönündeki id-dialarla ilgili olarak, ge-
rek kök bilirkişi raporu gerekse de ek bilirkişi raporunda, feshin haklı 
sebe-be dayanıp dayanmadığı noktasında, işyeri kayıtları davayı aydınlat-
maya yeterli derecede değer-lendirilmemiş ve denetime açık bir inceleme 
yapılmamıştır. Bu halde, davayı aydınlatmaya elverişli olmayan kök ve 
ek bilirkişi raporlarına itibarla sonuca gidilmesi hatalı olmuştur. Anılan 
sebep-le, aralarında işletme uzmanı ve serbest muhasebeci mali müşavir 
bilirkişilerin bulunduğu üç kişilik yeni bir bilirkişi kurulu oluşturularak, 
bilirkişilere mahallinde inceleme yetkisi de verilmesi suretiy-le, şirketin 
defter ve kayıtları denetime açık bir şekilde incelenmeli, inceleme netice-
leriyle birlikte yeminli mali müşavir ...tarafından düzenlenen 25.08.2014 
tarihli rapor, davacının savunması ve tüm dosya kapsamı birarada değer-
lendirilerek iş sözleşmesinin feshinin haklı sebebe dayanıp da-yanmadığı 
bakımından bir sonuca gidilmelidir.

Taraflar arasında, çözülmesi gereken bir diğer uyuşmazlık,ilavetediye-
alacağı noktasındadır.

İlavetediyealacağının kapsamı, yararlanacaklar, yararlanma şartları, 
miktarı ve ödeme zamanı 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde 
Çalışan İşçilereİlaveTediyeYapılması Hakkındaki Kanun ile düzenlenmiş-
tir.

Kanunun 1. maddesinde, işveren kapsamı “Umumi, mülhak ve husu-
si bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli, sermayesinin yarısından fazla-
sı Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı te-
şekküler, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet 
Teşekkül-leri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseseler” 
şeklinde belirlenmiştir. Buna göre; işveren kapsamı yönünden Devlete ve 
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ona bağlı olmak üzere, genel, katma ve özel bütçeli daire-ler, sermayesi 
değişen kurumlar, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket 
ve kurum-lar ve bunlara bağlı kuruluşlar, belediyeler ve belediyelere bağlı 
kuruluşlar, 3460 ve 3659 sayılı Kanun kapsamına giren, sermayesinin 
tamamı Devlete ait olan veya bu sermaye ile kurulan iktisa-di Devlet ku-
ruluşları, 6772 sayılı Kanun kapsamındadır.

3460 sayılı Kanun bugün itibari ile yürürlükte olan bir kanun değildir. 
3659 sayılı Kanun ise, ban-ka ve Devlet kurumlarında çalışan memurla-
rın aylıkları ile ilgili düzenleme getirmiş ve halen yü-rürlüktedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda, merkezi yö-
netim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve ma-
halli idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ekli 
cetvellerde sayılmıştır. Bu cetvellerde Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu 
ida-releri, Özel Bütçeli İdareler, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ve 
Sosyal Güvenlik Kurumla-rında çalışanların kanun kapsamında olduğu-
nun kabulü gerekir.

İşçi yönünden kapsama gelince; İş Kanunu kapsamına girsin girme-
sin, yukarda belirtilen işveren kapsamı dahilindeki kurumlarda, İş Ka-
nunu’nun 1. maddesindeki tanıma göre, işçi sayılan herkes bu alacaktan 
yararlanacaktır. Kanun, 4857 ve 1475 sayılı İş Kanunu’ndan önceki İş 
Kanunu’na atıfta bulunmuştur. 4857 sayılı İş Kanunu işçi tanımına 2. 
maddesinde yer vermiştir. Buna göre “bir iş sözleşmesine dayanarak ça-
lışan gerçek kişiye işçi” denir. O halde bir iş sözleşmesine daya-narak, 
yukarıda belirtilen kurumlarda çalışan her işçiyeilavetediyeödemesinin 
yapılması gerekir.

Somut uyuşmazlıkta, davalı ... Akaryakıt ve ... Ltd. Şti.’nin yüzde el-
libirhissesinin ... Belediye Başkanlığı’na, yüzde kırkdokuz hissesinin ise 
... Ofisi A.Ş.’ye ait olduğu anlaşılmaktadır. Mah-kemece, yüzde ellibirhis-
sesinin ... Belediye Başkanlığı’na ait olduğu gerekçesiyle, davalı şirketin 
6772 sayılı Kanun kapsamında bulunduğu kabul edilmiştir. Bu nokta-
da, belediyelerin hissedarı oldukları şirketlerin hukuki statüsünün belir-
lenmesi ve 6772 sayılı Kanun kapsamında bulunup bulunmadıklarının 
tartışılması, neticeye göre davacının işçi sayıldığı dönem (şirket müdürü 
olarak çalıştığı süre haricindeki dönem) bakımındanilavetediyeödemesi-
ne hak kazanıp kazanmadığının belirlenmesi gereklidir.

14.04.1930 tarihli ve 1471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 
01.09.1930 tarihinde yürürlüğe giren, 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun, 
belediyelerin hak, yetki ve ayrıcalıklarını düzenleyen 19. maddesinin 
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birinci fıkrasının ilk bendinde, “Belediye idareleri kanunun kendileri-
ne tahmil ettiği vazife ve hizmetleri ifa ettikten sonra belde sakinlerinin 
müşterek ve medeni ihtiyaçlarını tesviye edecek her türlü teşebbüsatı icra 
ederler.” hükmü düzenlenmiştir. 15.07.1934 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 2571 sayılı Kanun’la, 1580 sayılı Belediye 
Kanunu’nun 19. maddesinin birinci fıkrasının beş numaralı bendinin bi-
rinci ve ikinci paragrafları;

“Belediye sınırı dahilinde muayyen mıntıkalar arasında yolcu nakil va-
sıtası olarak otobüs, omni-büs, otokar, tünel, troley, füniküler işletmek 
munhasıran belediyelerin hakkıdır.

Bunların, belediyelerin de iştirak edecekleri şirketler vasıtasıyla ya-
pılması ve işletilmesi veya icara verilmesi veyahut imtiyazın devri İcra 
Vekilleri Heyeti kararına bağlıdır” şeklinde değiştirilmiştir. 15.07.1934 
tarihinde yürürlüğe giren bu değişiklikle, “belediyelerin de iştirak edecek-
leri şirketler” ifadesine açıkça yer verilmesi suretiyle, temel kanuni daya-
nak oluşturulmuştur. Anılan 19. mad-dede yapılan, 05.07.1939 tarihli ve 
07.02.1990 tarihli değişikliklerde de, bahsi geçen ifade ko-runmuştur.

23.03.1984 tarihli ve 18350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Büyük-
şehir Belediyelerinin Yö-netimi Hakkındaki 195 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile 09.07.1984 tarihli ve 18453 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanan, Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 8. maddelerin-
de, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin, görevli oldukları konularda, 1580 
sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuat-ta belediyelere tanınan hak, 
yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahip olacağı kabul edilmiştir.

24.12.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 
5272 sayılı Belediye Kanu-nu’nun 70. maddesinde “Belediye kendisine ve-
rilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre 
şirket kurabilir.” hükmü düzenlenmiştir. 13.07.2005 tarihli Resmi Ga-
ze-te’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda, 
aynı yöndeki hükme kanu-nun yine 70. maddesinde yer verilmiştir.

23.07.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, 5216 sayılı Büyükşe-
hir Belediyesi Kanunu’nun 26. maddesinde de, büyükşehir belediyesinin 
kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen 
usullere göre sermaye şirketleri kurabilecekleri düzenlenmiştir.

Belediyeler, Anayasa’nın 127. maddesinde kabul edildiği üzere, kamu 
tüzel kişiliğine haizdir. İlgili mevzuatta belediyelere, yüklenen görevlerin 
yerine getirebilmesi için, önemli hak ve yetkiler verilmiş; kamusal ayrıca-
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lıklar tanınmıştır. Diğer taraftan, merkezi idareye de, belediyeler üzerinde 
vesayet yetkisi verilmiştir.

Belediyeler tarafından kurulan veya ortak olunan şirketler ise, Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine tabi sermaye şirketleri olup, belediyelerin 
tüzel kişiliğinden ayrı ve bağımsız özel hukuk tüzel kişi-leridir. Belediyele-
rin kurdukları veya ortak oldukları ticaret şirketlerine, kamu tüzel kişiliği 
ka-zandıran herhangi bir kanun hükmü bulunmadığı gibi, kamusal yetki 
ve ayrıcalıklar tanınmamıştır. Dolayısıyla, söz konusu şirketlerin “kamu 
tüzel kişisi” ya da “kamu kurum ve kuruluşu” oldukları kabul edilemez.

Diğer taraftan, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Ka-
nun Hükmünde Kararname, iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi 
kuruluşlarını ve bunların müesseselerini, bağlı ortak-lıklarını ve iştirak-
lerini kapsamaktadır. Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. maddesinin 
birinci bendinde “Kamu iktisadi teşebbüsü "Teşebbüs"; iktisadi devlet 
teşekkülü ile kamu iktisadi kuru-luşunun ortak adıdır.”; ikinci bendin-
de “İktisadi devlet teşekkülü "Teşekkül"; sermayesinin ta-mamı devlete 
ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan, 
kamu ikti-sadi teşebbüsüdür.”; üçüncü bendinde “Kamu İktisadî Kuru-
luşu "Kuruluş"; sermayesinin tamamı Devlete ait olup, tekel niteliğindeki 
mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarla-mak üzere 
kurulan ve gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetler 
imtiyaz sayı-lan kamu iktisadî teşebbüsüdür.” tanımlamalarına yer veril-
miştir. Bu tanımlamalarla sabit olduğu üzere, kamu iktisadi teşebbüsle-
rinin sermayesi Devlete aittir. Belediyeler ise, Devlet tüzel kişili-ğinden 
ayrı bir tüzel kişiliğe sahiptir. Dolayısıyla belediyelerin hissedarı oldukları 
şirketler, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında olmayıp, 
kamu iktisadi teşebbüsü sayılamaz.

Belediyelerin hissedarı olduğu şirketlerin hukuki statüsünün yukarıda 
yazılı olduğu şekilde belir-lendikten sonra, 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı 
Müesseselerde Çalışan İşçilereİlaveTediyeYa-pılması Hakkındaki Kanun 
kapsamında bulunup bulunmadıkları meselesinin değerlendirilmesine 
gelince;

6772 sayılı Kanun’un 1. maddesindeki düzenleme uyarınca, “beledi-
yeler ve bunlara bağlı teşek-küller” kanun kapsamındadır. Belediyelerin 
hissedarı olduğu şirketler ise, Ticaret Kanunu hüküm-lerine tabi, bele-
diyeden ayrı ve bağımsız özel hukuk tüzel kişiliğine sahip olduğundan, 
bu şirketle-rin belediyeye bağlı teşekkül sayılması mümkün değildir. Anı-
lan maddede, sermayesinin yarısın-dan fazlası Devlete ait olan şirketlerin 
kanun kapsamında olduğu açıkça belirtilmiş olmasına rağ-men, madde 
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metninde sermayesi belediyeye ait olan şirketlere yer verilmemesi kanun 
koyucunun tercihidir.Keza, 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun, 15.07.1934 
tarihinde yürürlüğe giren 2571 sayılı Kanun’la değişik 19. maddesi hük-
münde, belediyelerin iştirak edecekleri şirketler ifadesine açıkça yer veril-
miş olduğu halde, bu tarihten sonraki bir tarih olan 11.07.1956 tarihinde 
yürürlüğe giren 6772 sayılı Kanun’da, belediyelerin hissedarı olduğu şir-
ketlerden bahsedilmemiş olması da bu durumun bir göstergesidir. Dola-
yısıyla, 6772 sayılı Kanun’un 1. maddesindeki, belediyeye bağlı teşekkül 
ifadesinden, kanun koyucunun, belediyelerin hissedarı olduğu şirketleri 
kastettiği söylenemez.

Anılan sebeplerle, belediyelerin hissedarı olduğu şirketler 6772 sayılı 
Kanun kapsamında bulun-madıklarından, davalı şirket ilave tediye öde-
mekle yükümlü değildir. Bu halde, ilave tediye ala-cağı talebinin reddine 
karar verilmesi gerekirken, kabulüne karar verilmesi hatalı olmuştur.

Yukarıda yazılı sebeplerden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, 
davalı yararına takdir edilen 1.480,00 TL duruşma vekalet ücretinin kar-
şı tarafa yükletilmesine, peşin alınan tem-yiz harcının istek halinde ilgiliye 
iadesine, 13.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ

İNŞAAT SÖZLEŞMESİ • ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI

ÖZET: İnşaat sözleşmesinde edim yerine getirilip 
yapılan iş teslim edilmedikçe zamanaşımı süresi-
nin başladığından söz edilemez.
Y. 23 HD E.2016/2633, K.2016/3182, T.26.5.2016

Davacı vekili, arsa sahibi müvekkili ile davalı arasında 10.02.2006 
tarihinde arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığını, davalı müte-
ahhidin bir kısım işleri eksik ve ayıplı olarak yaptığını, müvekkilinin bu 
durumu, 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2009/113 D.iş sayılı dosyasında 
alınan bilirkişi raporuyla öğrendiğini, rapora göre bağımsız bölümlerde 
eksik ve ayıplı iş bedelinin 30.485,00 TL, müşterek yerlerdeki eksiklikler 
bedelinin 8.290,00 TL olduğunu, davalıya tespit edilen bedeli ödemesi 
için gönderilen ihtarnamenin sonuçsuz kaldığını ileri sürerek, tespit dos-
yasında belirlenen 39.135,00 TL eksik ve ayıplı iş bedeli ile tespit esnasın-
da anlaşılan fakat talep edilmediği için tespit dosyasında belirtilmeyen 9 
no'lu dairenin terasının akması, asansörlerin hidrolik yapılmaması, arka 
bahçeden garaja su sızması ile ilgili eksik ve ayıplı iş bedeli ile müvekki-
line isabet eden dubleks dairenin 12 m² küçük yapılması nedeniyle rayiç 
değerinin tespiti ve tespit dosyasındaki yargılama giderlerinin davalıdan 
tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin edimlerini eksiksiz olarak yerine getirdiği, 
davacının isteği ile sözleşmede belirtilenden farklı imalatlar yapıldığını, 
davacının süresinde ayıp ihbarında bulunmadığını savunarak, davanın 
reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu, uyulan boz-
ma ilamı ve tüm dosya kapsamına göre; taraflar arasında düzenlenen kat 
karşılığı inşaat sözleşmenin 10. maddesine göre davalı yüklenicinin 5 yıl 
süre ile gizli ve açık ayıplar yönünden garanti verdiği, teras katın küçük 
yapıldığı iddiası yönünden harç yatırılarak süresinde dava açılmadığı, da-
valı vekilinin de bu konuda zamanaşımı itirazında bulunduğu, nitekim ta-
lebin zamanaşımına uğradığı, asansörün, yer döşemelerinin ve kapıların 
davacılar tarafından seçildiği tanık ifadelerinden anlaşıldığından bu ko-
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nudaki taleplerin yerinde olmadığı, bunların dışında kalan ortak alanlar-
daki gizli ayıplar ve eksik işlerden davacının arsa payına düşen 8.005,00 
TL olduğu, davacının kendi dairelerindeki eksik işler ve ayıplar toplamı 
20.423,00 TL olduğu gerekçesi ile davanın kısmen kabulü ile 28.428,00 
TL'nin, dava tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalıdan alınıp 
davacıya verilmesine, teras katın küçük yapılması yönündeki talebin za-
manaşımı yönünden reddine, asansör, granit döşeme farkı ve kapı farkı 
ile ilgili taleplerin subut bulmadığından reddine karar verilmiştir.

Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

1) Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hü-
küm verilmiş olmasına göre, taraf vekilerinin diğer temyiz itirazları yerin-
de görülmemiştir.

2) Davacının dava dilekçesinde açıkça talep ettiği ve Dairenin bozma 
ilamında talep edildiği tespit edilip harç ikmali yapılması gereğine değini-
len 9 no'lu bağımsız bölümün küçük yapıldığı iddiasına dayalı tazminat 
istemi zamanaşımı nedeniyle reddedilmiştir. Ne var ki; hüküm yerinde 
zamanaşımının ne zaman başladığı, ne zaman dolduğu açıklanmış değil-
dir. Eser sözlşemelerinin kendine özgü bir türü olan arsa payı karşılığı in-
şaat sözleşmelerinde yüklenicinin asıl edimi, inşaatı sözleşmeye ve onaylı 
projeye uygun olarak tamamlayıp teslim etmektir. Yapılan yargılama sı-
rasında yüklenicinin henüz bu edimini yerine getirmediği, inşaatta eksik 
ve kusurlu işler bulunduğu saptandığından eldeki dava yönünden henüz 
zamanaşımının başladığından söz edilemez. Yapı kullanma izin belgesi 
alınması dahi bu ilkenin aksinin kabulünü sağlamaz. Şu halde, anılan is-
tem yönünden gerekçesi de açıklanmaksızın zamanaşımından red kararı 
verilmesi usul yasaya aykırıdır.

Bunun yanında, uyulan bozma ilamı gereği karar verilmesinde zorun-
luluk mevcuttur. Hal böyle olmasına rağmen bozma kapsamı dışında bı-
rakılan asansör ve granit yer döşemesine ilişkin hesaplanan bedellerin 
bu sefer yeniden verilen kararla hüküm altına alınmaması yerinde olma-
mıştır.

Keza bilirkişi raporunda işin tekniğine uygun yönü ile yerinde beton 
duvar yapılması gerekirken taş ve tuğladan duvar yapıldığı belirtilerek 
hesap yapılmış ve mahkemece belirtilen bedelin tahsiline karar verilmişse 
de; anılan raporda yerinde mevcut taş ve tuğladan duvarın imalat bede-
li, beton duvar bedelinden düşülüp düşülmediği anlaşılamamıştır. Oysa 
kural olarak beton yerine yapılan taş ve tuğla duvar nefaset gerektiren 
bir imalat olup eğer mevcut taş-tuğla duvar yıkılıp yerine beton duvar 
yapılması gerekirse şimdiki gibi karar verilmesi aksi takdirde ilke olarak 
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nefaset gerektiren imalat olduğundan taş ve tuğla duvar bedelinin beton 
duvar bedelinde mahsup edilerek sonuca varılması gerekirken, beliritlen 
bu hususlar nazara alınmayarak eksik ve hatalı inceleme ile karar veril-
mesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

 Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, diğer temyiz itiraz-
larının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, taraf vekilleri-
nin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın taraflar yararına BOZULMASI-
NA, peşin alınan harçların istek halinde iadesine, 26.05.2016

ASIL İŞVEREN • ALT İŞVEREN • RÜCU DAVASI 
• 

ZAMANAŞIMI

ÖZET: Hizmet temini sözleşmesine göre işçiye 
karşı sorumlu olan asıl işveren ile alt işveren ara-
sındaki rücu davasında zamanaşımı süresi on 
yıldır.
Y. 23. HD E.2016/8129, K.2017/479, T.20.2.2017

Davacı vekili, davalı yükleniciden özelleştirme öncesinde, temizlik hiz-
meti alımına ilişkin hizmet alım sözleşmesi yapıldığını, sözleşme süresi-
nin 27.06.1996 – 31.12.2000 tarihleri arasındaki dönemi kapsadığını, 
süre sonunda yeniden ihale yapıldığını, yeni firma ile sözleşme imzalandı-
ğını, davalı yüklenici işçilerinin, yaptıkları iş ve görev yerleri değişmeksi-
zin işyeri devri yapılarak yeni firma nezdinde çalışmaya devam ettiklerini, 
ihale alıcısı yeni firma kapsamında çalışılmaya devam edildiğini, daha 
sonra bu işçilerden bazılarının iş akitlerine son verildiğini, bunun üze-
rine işçiler tarafından açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar nedeniy-
le müvekkili tarafından icra tehdidi altında ödemeler yapıldığını, davalı 
şirketin, işçilerin kıdem tazminatından çalıştırdığı dönemle sınırlı olmak 
üzere sorumlu olduğunu, taraflar arasında imzalanan sözleşme ve ihale 
şartnamesine göre, davalı şirketin, işçilerin her türlü işçilik alacakları ve 
tazminatlarından sorumlu olduğunu, müvekkilinin icra tehdidi altında 
yaptığı ödemelerden kıdem tazminatına ve bunun faiz ve vergilerine iliş-
kin davalının sorumlu olduğu dönemin ve miktarın tespiti gerektiğini ileri 
sürerek, şimdililik 1.500,00 TL'nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek 
ticari faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş 
etmiştir. 
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Davalı vekili, davanın zamanaşımına uğradığını, müvekkilinin çalıştır-
dığı tüm işçilerin ücret ve benzeri alacaklarını eksiksiz ödediğini, kabul 
anlamına gelmemek üzere müvekkilinin son işveren olmaması nedeniyle 
sadece kendi çalıştırdığı dönemle sınırlı olarak kıdem tazminatından so-
rumlu olacağını savunarak, davanın reddini istemiştir. 

Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dos-
ya kapsamına göre; davacının davalı taraf ile yapmış olduğu sözleşme ne-
ticesinde rücu hakkı olduğu, davacının, davalı tarafı bilebilecek durumda 
olduğu, işçilere yapmış olduğu ilk ödemenin 2009 tarihli olduğu, dava 
tarihinin 2013 olduğu dikkate alındığında, TBK'nın 73. maddesinde ön-
görülen iki yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu, davalı tarafın zamanaşı-
mı itirazının usulüne uygun olduğu gerekçesiyle, davanın reddine karar 
verilmiştir. 

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava, taraflar arasındaki hizmet alım sözleşmesi uyarınca dava dışı 
işçilere ödenen işçilik alacaklarının rücuen tahsili istemine ilişkindir.

Dava konusu olayda, davacı ile davalı arasında asıl işveren-alt işveren 
ilişkisi mevcut olup, davacı asıl işveren, davalı alt işverenin işçilerine kar-
şı o işyeri ile ilgili olarak İş Kanunu'ndan kaynaklanan yükümlülükler ne-
deniyle, alt işverenle birlikte müteselsilen sorumludur. Burada Kanundan 
kaynaklanan bir teselsül hali söz konusu olup, asıl ve alt işverenler, dış 
ilişki itibariyle (dava dışı işçiye karşı) müteselsilen sorumludurlar. 

İç ilişkide (alacaklıya karşı müteselsilen sorumlu olan borçlular ara-
sındaki ilişkide) ise, bu husustaki nihai sorumluluğun hangi tarafa ait 
olduğu konusunda taraflar kendi aralarında sözleşme yapabilirler.

Dava dilekçesi ve ekindeki belgelerden, taraflar arasındaki bu sözleş-
me ilişkisine işaret edildiği anlaşılmaktadır.

Eldeki davada taraflar arasındaki ilişki hukuki nitelikçe “hizmet te-
mini (alım) sözleşmesi” olup; kendine has özellikleri olan bu sözleşme 
türü için zamanaşımı süresini düzenleyen ayrık bir hüküm de bulunma-
dığından, TBK'nın zamanaşımı ile ilgili genel hükmü olan 146. maddesi 
gereğince 10 yıllık zamanaşımı süresi uygulanmalıdır. 

Bu durumda mahkemece anılan hüküm doğrultusunda, zamanaşımı 
süresinin dolmadığı gözönünde bulundurularak bir karar verilmesi gere-
kirken, yazılı şekilde, yanılgılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi 
doğru görülmemiştir. 

Kabule göre de; zamanaşımı süresi, icra dosyalarına nakdi teminatın 
yatırıldığı tarihte değil, dava dışı işçilere ödeme yapıldığı tarihten başlaya-
cağından, mahkemece, zamanaşımı süresinin nakdi teminatın yatırıldığı 
2009 yılından itibaren işlemeye başladığı yönünde karar verilmesi doğru 
olmamıştır. 
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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, 20.02.2017 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi

İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ • YÜKLENİCİNİN HAKLARI

ÖZET: İnşaat sözleşmesinin feshi halinde imalat 
bedelinin arsa sahiplerinin yararına olan kısmı  
arsa sahiplerinden talep edilebilecektir.
Y. 23 HD E.2016/2759, K.2017/932, T.27.3.2017

Davacı vekili, davalılar ile aralarındaki kat karşılığı inşaat sözleşmesi-
nin ... 22. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce feshedildiğini ve kararın kesinleş-
tiğini, davalıların, taşınmaz üzerine yapmış olduğu inşaat bedeli kadar se-
bepsiz zenginleştiklerini, fazlaya ilişkin talep ve dava hakları saklı kalmak 
kaydıyla, davacı şirketin yapmış olduğu inşaatın kıymeti, seviye itibari ile 
arzın çıplak mülkiyetini geçiyorsa davalılar adına tescilli olan arzın be-
delinin belirlenerek işbu arzın bedeli mukabilinde davacı adına tesciline, 
aksi takdirde dava tarihi itibari ile imalat bedelinin işleyecek yasal faizi 
ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 

Davalı-karşı davacılar vekili, davanın bir yıllık zamanaşımı süresi geç-
tikten sonra açıldığını, ileri sürülen meblağın fahiş olduğunu savunarak, 
asıl davanın reddini, karşı davada ise, yüklenicinin 30.07.2009 tarihin-
den itibaren arsa sahiplerinin dairelerinin her biri için 44 ay kira öde-
mekle yükümlü ve borçlu olduğunu, şimdilik her bir davacı için 1.000,00 
TL olmak üzere toplam 11.000,00 TL'nin sözleşme tarihinden işleyecek 
yasal faizi ile birlikte karşı davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir. 

Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, 
taraflar arasındaki sözleşmenin feshedildiği, dava tarihine göre yapılan 
hesaplamalarda yüklenicinin yaptığı toplam imalatın 696.004,43 TL ol-
duğu gerekçesiyle, davanın kabulüne karşı davanın reddine karar veril-
miştir.

Davacı vekili, alacağın davalılardan müştereken ve müteselsilen tah-
siline şeklinde kararın tavzih edilmesine karar verilmesini talep etmiş. 
Mahkemece, tavzih talebinin reddine karar verilmiştir. 

Asıl Kararı, Davalılar-karşı davacılar vekili Ek Kararı, davacı-karşı da-
valı vekili temyiz etmiştir. 



465Yargıtay Kararları

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere 
göre, davacı vekilinin ek karara ilişkin temyiz itirazları yerinde görülme-
miştir.

2-Asıl karara gelince dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle 
gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmaması-
na göre, davalılar-karşı davacılar vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı 
dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi halinde taraflar sözleşme 
hükümlerine göre karşılıklı verdiklerini geri alırlar. 

Bu nedenle yapılan imalatın arsa sahibinin yararına olması kaydıyla 
yüklenici yaptığı imalat bedelini, arsa sahiplerinden talep edebilecektir. 
Somut olayda taraflar arasındaki sözleşmenin mahkeme kararı ile feshi-
ne karar verlidiğine göre, imalat bedelinin arsa sahiplerinin yararına olan 
kısmını talep edebilecektir. Ancak dava konusu taşınmazda davalılardan 
başka arsa sahiplerinin bulunduğu ve bu imalatın onlarında yararına ol-
duğu göz önünde bulundurularak, imalat bedelinin tamamının davacılar-
ca istenmesi mümkün değildir. Ayrıca yapılan inşaatın arsa sahiplerinin 
yararına olup olmadığıda belirlenmemiştir. Bu nedenlerle yerinde keşif 
yapılarak yapılan işaatın arsa sahiplerinin yararına olup olmadığı tesbit 
edilip, davacı arsa sahiplerinin talep edebilecekleri miktar belirlenerek 
bu miktarın hüküm altına alınması gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı 
gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır. 

SONUÇ

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, tavzih talebinde 
bulunan vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle mahkemenin usul ve kanu-
na uygun bulunan 19.12.2016 tarih ve 2014/181 E., 2015/515 K. sayılı ek 
kararın ONANMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, dava-
lılar-karşı davacılar vekillerinin sair temyiz itirazlarının reddine, (3) nu-
maralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar karşı davacılar vekillerinin 
temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalılar-karşı davacılar yararına 
BOZULMASINA, ek karara yönelik alınması gereken harç peşin alındı-
ğından yeniden harç alınmasına yer olmadığına, asıl davada davalılar-kar-
şı davada davacılardan peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın 
tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak 
üzere, 27.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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İNŞAAT SÖZLEŞMESİ • ZAMANAŞIMI 
•

 ISLAHLA ZAMANAŞIMI DEFİ

ÖZET: Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kay-
naklanan ayni ve nakdi hakların talep edilmesi 
beş yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre inşaatın 
teslim edilmesiyle başlar. Cevap dilekçesinin ıs-
lahı yoluyla zamanaşımı def'i ileri sürülebilmesi 
mümkündür.
Y. 23 HD E.2016/1959, K.2017/2810, T.23.10.2017

Davacı vekili, davalı yüklenici olan müvekkili ile ...'nin 29.08.1994 ta-
rihli Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi ve Daire 
Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzaladıklarını, sözleşmeye göre müvekkili-
ne düşen bağımsız bölümlerin arsa sahibi tarafından davacı firma sahibi 
ve yetkilisi olan ...'a verilen vekaletnameler ile satışının yapıldığını fakat 
satışı yapılmayan bağımsız bölümler için davacı firma yetkilisi ...'da ve-
kaletname olmasına rağmen davacı firmaya düşen 20 no'lu bağımsız bö-
lümün arsa sahibi ... tarafından davalı ...'a muvazaalı olarak satıldığını 
ileri sürerek, davalı ... adına olan tapu kaydının iptal edilerek davacı fir-
ma adına kayıt ve tesciline karar verilmesini, bunun hukuken mümkün 
olmaması halinde taşınmazın dava tarihi itibariyle rayiç değerinin tespiti 
ile şimdilik 150.000,00 TL olarak taşınmaz bedelinin davalı ...'den faizi 
ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, davacı vekili 
31.12.2014 tarihli ıslah dilekçesi ile dava değerinin 404.460,00 TL arttı-
rılarak 554.460,00 TL üzerinden davanın kabulünü istemiştir.

Davalı ... vekili, ıslah ettiği cevap dilekçesinde ise zamanaşımı itirazın-
da bulunarak davanın reddini istemiştir.

Davalı ... vekili, müvekkilinin iyiniyetli olduğunu savunarak, davanın 
esastan reddi gerektigini, ıslah ettiği cevap dilekçesinde ise zamanaşımı 
itirazında bulunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya 
kapsamına göre; davacı ile davalılardan ... arasında 29.08.1994 tarihli 
sözleşme imzalandığı, sözleşmeye istinaden davacının dava konusu ta-
şınmazdaki apartmanı inşaa ettiği, dava konusu yapılan bağımsız bölüm-
lerin ise 2002 yılında davalı arsa sahiplerine teslim edildiği, kat karşılığı 
inşaat sözleşmesinden kaynaklanan ayni veya nakdi hakların 5 yıllık za-
manaşımı süresi içerisinde talep edilmesi gerektiği, davacı yüklenici inşa-
atın teslim tarihi olan 2002 yılından sonraki 5 yıllık zamanaşımı süresi 



467Yargıtay Kararları

içerisinde davayı açmadığı, davalı ... vekilinin ıslah yolu ile zamanaşımı 
itirazını ileri sürmesinin yasaya uygun bulunduğu, 3. kişi konumunda 
olan davalı ... yönünden de davanın zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle, 
davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı vekili ve davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, 
delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekili ve 
davalı ... vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekili ve davalı ... vekilinin tüm 
temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün 
ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harçlarının temyiz edenlerden alın-
masına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme 
yolu açık olmak üzere, 23.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İNŞAAT SÖZLEŞMESİ • KİRA TAZMİNATI SÖZLEŞMESİ 
• 

ZAMANAŞIMI

ÖZET: Kira tazminatı alacağında zamanaşımı sü-
resi beş yıl olup, bu süre yapılacak olan işin tes-
lim edilmesi gerektiği tarihten itibaren başlar.
Y. 23 HD E.2016/4406, K.2017/3638, T.7.12.2017

Asıl davada davacı kooperatif vekili, taraflar arasında 27.03.1995 tari-
hinde imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca, müvekkili 
yüklenici kooperatife devredileceği taahhüt edilen taşınmazların davalı 
arsa sahipleri tarafından üçüncü kişilere satılmış olması nedeniyle edi-
min ifasının imkansız hale geldiğini, yapılan imalat ile tevhid, proje, ruh-
sat, belediye hissesi alımı gibi sözleşmenin ifasına yönelik masrafların ve 
ayrıca, kooperatife devredileceği vaad edilen arsaların ferağını alamaması 
nedeniyle uğradığı kazanç kaybı zararının davalılardan tahsili gerektiğini 
ileri sürerek, ifası imkansız hale gelen sözleşmenin geçersizliğinin tes-
pitini, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, sözleşmenin ifasına 
yönelik masraflar için 600.000,00 TL’nin, yoksun kalınan kar kaybı için 
5.000,00 TL’nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep 
ve dava etmiş, ıslah yoluyla yoksun kalınan kar kaybı talebini 56.942,00 
TL’ye arttırmıştır.
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Birleşen 2004/109 E. sayılı davada ise asıl davadaki taleplerin kabul 
edilmemesi halinde, sözleşmeye göre kooperatife verilmesi gereken taşın-
mazların dava tarihi itibariyle bedellerinin faizi ile birlikte tahsilini talep 
ve dava etmiştir. 

Birleşen 2009/347 E. sayılı davada, davacı arsa sahipleri vekili, sözleş-
mede müvekillerine ait olacak 17 adet bağımsız bölümün belirlenen sü-
rede teslim edilmediğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak 
kaydıyla 100.000,00 TL’nin davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir. 

Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya 
kapsamına göre, sözleşmenin ifa edilememesinde yüklenici kooperatifin 
kusurlu bulunduğu gerekçesiyle, asıl davanın kısmen kabulü ile sözleş-
menin geriye etkili olarak feshine, 477.671,00 TL tutarındaki imalat be-
delinin davalı arsa sahiplerinden tahsiline, yoksun kalınan kar payına 
ilişkin istemin reddine, birleşen 2014/109 E. sayılı davanın reddine, bir-
leşen 2009/347 E. sayılı davanın kısmen kabulü ile 22.451,62 TL’nin da-
valı kooperatiften tahsiline karar verilmiştir. 

Kararı, asıl ve birleşen 2009/347 E. sayılı davalar yönünden taraf ve-
killeri, 2014/109 E. sayılı davada davacı kooperatif vekili temyiz etmiştir. 

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebep-
lere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, birleşen 
2014/109 E. sayılı dava davacı kooperatif vekilinin tüm, asıl ve birleşen 
2009/347 E. sayılı davalarda taraf vekillerinin, aşağıdaki bendin kapsamı 
dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. 

2-a)Asıl davada davalı arsa sahipleri vekilinin temyiz itirazları yönün-
den yapılan incelemede;

Davalı arsa sahipleri ile davalı kooperatif arasında imzalanan 
27.03.1995 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde, arsa sahiple-
rine ait taşınmazlarda yüklenici kooperatif tarafından nitelikleri ile blok 
ve daire sayıları belirlenmiş bir yapı inşa edileceği, bunun karşılığında 
yine arsa sahiplerine ait başka bir kısım taşınmazların yüklenici koope-
ratife devredileceği kararlaştırılmıştır. Ayrıca, sözleşmenin 9/C maddesin-
de, yüklenici tarafından temerrüde düşülmesi halinde, yükleniciye devre-
dileceği taahhüt edilen taşınmazların satılarak, inşaatın tamamlanması 
hususunda arsa sahiplerine nama ifa yetkisi tanınmıştır. 

Sözleşmeye göre işin 24.04.1998 tarihi itibariyle teslimi gerekmekte 
olup, yüklenici kooperatif, inşaat %45 seviyesinde iken 10.07.1999 tarihli 
genel kurulunda inşaata devam etmeme kararı almış ve 20.07.1999 tari-
hinde, ekonomik yetersizlikler nedeniyle inşaatlara devam edemeyeceğini 
ileri sürerek, sözleşmenin ileriye etkili feshi ile kendisine düşen tapuların 
devri ve imalat bedeli istemiyle dava açmıştır. ... Mahkemesi'nin 1999/394 
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E. sayılı dosyasında görülen davada, mahkemenin 26.12.2012 tarihli ka-
rarıyla, inşaatı geldiği %45 seviyesi dikkate alınarak davanın reddine ka-
rar verilmiş, karar Yargıtay denetiminden geçerek 14.10.2004 tarihinde 
kesinleşmiştir. 

Arsa sahipleri bu esnada, sözleşmenin 9/C maddesi hükmüne dayalı 
olarak yükleniciye devredileceği taahhüt edilen taşınmazları 16.09.2003 
ve 19.03.2004 tarihlerinde üçüncü kişilere satarak, yüklenici namına 
inşaatı tamamlamışlar ve 31.12.2004 tarihi itibariyle de iskan ruhsatını 
almışlardır. Yapı arsa sahiplerinin uhdesinde bulunduğundan, bu tarih 
itibariyle aynı zamanda teslimin de gerçekleştiğinin kabulü gerekir. 

Bu durumda, sözleşmede yüklenici tarafından üstlenilen edim, nama 
ifa suretiyle yerine getirilmiş olduğundan, artık sözleşmenin feshine karar 
verilmesi mümkün olmayıp, asıl davada verilen fesih kararın bu nedenle 
davalı arsa sahipleri yararına bozulması gerekmiştir. 

b) Asıl davada davacı yüklenici kooperatif vekilinin temyiz itirazlarına 
gelince; 

Asıl dava 605.000,00 TL üzerinden açılmış olup, ıslah yoluyla dava 
değeri 656.942,00 TL'ye artırılmıştır. Davanın 477.671,00 TL'lik kısmi 
kabul edilmiş, 179.271 TL'lik kısmı reddedilmiştir. Karar tarihinden yü-
rürlükte bulunan ....hükümleri uyarınca, reddedilen miktar üzerinden, 
davalı yararına 16.706,26 TL vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, 
22.706,00 TL vekalet ücretine hükmedilmesi hatalı olmuş olup, asıl dava-
da verilen hüküm, bu yönden de davacı yararına bozulmuştur.

c) Birleşen 2009/347 E. sayılı davada taraf vekillerinin temyiz itirazları 
yönünden yapılan incelemede;

Sözleşmenin 9/C maddesinde, işin 24.04.1998 tarihine kadar teslim 
edileceği, teslimde gecikme olması halinde, arsa sahibine ait her bir daire 
için 200 DM kira tazminatı ödeneceği, gecikmenin hiç bir şekilde 8 ayı 
geçemeyeceği düzenlenmiştir. 

Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, sözleşmenin bu hükmü dikka-
te alınarak 8 aylık süre için kira tazminatı hesaplanmış ise de arsa sahibi, 
her zaman aynen ifa ile birlikte teslimin gerçekleştiği tarihe kadar, zama-
naşımı süresi içerisinde, kira tazminatı isteme hakkına sahiptir. 

Kira tazminatı alacağında zamanaşımı süresi, dava tarihi itibariyle 
yürürlükte bulunan 818 sayılı BK'nın 126/4. maddesi (TBK 147/6. md.) 
hükmü uyarınca 5 yıl olup, bu süre, eksik ve ayıplı iş bedeli alacağından 
farklı olarak, işin teslim edildiği tarihten değil, teslim edilmesi gereken 
tarihten itibaren başlar. O halde arsa sahibi teslim edilmesi gereken tarih-
teki gecikilen her ay için zararını davayla isteyebileceğine göre her geçen 
ay zararı o ayın sona ermesiyle istenebilir (muaccel) hale gelir. Yargıtay 
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23. Hukuk Dairesi'nin 13.03.2014 gün 2013/8510 E; 1907 K. sayılı ilamı 
da bu yöndedir.

Birleşen dava 26.06.2009 tarihinde açılmış ve davalı yüklenici süresi 
içerisinde zamanaşımı def'inde bulunmuş olup, bu itibarla, 26.06.2009 
tarihinden geriye doğru 5 yılın sona erdiği 26.06.2004 tarihinden önce-
ki döneme ilişkin kira tazminatı alacaklarının zamanaşımına uğradığı-
nın kabulü gerekir. Bu durumda, davacı arsa sahipleri ancak 26.06.2004 
tarihi ile teslimin gerçekleştiği 31.12.2004 tarihi arasındaki dönem için 
kira tazminatı talep edebilerler. Bilirkişi kurulundan bu hususta ek rapor 
alınarak, hesaplanacak kira tazminatı bedelinin hüküm altına alınması 
gerekirken, yanılgılı gerekçeye dayalı olarak yazılı şekilde karar verilmesi 
de doğru olmamıştır.

SONUÇ

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, birleşen 2014/109 
E. sayılı dava davacı kooperatif vekilinin tüm, asıl ve birleşen 2009/347 
E. sayılı davalarda taraf vekillerinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2-
a) numaralı bentte açıklanan nedenlerle asıl davada davalılar vekilinin, 
(2-b) numaralı bentte açıklanan nedenlerle asıl davada davacı vekilinin ve 
(2-c) numaralı bentte açıklanan nedenlerle taraf vekillerinin diğer temyiz 
itirazlarının kabulü ile hükmün, taraflar yararına BOZULMASINA, peşin 
alınan harçların istek halinde iadelerine, kararın tebliğinden itibaren 15 
gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.12.2017 tarihin-
de oybirliği ile karar verildi. 



YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ

KİŞİLİK HAKLARI • BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

ÖZET: Basın özgürlüğü ile kişilik değerlerinin 
karşı karşıya geldiği durumlarda; hukuk düzeni-
nin çatışan iki değeri aynı zamanda koruma altı-
na alması düşünülemez. Bu iki değerden birinin 
diğerine üstün tutulması gerektiği, bunun sonu-
cunda da, daha az üstün olan yararın daha çok 
üstün tutulması gereken yarar karşısında o olay-
da ve o an için korumasız kalmasının uygunluğu 
kabul edilecektir. Bunun için temel ölçüt kamu 
yararıdır. Gerek yazılı ve gerekçe görsel basın bu 
işlevini yerine getirirken, özellikle yayının gerçek 
olmasını, kamu yararı bulunmasını, toplumsal il-
ginin varlığını, konunun güncelliğini gözetmeli, 
haberi verirken özle biçim arasındaki dengeyide 
korumalıdır. Yine basın, objektif sınırlar içinde 
kalmak suretiyle yayın yapmalıdır. O anda ve gö-
rünürde var olup da sonradan gerçek olmadığı 
anlaşılan olayların yayınından da basın sorumlu 
tutulmamalıdır.
Y. 19 CD E.2017/1813, K.2018/1133, T.08.03.2018

"İçtihat Metni"

Sabah Gazetesinin 25/11/2014 tarihli ... ekinin 1. sayfasında yayınla-
nan, “Paralel Kumpasa suç duyurusu” ve 3. sayfasında yayınlanan “Yar-
gı ve Polise Suç Duyurusu” başlıklı yazılar sebebiyle ilgilisi ... vekilinin 
cevap ve düzeltme isteminin kabulü ile tekzip yazısının yayımlanmasına 
dair Mersin 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 07/01/2015 tarihli ve 2015/43 
değişik iş sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin Mersin 2. 
Sulh Ceza Mahkemesinin 02/02/2015 tarihli ve 2015/434 değişik iş sayılı 
kararı aleyhine, Adalet Bakanlığı'nın 25/01/2017 gün ve 15112 sayılı ka-
nun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığının 03/02/2017 gün ve KYB. 2017 / 7442 sayılı 
ihbarnamesi ile dairemize gönderilmekle okundu.
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Anılan ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 13/02/2007 
tarihli ve 2007/7-28 esas, 2007/34 sayılı kararında yer alan, “Demokratik 
toplumlar, temel hak ve özgürlüklere dayanan toplumlardır. Bu tür top-
lumlarda Devletin görevi, temel hak ve özgürlükleri korumak ve geliştir-
mektir. Temel hak ve özgürlükler arasında düşünce ve kanaati açıklama 
özgürlüğünün önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu özgürlüğün kullanılabil-
mesinin en önemli yollarından birisi de basındır. Geneli ilgilendiren ya da 
ilgilendirmesi gereken tüm olaylar hakkında, halkı objektif ve gerçekleri 
yansıtacak biçimde aydınlatmak, çeşitli sorunlar üzerinde kamuoyunu 
düşünmeye çağıracak tarzda tartışmalar açmak, onu toplumsal ve siyasal 
oluşumlar üzerinde doğru ve gerçeğe uygun bilgilerle donatmak, yöneti-
cileri eleştirmek, uyarmak ve bu yöntemlerle denetlemek, ayrıca içinde 
yaşadığı toplumun ve tüm insanlığın sorunları konusunda bireyi bilinç-
lendirmek durumunda olan basına, bu ödevlerini yerine getirirken ihtiyaç 
duyacağı bir kısım haklar da tanınmıştır. Bunlar; bilgi edinme, yayma, 
eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarıdır. Temelini Anayasa’nın 
28. vd. maddelerinden alan ve 5187 sayılı Basın Yasasının 3. maddesinde 
düzenlenen bu haklar, basın yoluyla işlenen suçlarda, hukuka uygunluk 
nedenlerini oluşturur. Bilgiyi yayma, eleştirme ve yorumlama haklarının 
kabulü için, açıklama, eleştiri veya değer yargısı biçimindeki bilginin ger-
çek ve güncel olması, açıklanmasında kamunun ilgi ve yararının bulun-
ması, açıklanış şekli ile konusu arasında düşünsel bir bağ bulunması, 
açıklamada “küçültücü” sözlerin kullanılmaması gerekir. … Yargılama 
konusu haber ve yorum metnindeki eleştiri ve değer yargılarının bir kısmı 
sert ve çarpıcı bir üslupla dile getirilmiştir. Yerleşmiş yargısal kararlarda 
da vurgulandığı üzere esasen, eleştirinin sert bir üslûpla gerçekleştiril-
mesi, kaba olması ve nezaket sınırlarını aşması, eleştirenin amacına, psi-
kolojisine, eğitim ve kültür düzeyine bağlı bir olgudur. Ancak kabul edil-
melidir ki, basın özgürlüğü, belli ölçülerde abartmayı, hatta kışkırtmaya 
başvurmayı da içerir. Gazetecilerin yazılarında kullandıkları deyimler 
“polemik” niteliğinde olsa da, nesnel bir açıklamayla desteklendiğinde, bu 
ifadeler asılsız kişisel saldırı olarak görülemez.” şeklindeki açıklamalar 
dikkate alındığında, somut olayda Sabah Gazetesinin 25/11/2014 tarihli 
... ekinin 1. sayfasında yayınlanan, “Paralel Kumpasa suç duyurusu” ve 
3. sayfasında yayınlanan “Yargı ve Polise Suç Duyurusu” başlıklı yazıların 
basın özgürlüğü kapsamında kaldığı nazara alındığında, itirazın kabulü 
yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmediği, gerekçesiyle 5271 
sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kara-
rın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla, 

Gereği görüşülüp düşünüldü:

5187 sayılı Kanun kapsamında düzeltme ve cevap metninin yayınlan-
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masına karar verilebilmesi için, bu kanunda yazılı şartların yanı sıra ha-
berin "basın özgürlüğü" kapsamında kalıp kalmadığının tespiti de gerek-
mektedir. Basın yoluyla işlenen suçlar nedeniyle görülen davalarda göz 
önünde bulundurulması gereken "basın özgürlüğü" kavramının içeriği ve 
hukuka uygunluk nedenleri, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 13.02.2007 
tarihli, 2007/7-28 E. - 2007/34 K. sayılı kararında da belirtilmiştir. İfade 
ve basın özgürlüğü kapsamında basına, görevini yapması sırasında ihti-
yaç duyacağı bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma 
gibi haklar tanınmıştır. Haber içeriğinde ilk bakışta suçun unsurlarının 
oluştuğuna dair bir izlenim olsa dahi, yukarıda belirtilen basın özgürlü-
ğüne dair hak ve yetkilerin, haber yoluyla işlenen suçlar bakımından birer 
hukuka uygunluk nedeni sayılabilmesi için; 

- Habere, açıklama ve eleştiriye konu olan bilginin gerçek olması,

- Haberin güncel ve toplumun ilgisi bakımından taze olması,

- Haberin yapılması ve bu bilginin açıklanması bakımından kamunun 
yararının bulunması,

- Haberin konusu, haberle amaçlanan hedef ile kullanılan ifadeler ara-
sında bağ bulunması,

- Her hal ve şartta haberin konusu, haberde yer alan kişilerin eylemle-
riyle ilgisi olmayan derecede "küçültücü, rencide edici, aşağılayıcı" ifadele-
re yer verilmemesi gerekmektedir. 

Yukarıda izah edilen hukuka uygunluk nedenlerinin hep birlikte bir 
haberin yapılması ve yayınlanması sırasında bulunması, basın yoluyla 
işlenen suçlarda, haberi yapanların cezalandırılmamasında, dolayısıyla 
toplumun habere ulaşmasında daha yüksek bir kamu yararı olduğunu 
göstermektedir. Haberin yayınlanması eyleminin, suç olup olmadığı veya 
suç unsuru oluştursa dahi haberde hukuka uygunluk nedenlerinin bu-
lunduğundan bahisle haberi yapanların cezalandırılıp cezalandırılmama-
sı, kuşkusuz bir yargılama sürecinden geçildikten sonra anlaşılacaktır. 
Ancak 5187 sayılı kanunda yazılı düzeltme ve cevap metni yayınlanması 
hakkı, zarar görenin acil olarak haberi düzeltmesi ihtiyacından kaynak-
lanmaktadır.

Suç unsuru içeren bir haber yapılması halinde, bu eylemin cezalan-
dırılmamasına yol açan "basın özgürlüğü" ve "hukuka uygunluk nedenle-
ri" kavramlarının, Basın Kanunu'nda yer alan "düzeltme ve tekzip metni 
yayınlanması kararı"nda veya internet yoluyla yapılan yayınların düzen-
lenmesi sırasında verilen "erişimin engellenmesi kararı"nda mutlak su-
retle gözetilmesi gerekmektedir. Çünkü söz konusu olan sadece basının 
değil, tüm toplumun temel hak ve özgürlükleridir. Dolayısıyla, düzeltme 
ve tekzip metni ile zarar gördüğü iddia edilen kişinin kişilik haklarının 
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korunması amaçlanırken, tüm toplumun gerçeklere dair bilgiye, zama-
nında ulaşması hakkının ve genel kamu yararının engellenmemesi gerek-
mektedir.

Hal böyleyken, kendisinden düzeltme ve tekzip metni talep edilen mah-
kemece yapılması gereken, öncelikle tekzip metni yayınlanması talebiyle 
gelen dosyada mevcut haberin, (içeriğinde hakaret, iftira veya tehdit gibi 
başkaca atıflarda bulunulmasa, suç unsuru içermese bile) 5187 sayılı Ba-
sın Kanunu'nun 14. maddesi kapsamında "...kişilerin şeref ve haysiyetini 
ihlâl edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayım yapılıp yapılmadığı.."nın 
tespit edilmesi, bu yönde ifadeler yoksa talebin reddi, bu yönde bir ihlal 
varsa o halde haberde ikincil inceleme konusu olan hukuka uygunluk ne-
deninin olup olmadığıyla, haberin "ifade ve basın özgürlüğü" kapsamında 
kalıp kalmadığının değerlendirilmesidir. 

5187 sayılı Basın Kanunu'na göre, tekzip metni kararının alınması ve 
tekzibin yayınlanmasının sıkı şekil şartları ve kurallarına bağlanmasının 
amacı, kişinin haklarını ihlal ettiği okunduğu anda belli olan haberlerin 
acele biçimde haberi veren kişi tarafından geri alınması, düzeltilmesi ve 
saldırının daha fazla mağduriyete neden olmamasıdır.

Kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal eden deyiminden; haberde, üstü ör-
tülü de olsa toplumun geneli tarafından açıkça anlaşılabilen bir muhatabı 
olan bir kişi hakkında, hakaret, sövme gibi bir ifade, habere konu olan 
kişiden beklenmeyen ve toplumun değerleri karşısında kınanan bir eylem 
isnadı veya kişinin toplum içinde sahip olduğu şöhreti sarsacak, kişiyi 
açıkça küçük düşürücü ifadeler kullanılması, gerçeğe aykırı yayım deyi-
minden ise; okunduğu anda toplumun geneli tarafından bilinen, maddi 
gerçeklerle ilgisi olmadığı açıkça anlaşılabilen olgu ve eylemlerin habere 
konu olan kişi tarafından gerçekleştirildiğine dair haberler anlaşılmalıdır. 
Haberin gerçekliği, sadece haberin yapıldığı anda bilinen ve görünen mad-
di gerçekliğe göre değil, toplumun bilgi birikimi, duyarlılık düzeyi ve ilgi 
alanlarına, toplum hafızasındaki yanılgılı veya yönlendirilmiş algıya göre 
de değişir. Toplumun genelinin hafızasında, haberin yapıldığı sırada dün-
ya ve ülke genelinde gerçek olduğu bilinen, yaşandığı varsayılan maddi 
olgulara ve konjonktüre bağlı olarak haberin gerçekliği de değişebilir. Ba-
sın özgürlüğü, kişilerin zaten bildiği gerçeklerle değil, henüz öğrenmediği, 
öğrenilmesinde kamu yararı olan gerçekleri kişilere sunmakla eşdeğer bir 
görev görür.

"İfade ve basın özgürlüğü" kavramının, uluslararası sözleşme metinle-
rindeki ve AİHM kararlarındaki görünümüne dair aşağıdaki açıklamaları 
yapmakta fayda görülmektedir; 

4 Kasım 1950 tarihli İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunma-
sına İlişkin Sözleşmenin 10. maddesinin 1. fıkrasında; “Herkes görüşleri-
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ni açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, kanaat özgürlüğü ile 
kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke sınırları söz konusu olmaksızın 
haber veya fikir alma ve verme özgürlüğünü de içerir.”

Adı geçen Sözleşmenin 10. maddesinin 2. fıkrasında; "Kullanılması gö-
rev ve sorumluluk yükleyen bu özgürlükler, demokratik bir toplumda, ge-
rekli tedbirler niteliğinde olarak, ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün 
veya kamu emniyetinin korunması, nizamın sağlanması ve suç işlenme-
sinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, başkalarının şöhret ve haklarının 
korunması, gizli bilgilerin açığa vurulmasının önlenmesi veya yargı gücü-
nün otorite ve tarafsızlığının sağlanması için yasayla öngörülen bazı mera-
sime, koşullara, sınırlamalara veya yaptırımlara bağlanabilir.", 17. mad-
desinde ise; "Bu sözleşme hükümlerinden hiçbiri, bir devlete, topluluğa 
veya kişiye sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerin yok edilmesine veya 
burada öngörüldüğünden daha geniş ölçüde sınırlamalara uğratılmasına 
yönelik bir etkinliğe girişme ya da eylemde bulunma hakkını sağlar bi-
çimde yorumlanamaz" şeklinde düzenlemeler yapılarak devletlere kendi 
toplumlarını düzenlemeleri, bu açıdan da ifade özgürlüğünün sınırlarını 
Sözleşmenin 10. maddesinde yer alan kriterleri gözeterek çizebilmeleri 
konusunda takdir yetkisi tanınmıştır.

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ulusal makamların bu takdir yet-
kisini Sözleşmenin 10. maddesiyle bağdaşır şekilde kullanıp kullanma-
dıklarını önüne gelen davalar aracılığıyla denetlemektedir. O halde, ulu-
sal makamlar, ifade özgürlüğünün sınırlanması ile ilgili takdir yetkilerini 
kullanırken;

- Sınırlama için önemli bir toplumsal ihtiyaç veya zorunluluğun bulun-
ması (kamu yararı gibi), 

- Sınırlamada aşırıya gidilmemesi (orantılı ve ölçülü olunması), 

- Sınırlamanın meşru (hukuka uygun) bir amacı gerçekleştirmek için 
yapılması, 

- Sınırlamanın yasayla getirilmesi, hususlarını gözetmek zorundadır-
lar.

Her ne kadar doktrinde bu konuda üye devletlerin aynı ölçüleri be-
nimsemeleri gerektiği savunulmakta ise de değer yargıları ülkeden ülkeye 
değişmektedir. Çağdaş ülkelerin çoğunda; iftira, onur, şeref ve saygınlığı 
zedeleyici söz ve beyanlar, müstehcen içerikli söz, yazı, resim ve açık-
lamalar, savaş kışkırtıcılığı, hukuk düzenini cebir yoluyla değiştirmeye 
yönelen, nefret, ayrımcılık, düşmanlık ve şiddet yaratmaya yönelik olan 
ifadeler düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmemekte, suç sayıl-
mak suretiyle cezalandırılmaktadırlar.

Temel hak ve özgürlükler arasında düşünce ve kanaat açıklama özgür-
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lüğünün önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu özgürlüğün kullanılabilmesi-
nin en önemli ve etkin yollarından birisi basındır. Basın özgürlüğü; bilgi 
edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını içerir. 
Düşünceyi açıklama ve basın özgürlüğü, onu kullananlar açısından oldu-
ğu kadar gerçekleri öğrenmek özgürlüğüne sahip kişi ve kitleler açısından 
da temel hak niteliğindedir (Centro Europa 7 S.R.L. ve Di Stefano, § 131). 
Böylelikle, basın özgürlüğü bir yönüyle halkı ilgilendiren haber ve görüş-
leri iletme özgürlüğüdür, diğer yönüyle ise, bu özgürlük, halkın bu bilgi ve 
görüşleri alma hakkıdır. 

Çoğunlukçu, özgürlükçü, demokratik toplumlarda, düşünceyi açıkla-
ma özgürlüğü; sadece genel kabul gören ve zararsız veya önemsiz sayılan 
düşünceler yönünden değil, aynı zamanda halkın bir kısmı tarafından be-
nimsenmeyen kural dışı, hatta rahatsız edici, endişe verici, sarsıcı düşün-
celer için de geçerlidir.

Toplumun ve insanlığın sorunları konusunda bireyi bilinçlendirmek, 
doğru ve gerçeğe uygun bilgiler ile donatmak, yaşanan sorun, olay ve olu-
şumlar hakkında kamuoyunu nesnel bir biçimde aydınlatmak, düşünme-
ye yönlendirici tartışmalar açmak, yöneticileri eleştirmek, uyarmak ve bu 
suretle denetlemek durumunda olan basının sahip olduğu hakkı hukuka 
uygun bir biçimde kullandığının kabulü için; açıklama, eleştiri ve değer 
yargısı biçimindeki bilginin gerçek ve güncel olması, açıklanmasında ka-
munun ilgi ve yararının bulunması, açıklanış şekli ile konusu arasında 
düşünsel bağ bulunması, açıklamada küçültücü sözlerin kullanılmaması 
gerekmektedir. Ancak, basın özgürlüğünün bir dereceye kadar abartma 
hatta kışkırtmaya başvurma hakkını da içerdiği unutulmamalıdır.

Basın ve diğer medya organlarının ifade özgürlüğü, kamuoyuna yöneti-
cilerin görüş ve davranışlarını tanıtmak ve yargılamak için en iyi araçlar-
dan birisini sunmaktadır. Şüphesiz ifade özgürlüğünü kullanan kişilerin 
(gazeteciler vb...) bu özgürlüğü kullanırken “görev ve sorumlulukları” da 
vardır. Sözleşme'nin 10. maddesinin gazetecilere tanıdığı güvence, gaze-
tecilerin gazeteci deontolojisine saygı içinde “doğru ve güvenilir” bilgiler 
sunmaları anlamında iyi niyetle hareket etmeleri koşuluna bağlıdır (Goo-
dwin, § 39; Mc Vicar, § 83-86; Colombani, § 65).

Basın özgürlüğü ile kişilik değerlerinin karşı karşıya geldiği durum-
larda; hukuk düzeninin çatışan iki değeri aynı zamanda koruma altına 
alması düşünülemez. Bu iki değerden birinin diğerine üstün tutulması 
gerektiği, bunun sonucunda da, daha az üstün olan yararın daha çok üs-
tün tutulması gereken yarar karşısında o olayda ve o an için korumasız 
kalmasının uygunluğu kabul edilecektir. Bunun için temel ölçüt kamu 
yararıdır. Gerek yazılı ve gerekse görsel basın bu işlevini yerine getirirken, 
özellikle yayının gerçek olmasını, kamu yararı bulunmasını, toplumsal 
ilginin varlığını, konunun güncelliğini gözetmeli, haberi verirken özle bi-
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çim arasındaki dengeyi de korumalıdır. Yine basın, objektif sınırlar içinde 
kalmak suretiyle yayın yapmalıdır. O anda ve görünürde var olup da son-
radan gerçek olmadığı anlaşılan olayların yayınından da basın sorumlu 
tutulmamalıdır.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında kanun yararına bozmaya konu dosya-
daki somut olay değerlendirildiğinde;

Mersin ilinde avukatlık yapan kişi ve iş adamı olan babasının FETÖ/
PDY terör örgütüne himmet parası vermedikleri için sürekli olarak polis-
lerin, savcıların ve hakimlerin kendileri hakkında usulsüz dinleme, arama 
v.s. kararlarla haksız muamelelere maruz kaldıkları iddiasıyla savcılığa 
suç duyurusunda bulunduğu habere konu edilmekle, sırf başvuran kişi-
ye yönelik gerçek dışı ithamlar içermeyen, başvuranın kişilik haklarına 
karşı saldırı mahiyetinde bulunmayan bir haberde, mağdur olan kişilerin 
suç duyurusunda bulunduklarının anlatıldığı, bunun dışında adı geçen 
hakim veya savcıların bu işi yaptıklarına veya örgüt üyesi olduklarına dair 
bir suçlama bulunmadığı gibi şeref ve haysiyetlerine karşı bir saldırı da 
bulunmadığı anlaşılmakla,

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ihbarnamesinde belirtilen boz-
ma nedeni yerinde görüldüğünden, Mersin 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 
02/02/2015 tarihli ve 2015/434 değişik iş sayılı kararı 5271 sayılı CMK'nın 
309/4. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma gereği "düzeltme ve ce-
vap metninin" yayımlanmamasına, 08/02/2018 tarihinde oybirliğiyle ka-
rar verildi.
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CEVAP VE DÜZELTME HAKKI • SPEKÜLATİF HABER

ÖZET: Haberde, niteliği itibariyle bankacılık mev-
zuatı anlamında teknik bir bilgiye yer verdiği, bu 
haliyle sadece haberi okuyan banka, bankacılık 
ve sermaye piyasası aktörleri ile teknik terimler-
den haberdar olanların anlayabileceği düzeyde 
bir bilgi verildiği, tek başına adı geçen bankanın, 
müşterilerinin veya onunla çalışmak isteyenlerin 
yatırımlarını veya işlerini etkileyebilecek düzey-
de bir gerçek dışı bilginin verilmesinin, spekülas-
yon ve benzer nitelikte haberlerin yapılmasının, 
Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu 
kapsamında değerlendirilebileceği, ancak bu ha-
liyle tekzibe konu haberin 5187 sayılı Kanun kap-
samında "düzeltme ve tekzip metni" yayınlanma-
sını talep etmek için kişinin şeref ve haysiyet gibi 
manevi değerlerini rencide edebilecek nitelikte 
veyahut adı geçenin zarar görmesine yol açan, 
adı geçen bankayı hukuka aykırı işler yapmakla 
suçlayan ve sorumluluğuna yol açacak türden 
gerçek dışı bir somut olgu isnadı içermediği an-
laşılmakla, kararın kanun yararına bozulması ge-
rekir.
Y. 19 CD E.2016/12981, K.2018/426, T.18.01.2018

... Gazetesi’nin 23/04/2014 tarihli nüshasının 7. sayfasında “...'ya mil-
yarlık şok” başlığı ile yayımlanan yazı nedeniyle ilgilisi ... Katılım Bankası 
A.Ş vekili Avukat ...'in vaki düzeltme ve cevap isteminin reddine dair İstan-
bul Anadolu 37. Sulh Ceza Mahkemesinin 09/05/2014 tarihli ve 2014/283 
değişik iş sayılı kararına karşı yapılan itirazın kabulü ile tekzip metninin 
yayımlanmasına ilişkin İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 
11/06/2014 tarihli ve 2014/276 değişik iş sayılı kararı aleyhine, Adalet Ba-
kanlığı'nın 29/07/2016 gün ve 6609 sayılı kanun yararına bozma istemini 
içeren yazısı ekindeki dava dosyası, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 
26/09/2016 gün ve KYB. 2016/ 323013 sayılı ihbarnamesi ile dairemize 
gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;
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İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince,''ispatlanabilir olguya 
ilişkin yayınlarda düzeltme ve cevap hakkının kullanılabileceği'' şeklin-
deki gerekçe ile tekzip talebinin kabulüne karar verilmiş ise de, Yargıtay 
Ceza Genel Kurulunun 13/02/2007 tarihli ve 2007/7-28 esas, 2007/34 sa-
yılı kararında yer alan, “Demokratik toplumlar, temel hak ve özgürlüklere 
dayanan toplumlardır. Bu tür toplumlarda Devletin görevi, temel hak ve 
özgürlükleri korumak ve geliştirmektir. Temel hak ve özgürlükler ara-
sında düşünce ve kanaati açıklama özgürlüğünün önemli bir yeri bulun-
maktadır. Bu özgürlüğün kullanılabilmesinin en önemli yollarından birisi 
de basındır. Geneli ilgilendiren ya da ilgilendirmesi gereken tüm olaylar 
hakkında, halkı objektif ve gerçekleri yansıtacak biçimde aydınlatmak, 
çeşitli sorunlar üzerinde kamuoyunu düşünmeye çağıracak tarzda tar-
tışmalar açmak, onu toplumsal ve siyasal oluşumlar üzerinde doğru ve 
gerçeğe uygun bilgilerle donatmak, yöneticileri eleştirmek, uyarmak ve bu 
yöntemlerle denetlemek, ayrıca içinde yaşadığı toplumun ve tüm insanlı-
ğın sorunları konusunda bireyi bilinçlendirmek durumunda olan basına, 
bu ödevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacağı bir kısım haklar da tanın-
mıştır. Bunlar; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yarat-
ma haklarıdır. Temelini Anayasa’nın 28. vd. maddelerinden alan ve 5187 
sayılı Basın Yasasının 3. maddesinde düzenlenen bu haklar, basın yoluyla 
işlenen suçlarda, hukuka uygunluk nedenlerini oluşturur. Bilgiyi yayma, 
eleştirme ve yorumlama haklarının kabulü için, açıklama, eleştiri veya de-
ğer yargısı biçimindeki bilginin gerçek ve güncel olması, açıklanmasında 
kamunun ilgi ve yararının bulunması, açıklanış şekli ile konusu arasında 
düşünsel bir bağ bulunması, açıklamada “küçültücü” sözlerin kullanılma-
ması gerekir. … Yargılama konusu haber ve yorum metnindeki eleştiri ve 
değer yargılarının bir kısmı sert ve çarpıcı bir üslupla dile getirilmiştir. 
Yerleşmiş yargısal kararlarda da vurgulandığı üzere esasen, eleştirinin 
sert bir üslûpla gerçekleştirilmesi, kaba olması ve nezaket sınırlarını aş-
ması, eleştirenin amacına, psikolojisine, eğitim ve kültür düzeyine bağ-
lı bir olgudur. Ancak kabul edilmelidir ki, basın özgürlüğü, belli ölçü-
lerde abartmayı, hatta kışkırtmaya başvurmayı da içerir. Gazetecilerin 
yazılarında kullandıkları deyimler “polemik” niteliğinde olsa da, nesnel 
bir açıklamayla desteklendiğinde, bu ifadeler asılsız kişisel saldırı olarak 
görülemez.” şeklindeki açıklamalar dikkate alındığında, tekzibe konu ha-
berin niteliği itibariyle basın özgürlüğü kapsamında kaldığı gözetilmeden, 
itirazın reddi yerine, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet 
görülmediği, gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. 
maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde 
bulunulmakla,

Gereği görüşülüp düşünüldü:

5187 sayılı kanun kapsamında düzeltme ve cevap metninin yayınlan-
ması için, bu kanunda yazılı şartların yanı sıra haberin "basın özgürlüğü" 
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kapsamında kalıp kalmadığının tespiti de gerekmektedir. Basın yoluyla 
işlenen suçlar nedeniyle görülen davalarda göz önünde bulundurulma-
sı gereken "basın özgürlüğü" kavramının içeriği ve hukuka uygunluk ne-
denleri Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 13.02.2007 tarihli, 2007/7-28 E. 
- 2007/34 K. sayılı kararında da belirtilmiştir. İfade ve basın özgürlüğü 
kapsamında basına, görevini yapması sırasında ihtiyaç duyacağı bilgi 
edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma gibi haklar tanın-
mıştır. Haber içeriğinde ilk bakışta suçun unsurlarının oluştuğuna dair 
bir izlenim olsa dahi, yukarıda belirtilen basın özgürlüğüne dair hak ve 
yetkilerin, haber yoluyla işlenen suçlar bakımından birer hukuka uygun-
luk nedeni sayılabilmesi için; 

- Habere, açıklama ve eleştiriye konu olan bilginin gerçek olması,

- Haberin güncel ve toplumun ilgisi bakımından taze olması,

- Haberin yapılması ve bu bilginin açıklanması bakımından kamunun 
yararının bulunması,

- Haberin konusu, haberle amaçlanan hedef ile kullanılan ifadeler ara-
sında bağ bulunması,

- Her hal ve şartta haberin konusu, haberde yer alan kişilerin eylemle-
riyle ilgisi olmayan derecede "küçültücü, rencide edici, aşağılayıcı" ifadele-
re yer verilmemesi gerekmektedir. 

Yukarıda izah edilen hukuka uygunluk nedenlerinin hep birlikte bir 
haberin yapılması ve yayınlanması sırasında bulunması, basın yoluyla 
işlenen suçlarda, haberi yapanların cezalandırılmamasında, dolayısıyla 
toplumun habere ulaşmasında daha yüksek bir kamu yararı olduğunu 
göstermektedir. Haberin yayınlanması eyleminin, suç olup olmadığı veya 
suç unsuru oluştursa dahi haberde hukuka uygunluk nedenlerinin bu-
lunduğundan bahisle haberi yapanların cezalandırılıp cezalandırılmama-
sı, kuşkusuz bir yargılama sürecinden geçildikten sonra anlaşılacaktır. 
Ancak 5187 sayılı Kanunda yazılı düzeltme ve cevap metni yayınlanması 
hakkı, zarar görenin acil olarak haberi düzeltmesi ihtiyacından kaynak-
lanmaktadır. 

Suç unsuru içeren bir haber yapılması halinde, bu eylemin cezalandı-
rılmamasına yol açan "basın özgürlüğü" ve "hukuka uygunluk nedenleri" 
kavramlarının, basın kanununda yer alan "düzeltme ve tekzip metni yayın-
lanması kararı"nda veya internet yoluyla yapılan yayınların düzenlenmesi 
sırasında verilen "erişimin engellenmesi kararı"nda mutlak suretle göze-
tilmesi gerekmektedir. Çünkü söz konusu olan sadece basının değil, tüm 
toplumun temel hak ve özgürlükleridir. Dolayısıyla, düzeltme ve tekzip 
metni ile zarar gördüğü iddia edilen kişinin kişilik haklarının korunması 
amaçlanırken, tüm toplumun gerçeklere dair bilgiye, zamanında ulaşma-
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sı hakkının ve genel kamu yararının engellenmemesi gerekmektedir.

Hal böyleyken, kendisinden düzeltme ve tekzip metni talep edilen mah-
kemece yapılması gereken, öncelikle tekzip metni yayınlanması talebiyle 
gelen dosyada mevcut haberin, (içeriğinde hakaret, iftira veya tehdit gibi 
başkaca atıflarda bulunulmasa, suç unsuru içermese bile) 5187 sayılı Ba-
sın Kanunu'nun 14. maddesi kapsamında "...kişilerin şeref ve haysiyetini 
ihlâl edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayım yapılıp yapılmadığı.."nın 
tespit edilmesi, bu yönde ifadeler yoksa talebin reddi, bu yönde bir ihlal 
varsa o halde haberde ikincil inceleme konusu olan hukuka uygunluk ne-
deninin olup olmadığıyla, haberin "ifade ve basın özgürlüğü" kapsamında 
kalıp kalmadığının değerlendirilmesidir. 

5187 sayılı Basın Kanunu'na göre, tekzip metni kararının alınması ve 
tekzibin yayınlanmasının sıkı şekil şartları ve kurallarına bağlanmasının 
amacı, kişinin haklarını ihlal ettiği okunduğu anda belli olan haberlerin 
acele biçimde haberi veren kişi tarafından geri alınması, düzeltilmesi ve 
saldırının daha fazla mağduriyete neden olmamasıdır.

Kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal eden deyiminden; haberde, üstü ör-
tülü de olsa toplumun geneli tarafından açıkça anlaşılabilen bir muhatabı 
olan bir kişi hakkında, hakaret, sövme gibi bir ifade, habere konu olan 
kişiden beklenmeyen ve toplumun değerleri karşısında kınanan bir eylem 
isnadı veya kişinin toplum içinde sahip olduğu şöhreti sarsacak, kişiyi 
açıkça küçük düşürücü ifadeler kullanılması, gerçeğe aykırı yayım deyi-
minden ise; okunduğu anda toplumun geneli tarafından bilinen, maddi 
gerçeklerle ilgisi olmadığı açıkça anlaşılabilen olgu ve eylemlerin habere 
konu olan kişi tarafından gerçekleştirildiğine dair haberler anlaşılmalıdır. 
Haberin gerçekliği, sadece haberin yapıldığı anda bilinen ve görünen mad-
di gerçekliğe göre değil, toplumun bilgi birikimi, duyarlılık düzeyi ve ilgi 
alanlarına, toplum hafızasındaki yanılgılı veya yönlendirilmiş algıya göre 
de değişir. Toplumun genelinin hafızasında, haberin yapıldığı sırada dün-
ya ve ülke genelinde gerçek olduğu bilinen, yaşandığı varsayılan maddi 
olgulara ve konjonktüre bağlı olarak haberin gerçekliği de değişebilir. Ba-
sın özgürlüğü, kişilerin zaten bildiği gerçeklerle değil, henüz öğrenmediği, 
öğrenilmesinde kamu yararı olan gerçekleri kişilere sunmakla eşdeğer bir 
görev görür.

"İfade ve Basın Özgürlüğü" kavramının, uluslararası sözleşme metinle-
rindeki ve AİHM kararlarındaki görünümüne dair aşağıdaki açıklamaları 
yapmakta fayda görülmektedir; 

4 Kasım 1950 tarihli İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korun-
masına İlişkin Sözleşmenin (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi - AiHS) 
10. maddesinin 1. fıkrasında; “Herkes görüşlerini açıklama ve anlatım 
özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, kanaat özgürlüğü ile kamu otoritelerinin 
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müdahalesi ve ülke sınırları söz konusu olmaksızın haber veya fikir alma 
ve verme özgürlüğünü de içerir.”

Adı geçen sözleşmenin (AİHS) 10. maddesinin 2. fıkrasında; "Kulla-
nılması görev ve sorumluluk yükleyen bu özgürlükler, demokratik bir 
toplumda, gerekli tedbirler niteliğinde olarak, ulusal güvenliğin, toprak 
bütünlüğünün veya kamu emniyetinin korunması, nizamın sağlanması ve 
suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, başkalarının şöhret ve 
haklarının korunması, gizli bilgilerin açığa vurulmasının önlenmesi veya 
yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması için yasayla öngörülen 
bazı merasime, koşullara, sınırlamalara veya yaptırımlara bağlanabilir.", 
17. maddesinde ise; "Bu Sözleşme hükümlerinden hiçbiri, bir devlete, 
topluluğa veya kişiye sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerin yok edil-
mesine veya burada öngörüldüğünden daha geniş ölçüde sınırlamalara 
uğratılmasına yönelik bir etkinliğe girişme ya da eylemde bulunma hakkı-
nı sağlar biçimde yorumlanamaz" şeklinde düzenlemeler yapılarak devlet-
lere kendi toplumlarını düzenlemeleri, bu açıdan da ifade özgürlüğünün 
sınırlarını sözleşmenin 10. maddesinde yer alan kriterleri gözeterek çize-
bilmeleri konusunda takdir yetkisi tanınmıştır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ulusal makamların bu takdir yetki-
sini sözleşmenin 10. maddesiyle bağdaşır şekilde kullanıp kullanmadık-
larını önüne gelen davalar aracılığıyla denetlemektedir. O halde, ulusal 
makamlar, ifade özgürlüğünün sınırlanması ile ilgili takdir yetkilerini kul-
lanırken;

- Sınırlama için önemli bir toplumsal ihtiyaç veya zorunluluğun bulun-
ması, 

- Sınırlamada aşırıya gidilmemesi (orantılı ve ölçülü olunması), 

- Sınırlamanın meşru (hukuka uygun) bir amacı gerçekleştirmek için 
yapılması, 

- Sınırlamanın yasayla getirilmesi, hususlarını gözetmek zorundadır-
lar.

Her ne kadar doktrinde bu konuda üye devletlerin aynı ölçüleri be-
nimsemeleri gerektiği savunulmakta ise de değer yargıları ülkeden ülkeye 
değişmektedir. Çağdaş ülkelerin çoğunda; iftira, onur, şeref ve saygınlığı 
zedeleyici söz ve beyanlar, müstehcen içerikli söz, yazı, resim ve açık-
lamalar, savaş kışkırtıcılığı, hukuk düzenini cebir yoluyla değiştirmeye 
yönelen, nefret, ayrımcılık, düşmanlık ve şiddet yaratmaya yönelik olan 
ifadeler düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmemekte, suç sayıl-
mak suretiyle cezalandırılmaktadırlar.

Temel hak ve özgürlükler arasında düşünce ve kanaat açıklama özgür-
lüğünün önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu özgürlüğün kullanılabilmesi-
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nin en önemli ve etkin yollarından birisi basındır. Basın özgürlüğü; bilgi 
edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını içerir. 
Düşünceyi açıklama ve basın özgürlüğü, onu kullananlar açısından oldu-
ğu kadar gerçekleri öğrenmek özgürlüğüne sahip kişi ve kitleler açısından 
da temel hak niteliğindedir (Centro Europa 7 S.R.L. ve Di Stefano, § 131). 
Böylelikle, basın özgürlüğü bir yönüyle halkı ilgilendiren haber ve görüş-
leri iletme özgürlüğüdür, diğer yönüyle ise, bu özgürlük, halkın bu bilgi ve 
görüşleri alma hakkıdır.

Çoğunlukçu, özgürlükçü, demokratik toplumlarda, düşünceyi açıkla-
ma özgürlüğü; sadece genel kabul gören ve zararsız veya önemsiz sayılan 
düşünceler yönünden değil, aynı zamanda halkın bir kısmı tarafından be-
nimsenmeyen kural dışı, hatta rahatsız edici, endişe verici, sarsıcı düşün-
celer için de geçerlidir.

Toplumun ve insanlığın sorunları konusunda bireyi bilinçlendirmek, 
doğru ve gerçeğe uygun bilgiler ile donatmak, yaşanan sorun, olay ve olu-
şumlar hakkında kamuoyunu nesnel bir biçimde aydınlatmak, düşünme-
ye yönlendirici tartışmalar açmak, yöneticileri eleştirmek, uyarmak ve bu 
suretle denetlemek durumunda olan basının sahip olduğu hakkı hukuka 
uygun bir biçimde kullandığının kabulü için; açıklama, eleştiri ve değer 
yargısı biçimindeki bilginin gerçek ve güncel olması, açıklanmasında ka-
munun ilgi ve yararının bulunması, açıklanış şekli ile konusu arasında 
düşünsel bağ bulunması, açıklamada küçültücü sözlerin kullanılmaması 
gerekmektedir. Ancak, basın özgürlüğünün bir dereceye kadar abartma 
hatta kışkırtmaya başvurma hakkını da içerdiği unutulmamalıdır.

Basın ve diğer medya organlarının ifade özgürlüğü, kamuoyuna yöneti-
cilerin görüş ve davranışlarını tanıtmak ve yargılamak için en iyi araçlar-
dan birisini sunmaktadır. Şüphesiz ifade özgürlüğünü kullanan kişilerin 
(gazeteciler vb...) bu özgürlüğü kullanırken “görev ve sorumlulukları” da 
vardır. Sözleşme'nin 10. maddesinin gazetecilere tanıdığı güvence, gaze-
tecilerin gazeteci deontolojisine saygı içinde “doğru ve güvenilir” bilgiler 
sunmaları anlamında iyi niyetle hareket etmeleri koşuluna bağlıdır (Goo-
dwin, § 39; Mc Vicar, § 83-86; Colombani, § 65).

Basın özgürlüğü ile kişilik değerlerinin karşı karşıya geldiği durum-
larda; hukuk düzeninin çatışan iki değeri aynı zamanda koruma altına 
alması düşünülemez. Bu iki değerden birinin diğerine üstün tutulması 
gerektiği, bunun sonucunda da, daha az üstün olan yararın daha çok üs-
tün tutulması gereken yarar karşısında o olayda ve o an için korumasız 
kalmasının uygunluğu kabul edilecektir. Bunun için temel ölçüt kamu 
yararıdır. Gerek yazılı ve gerekse görsel basın bu işlevini yerine getirirken, 
özellikle yayının gerçek olmasını, kamu yararı bulunmasını, toplumsal 
ilginin varlığını, konunun güncelliğini gözetmeli, haberi verirken özle bi-
çim arasındaki dengeyi de korumalıdır. Yine basın, objektif sınırlar içinde 
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kalmak suretiyle yayın yapmalıdır. O anda ve görünürde var olup da son-
radan gerçek olmadığı anlaşılan olayların yayınından da basın sorumlu 
tutulmamalıdır.

Somut olayda; tekzip talep eden kişinin bir özel hukuk tüzel kişisi ol-
duğu göz önüne alındığında, Dairemizin 2016/74 E. 2017/4574 K. sayılı 
kararında da belirtildiği gibi, tüzel kişilerin de sırf insana özgü olan kişi-
lik haklarına dair değerler dışında her türlü manevi hakkının bulunduğu, 
tüzel kişiler hakkında varolan düşünce açıklamalarının da hukuk düzeni 
tarafından koruma altına alınan kişilik haklarına yönelik bu korumadan 
etkilenebileceği değerlendirilmiştir. 5187 sayılı kanun kapsamında, tüzel 
kişilerce de tekzip metni yayınlanması için, söz konusu haber içeriğinde 
tüzel kişinin şeref ve haysiyetini zedeleyen bir ifade veya gerçek dışı bir 
olgu atfedilmesi neticesinde zarar görülmesinin gerekli olduğu şüphesiz-
dir.

... gazetesinin 23/04/2014 günlü nüshasında yer alan "...'ya milyarlık 
şok" başlıklı haberde, SPK'nın tekzip talep eden bankadan aldığı kira ser-
tifikası (sukuk) ihracını durdurduğu, bu durumun adı geçen bankanın 
finansman yapısında risk doğurabileceği belirtilmiştir. Haberde, niteliği 
itibariyle bankacılık mevzuatı anlamında teknik bir bilgiye yer verdiği, bu 
haliyle sadece haberi okuyan banka, bankacılık ve sermaye piyasası aktör-
leri ile teknik terimlerden haberdar olanların anlayabileceği düzeyde bir 
bilgi verildiği, tek başına adı geçen bankanın, müşterilerinin veya onunla 
çalışmak isteyenlerin yatırımlarını veya işlerini etkileyebilecek düzeyde 
bir gerçek dışı bilginin verilmesinin, spekülasyon ve benzeri nitelikte ha-
berlerin yapılmasının, Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu 
kapsamında değerlendirilebileği, ancak bu haliyle tekzibe konu haberin 
5187 sayılı Kanun kapsamında "düzeltme ve tekzip metni" yayımlanması-
nı talep etmek için kişinin şeref ve haysiyet gibi manevi değerlerini rencide 
edebilecek nitelikte veyahut adı geçenin zarar görmesine yol açan, adı ge-
çen bankayı hukuka aykırı işler yapmakla suçlayan ve sorumluluğuna yol 
açacak türden gerçek dışı bir somut olgu isnadı içermediği anlaşılmakla,

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine 
dayanan ihbarname içeriği bu nedenlerle yerinde görüldüğünden, İstan-
bul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 11/06/2014 tarihli ve 2014/276 
değişik iş sayılı kararının CMK'nın 309/4-d. maddesi uyarınca BOZUL-
MASINA, düzeltme ve cevap metninin yayınlanmamasına, 18/01/2018 ta-
rihinde oybirliğiyle karar verildi.
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DANIŞTAY 12. DAİRESİ KARARI 

KAMUYA AVUKAT ALIMI 
• 

KPSS DIŞINDA AYRICA SINAV YAPILMASI

ÖZET: Kamuya avukat ve hukuk müşaviri alımla-
rında KPSS dışında yazılı ve/veya sözlü olarak 
gerçekleştirilebilecek ikinci bir sınavın yapılması 
her türlü öznel değerlendirmeye açık olup, sına-
vın tek aşamalı olarak sözlü yapılması halinde, 
yargısal denetimi yetki ve şekil unsurları ile sı-
nırlandırılmış olacaktır. Aynı hukuksal durumda 
olan diğer B grubu kadrolardan farklı olarak, bu 
kadrolara atamada ikinci bir sınav yapılması eşit-
liğe aykırı olup subjektif değerlendirmelere yol 
açıcı niteliktedir.*
Danıştay 12 D E.2016/9090, K.2018/528, T.06.06.2018

Davacı                         : İstanbul Barosu Başkanlığı / İSTANBUL 

Vekili    Av. Atilla Özen

Asmalı Mescit Mah. Orhan Adli Apaydın Sok. No:2 Baro Han        (İs-
tanbul Barosu) Beyoğlu / İSTANBUL

Davalı   : Başbakanlık / ANKARA

Vekilleri   : …… Hukuk Müşaviri (Aynı yerde)

         ….…Hukuk Müşaviri (Aynı yerde ) 

Davanın Özeti  : 18.03.2002 tarihli ve 2002/3975 sayı-
lı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk 
Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe, 
10.09.2012 tarihli ve 2012/3688 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul 

* Gönderen: Av. Atilla ÖZEN
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edilip 03.10.2012 tarihli ve 28430 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin yapılacak Sı-
navlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet-
meliğin 1. maddesiyle eklenen “Ek Madde 6 - Kamu kurum ve kuruluşla-
rı, özel mevzuatlarında sınav, başvuru, komisyon teşkili ve sınava ilişkin 
diğer hususlarda düzenleme yapmak kaydıyla, hazine avukatı ve hukuk 
müşaviri kadroları ile avukat kadro ve pozisyonlarına, KPSS (B) grubu 
puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro ve pozisyon 
sayısının beş katına kadar belirlenecek adaylar için yapacakları yazılı ve/
veya sözlü sınavlardaki başarı sırasına göre atama yapabilirler” hükmü 
ile Yönetmelik değişikliğinin, yürürlüğüne ilişkin 2. ve yürütülmesine iliş-
kin 3. maddelerinin, sözlü sınavın, subjektif değerlendirmelerin oluşa-
bilmesine yol açıcı etkilerinin bulunduğu ileri sürülerek iptaline karar 
verilmesi istenilmektedir.  

Savunmanın Özeti  : Dava konusu düzenleyici işlemin 
hizmet gerekleri gözetilerek hizmetin daha verimli ve kamu yararına uy-
gun olması amacıyla gerçekleştirildiği ileri sürülerek davanın reddi gerek-
tiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi    : 

Düşüncesi   : İdari işlemlerin hukuku uygunluğu denet-
lenirken, işlemin kendisi ile aynı veya eşit derecedeki norma uygunluğu 
değil, üst normlara uygunluğu önem arz etmektedir. Dava konusu Yönet-
melik maddesinin, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak 
Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’in 2. maddesine, 5. maddesine, 25. 
maddesine ve Yönetmeliğin genel sistematiğine aykırı hükümler içerdiği 
açık ise de bu durumun tek başına söz konusu maddeyi hukuka aykırı 
hale değil, Yönetmeliğin diğer maddeleri ile çelişkili hale getireceği ancak 
ilgili maddenin subjektif değerlendirmelerin oluşabilmesine yol açıcı etki-
leri bulunması ve eşitlik ilkesine de aykırılık oluşturması nedeniyle huku-
ka uygun bulunmadığı anlaşıldığından anılan maddelerin bu gerekçeyle 
iptali gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı   : 

Düşüncesi                       :   Dava, 10.09.2012 gün ve 2012/3688 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilip 3.10.2012 gün ve 28430 sa-
yılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk 
Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelikte Değişik-
lik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesiyle sözkonusu Yönetmeliğe 
eklenen Ek 6. maddede yer alan «kamu kurum ve kuruluşları, özel mev-
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zuatlarında sınav, başvuru, komisyon teşkili ve sınava ilişkin diğer hu-
suslarda düzenleme yapmak kaydıyla, hazine avukatı ve hukuk müşaviri 
kadroları ile avukat kadro ve pozisyonlarına KPSS  (B)  grubu puan sırası 
dikkate alınarak, açıktan atama yaplacak kadro ve pozisyon sayısının beş 
katına kadar belirlenecek adaylar için yapacakları yazılı ve/ veya sözlü 
sınavlardaki başarı sırasına göre atama yapabilirler “ hükmünün iptali 
istemiyle açılmıştır.

Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında 
Yönetmeliğin amacının, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakla-
rın seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi 
tutulmak suretiyle girilecek mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla 
yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmek olduğu 
hususu 1. maddesinde yer almış, Yönetmeliğin 2/b maddesinde de, bu 
yönetmeliğin, kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki 
listelerinde yer alan genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner 
sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il 
özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları 
birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kurum ve 
kuruluşlarda (a) bendinde belirtilen meslekler dışında ilk defa kamu hiz-
meti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar için 
yapılacak işlem ve sınavları kapsadığı hükme bağlanmıştır. 

Dava konusu Yönetmeliğin 1.maddesi ile Kamu Görevlerine ilk Defa 
Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğe eklenen Ek 
6. maddede, kamu kurum ve kuruluşlarında hazine avukatı ve hukuk 
müşaviri kadroları ile avukat kadro ve pozisyonlarında istihdam edilecek 
personelin işe alınmalarında Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) dışın-
da yazılı ve/veya sözlü sınav şeklinde ikinci bir sınav yapma konusunda 
idarelere düzenleme yapmak kaydıyla takdir hakkı tanınmaktadır.

Söz konusu kadrolar, Genel Yönetmeliğin (A) grubu kadroları dışında 
kalmakla birlikte bu kadroların öneminin ve niteliklerinin bir gereği ola-
rak istihdam edilecek kişilerin işe alınmalarında kurumlarınca ikinci bir 
yazılı ve sözlü sınav yapılarak, bilgilerinin ve kişilik özelliklerinin değer-
lendirilmesi hizmet gereklerine ve kamu yararına uygun bulunmaktadır.

Ancak, dava konusu Ek madde 6’da, sözkonusu kadro ve pozisyonlara 
giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılabileceği gibi, giriş 
sınavının sadece sözlü sınav olarak yapılmasına da olanak tanınmakta, 
idareye iki aşamalı yazılı ve sözlü veya tek aşamalı sözlü sınav şeklinde 
giriş sınavı yapmak hususunda takdir yetkisi kullanma imkanı getiril-
mektedir.
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Bu durumda, idarelere tercihli sınav yapma (yazılı ve/veya sözlü) ola-
nağı sağlayan dava konusu düzenlemenin, hazine avukatı ve hukuk mü-
şaviri kadroları ile avukat kadro ve pozisyonlarına yönelik giriş sınavının 
objektiflikten ve liyakatın belirlenmesinden uzak bir şekilde yapılabilme-
sine yol açabileceği ve keyfi değerlendirmeye imkan verebileceği dikkate 
alındığında  düzenlemede hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varıl-
maktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu düzenlemenin iptaline karar veril-
mesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava; 18.03.2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu ka-
rarı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin 
Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe, 10.09.2012 tarihli ve 
2012/3688 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilip 03.10.2012 ta-
rihli ve 28430 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu 
Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin yapılacak Sınavlar Hakkında Genel 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesiyle ek-
lenen “Ek Madde 6 - Kamu kurum ve kuruluşları, özel mevzuatlarında 
sınav, başvuru, komisyon teşkili ve sınava ilişkin diğer hususlarda dü-
zenleme yapmak kaydıyla, hazine avukatı ve hukuk müşaviri kadroları 
ile avukat kadro ve pozisyonlarına, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate 
alınarak, açıktan atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının beş katına 
kadar belirlenecek adaylar için yapacakları yazılı ve/veya sözlü sınavlar-
daki başarı sırasına göre atama yapabilirler” hükmü ile Yönetmelik deği-
şikliğinin, yürürlüğüne ilişkin 2. ve yürütülmesine ilişkin 3. maddelerinin 
iptaline karar verilmesi istenilmektedir.  

03.05.2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sı-
navlar Hakkında Genel Yönetmeliğin “Kapsam” başlıklı 2. maddesinde; 
“Bu Yönetmelik; a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, bakanlıklar bunların 
müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve 
ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tu-
tulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik 
sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel ida-
releri ve belediyelerin teftiş kurullarına, b) B Grubu Kadrolar; kadroları 
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel 
ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, 
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kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve be-
lediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara 
bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 
yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu 
hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere, atanacaklar 
için yapılacak işlem ve sınavları kapsar.” hükmüne, aynı Yönetmeliğin 
“Kısaltma ve Tanımlar” başlıklı 5. maddesinde; “KPSS (Kamu Personel 
Seçme Sınavı): Bu Yönetmelikte (A) grubu olarak adlandırılan kadrolara 
atanacaklar için kurumların kendi  mevzuatına  göre  düzenleyecekleri gi-
riş sınavına kabul edilecekleri belirlemek ve (B) grubu olarak adlandırılan 
kadrolara atanmaya esas olacak yerleştirmeyi yapmak amacıyla kullanı-
lacak olan puanları sağlayan merkezi sınavı, Giriş Sınavı: Kamu kurum 
ve kuruluşlarının, bu Yönetmelikte (A) grubu olarak nitelendirilmiş kad-
rolarına atanacakları belirlemek üzere KPSS sonuçlarına göre saptaya-
caklarının üzerinde bir puanı olan adayların katılımı ile kendi mevzuatı-
na göre yapacakları, yazılı ve/veya sözlü bölümlerden oluşan sınavı ifade 
eder.” hükmüne, “B Grubu Kadrolara Atanacakların Yerleştirilmesi” baş-
lıklı dördüncü bölümün “Adayların Başvurmaları ve Atanmaları” başlıklı 
25. maddesinin üçüncü fıkrasında ise; “... ÖSYM tarafından yerleştirilen 
adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadro-
lara doğrudan atanır.” hükmüne yer verilmiştir.

Dava konusu Ek madde 6’da; “Kamu kurum ve kuruluşları, özel mev-
zuatlarında sınav, başvuru, komisyon teşkili ve sınava ilişkin diğer hu-
suslarda düzenleme yapmak kaydıyla, hazine avukatı ve hukuk müşaviri 
kadroları ile avukat kadro ve pozisyonlarına, KPSS (B) grubu puan sırası 
dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının 
beş katına kadar belirlenecek adaylar için yapacakları yazılı ve/veya sözlü 
sınavlardaki başarı sırasına göre atama yapabilirler” düzenlemesine yer 
verilmiştir.

Anılan dava konusu Ek madde 6 ile;  kamu kurum ve kuruluşlarında 
hazine avukatı ve hukuk müşaviri kadroları ile avukat kadrolarına ata-
nacaklar için ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav olan Kamu Perso-
nel Seçme Sınavı dışında yazılı ve/veya sözlü olarak gerçekleştirilebilecek 
ikinci bir sınavın yapılması öngörülmüştür.

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hak-
kında Genel Yönetmeliğin 2. maddesinde tanımlanan ve kapsamı belirle-
nen B grubu kadrolara yapılacak atamalarda, adayların eşit şartlarda ya-
rışmalarını sağlayan objektif bir yöntem olan merkezi sınavdan sonra her 
türlü öznel değerlendirmeye açık bulunan ikinci bir sınavın yapılması, 
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merkezi sınavın nesnel sonuçlarını kısmen dahi olsa etkisiz kılacağı gibi, 
sözü edilen sınavın tek aşamalı olarak  sözlü şeklinde  yapılması halinde 
de sınavın yargısal denetimi yetki ve şekil unsurları ile sınırlandırılmış 
olacaktır.

Bu nedenle, kamu kurum ve kuruluşlarında hazine avukatı ve hukuk 
müşaviri kadroları ile avukat kadrolarına, merkezi sınav sonuçları ve 
adayların tercihleri dikkate alınarak yerleştirme ve atama yapılması ge-
rekirken, aynı hukuksal durumda olan diğer B grubu kadrolardan farklı 
olarak, bu kadrolara atamada ikinci bir sınav yapılmasının öngörülmesi 
eşitlik ilkesine aykırı olduğundan ve subjektif değerlendirmelerin oluşa-
bilmesine yol açıcı etkileri bulunduğundan dava konusu Ek 6. madde ile 
getirilen düzenlemede, bu maddenin yürürlüğüne ilişkin 2. ve yürütülme-
sine ilişkin 3. maddelerinde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Nitekim İdari Dava Daireleri Kurulunun, 10/09/2015 tarihli ve 
E:2015/949 sayılı YD itiraz kabul kararı da bu yöndedir.

Açıklanan nedenlerle, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin 
Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’in Ek 6. maddesi ile Yö-
netmelik değişikliğinin yürürlüğüne ilişkin 2. ve yürütülmesine ilişkin 3. 
maddelerinin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 270,50 TL yargılama gi-
deri ile karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarife-
si uyarınca belirlenen 1.980,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alı-
narak davacıya verilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 
30 gün içinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca temyiz yolu açık 
olmak üzere, 08/02/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
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DANIŞTAY 15. DAİRESİ KARARI 

 İŞYERİ ÇALIŞANINA YAPILAN TEBLİGAT ÜZERİNE RES'EN 
SİGORTALILIK TESİS EDİLEMEZ 

• 
SSK GENELGESİ

ÖZET: İşyerlerine yapılan tebligatların PTT me-
murlarınca "işyeri çalışanı", "işyeri daimi çalışa-
nı", "görevli sekreter" gibi ibarelerle tebliginin 
yapılması halinde, tebligatın teslim alındığı tarih 
için re'sen sigortalılığın salanacağına, buna iti-
razların ünite itiraz komisyonlarınca değerlendi-
rileceğine ilişkin SGK, Genelgesi, Tebligat Kanu-
nu uyarınca yapılan teblig işlemlerinde herhangi 
bir sigortalılık araştırmasının ve tespitinin yapıl-
madığı, PTT memurlarına sigortalılık tespiti ya-
pılması hususunda protokol ile de bir yetki veril-
mediği, kaldı ki SGK'nın mevzuat gereğince kayıt 
dışı istihdam ile mücadele kapsamında bankalar 
ile kamu kurumları ve özel kuruluşlardan her tür-
lü bilgi ve belgeyi isteme hakkı bulunduğu, ta-
yıt dışı çalışan kişilerin re'sen sigortalılıklarının 
yapılabilmesini sağlayacak bilgilerin tam, kesin 
ve doğru olması gerektiği, tebligat alındılarında 
kişilerin kimlik numaraları veya diğer kimlik bil-
gilerine yer verilmediği, eksik ve yetersiz bu bil-
gi üzerine herhangi bir inceleme veya araştırma 
yapılmaksızın res'sen sigortalılık tesisi hukuka 
aykırıdır*
Danıştay 12 D E.2018/654 T.06.06.2018

Davacı ve Yürütmenin Durodurulmasını  
İsteyen:    : İstanbul Barosu Başkanlığı

Vekili:   : Av. Atilla Özen

Asmalı Mescit Mah. Orhan Adli Apaydın Sk. No.2 Baro Han (İstabul 
Barosu) Beyoğlu/İSTANBUL

* Gönderen: Atilla ÖZEN
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Davalı  : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Vekili  : Av.

İstemin Özeti :Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan 
25.01.2018 tarih ve 2018/4 nolu Genelge ile 11.05.2015 tarih ve 2015/25 
nolu Genelge'nin "2.3.1.1. (4/a) sigortalıları yönünden yapılacak işlemler" 
başlıklı bölümüne yedinci paragraftan sonra gelmek üzere eklenen parag-
rafın iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti :7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca yapılan res-
mi tebligatlara ilişkin alındı belgelerinin, kamu kurum ve kuruluşları ile 
bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgiler kapsamında ol-
duğu bu belgelerden sigortasız olarak çalıştırıldığı tespit edilen kişilere 
yönelik re'sen sigortalılık tescilinin 5510 sayılı Kanun'a uygun olduğu, is-
temin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi:

Düşüncesi  : Yürütmenin durdurulması isteminin reddi gere-
keceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesince davalı idarenin birinci sa-
vunması alındıktan sonra incelenmesine karar verilen yürütmenin durdu-
rulması istemi, savunmanın verilidği görülmüş olmakla incelenerek işin 
gereği görüşüldü:

Dava, Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan 25.01.2018 tarih ve 
2018/4 nolu Genelge ile 11.03.2015 tarih ve 2015/25 nolu Genelge'nin 
"2.3.1.1. (4/a) sigortalıları yönünden yapılacak işlemler" başlıklı bölümü-
ne yedinci paragraftan sonra gelmek üzere eklenen paragrafın iptali ve 
yürütmesinin durdurulması istemiyle açılmıştır.

"Kayıt dışı istihdam ile mücadele" başlıklı 11.05.2015 tarih ve 2015/25 
nolu Genelge'nin "2.3.1.1. (4/a) sigortalıları yönünden yapılacak işlemler" 
başlıklı bölümüne yedinci paragraftan sonra gelmek üzere; 

"PTT memurlarınca yapılan tebligatların, resmi kuruluşlarca düzenle-
nen belge (tutanak) niteliğinde olması nedeniyle iş yerlerine yapılan teb-
ligatların, PTT memurları tarafından 7201 sayılı Kanuna uygun olarak 
yapıldığının ve işyerine tebliğ etilen mazbataların üzerine "işyeri çalışanı", 
"işyeri daimi çalışanı", "görevli sekreter" gibi ibarelerin yazıldığının tespiti 
halinde bu bilgi ve belgeler uyarınca tebligatın teslim alındığı tarih için 
re'sen sigortalılık sağlanacaktır. Bununla birlikte işveren tarafından teb-
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ligatı teslim alan kişinin kendi çalışanı olmadığı, komşu işyeri sahibi/ça-
lışanı olduğu veya söz konusu kişinin birinci veya ikinci derece (eş dahil) 
kısmı olduu için işyerinde bulunduğu, çalışmasının olmadığı ve ziyaret 
nedeniyle işyerine geldiği şeklinde yapılabilecek itirazlar sunulacak bel-
gelerin ve tebligat alındısında ismi tutulan kişi ile işyerinin beyanlarının 
incelenmesi suretiyle ünite itiraz komisyonlarınca değerlendirilecektir." 
paragrafı 25.02.2018 tarih ve 2018/4 nolu Genelge ile eklenmiştir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigrotası Kanunu'nun 
"Sigortalı bildirimi ve tescili" başlıklı 8. maddesinde; kamu idareleri ile 
bankaların, Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak su-
retiyle, Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalı-
lık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek sigortasız olduğunu 
tespit ettiği kişileri, Kuruma bildirmekle yükümlü olduğu düzenlenmiştir. 
Kanun'un "Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme 
usulü" başlıklı 100. maddesinde; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsa-
mındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel 
kişilerin doğrudan, münferit olarak bilgi ve belge istenmesi hariç olmak 
üzere kamu idareleri ile kanınla kurulan kurum ve kuruluşlar ise Ku-
rumla yapılacak protokoller çerçevesinde, kişilerin ve sosyal güvenliğinin 
sağlanması, 6183 sayılı Kanuna göre Kurum alacaklarının takip ve tahsili 
ile bu Kanun kapsamında verilen diğer görevler ile sınırlı olmak üzere 
istenecek her türlü bilgi ve belgeyi sürekli ve/veya belli aralıklarla vermeye 
mecbur oldukları düzenlenmiştir.

5510 sayılı Kanun'un 'Prim belgeleri ve işyeri kayıtları" başlıklı 86. mad-
desinin 7. fıkrasında; "Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş 
memurlarınca, fiilen yapılan denetimler sonucunda veya işyeri kayıtların-
dan yapılan tespitlerden ya da kamu iderelerini denetim elemanlarınca 
kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve inceleme-
ler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından 
düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı anlaşılan sigortalılara 
ait olup, bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan 
tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, 
bu belgeler Kurumca re'sen düzenlenir ve muhteviyatı sigorta primleri 
Kurumca tespit edilerek işverene tebliğ edilir. İşveren, bu maddeye göre 
tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, 
İlgili Kurum ünitesine itiraz edebilir. İtiraz, takibi durdurur. İtirazın reddi 
halinde, işveren kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde yetki-
li iş mahkemesine başvurabilir. Yetkili mahkemeye başvurulması, prim 
borcunun takip ve tahsilini durdurmaz. Mahkeminin Kurum lehine karar 
vermesi halinde, 88'inci ve 89'uncu maddelerin prim borcuna ilişkin hü-
kümleri uygulanır." hükmü yer almaktadır.
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7201 sayılı Tebligat kanunu uyarınca yapılan tebligat işlemlerinin, 
5510 sayılı Kanun'un 86. maddesinin 7. fıkrasında yer alan kamu ku-
rumlarınca yapılan kontrol ve denetimler kapsamında olmadığı, tebligat 
esnasında işyerinde çalışanlarına ilişkin herhangi bir sigortalılık araştır-
masının ve tesbitinin yapılmadığı, PTT tebilğ memurlarına, sigortalılık 
tespiti yapılması hususunda protokol ile de bir yetki verilmediği, bu bağ-
lamda 7201 sayılı Kanun uyarınca yapılan tebligat işlemlerindeki tespitle-
rin 5510 sayılı Kanun'un 86. maddesinin 7. fıkrası kapsamında olmadığı, 
tebligat işlemlerinin idarenin re'sen sigortalılık işlemi tesisisine olanak 
sağlamayacağı anlaşılmaktadır.

Kaldı ki; yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca Sosyal Gü-
venlik Kurumunun kayıt dışı istihdam ile mücadele kapsamında bankalar 
ile kamu kurumları ve özel kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi isteme 
hakkı bulunduğunda herhangi bir duraksama bulunmamaktadır. Ancak 
Kanun'un 86. maddesinin 7. fıkrası uyarınca kamu kurum ve kuruluşları 
ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden kayıt dışı 
çalıştığı anlışılan kişilerin re'sen yapılmasını sağlayacak bilgilerin tam, ke-
sin ve doğru olması gerekmektedir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca hükmü şahıslara veya yanınad 
personel çalıştıran gerçek kişilere yapılan tebiligatlara ilişkin alındıların 
üzerinde "işyeri çalışanı", "işyeri daimi çalışanı", "görevli sekreter" gibi iba-
relerin yanında kişilerin yalnızca beyan ettikleri ad ve soyadları yer al-
makta olup, PTT görevlilerince düzenlenen tebligat alındılarında kişilerin 
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları veya diğer kimlik bilgilerine yer 
verilmemektedir.

Dava konusu düzenleme ile tebliğ alındılarında ad ve soyadı yer alan 
kişilere yönelik tebliğ tarihinden itibaren re'sen sigortalılık başlangıcı 
yapılacağı düzenlenmiştir. Kişilerin açık kimlik bilgilerinin yer almadığı 
tebliğ alındılarındaki eksik ve yetersiz bilgi üzerine herhangi bir inceleme 
veya araştırma yapılmaksızın re'sen sigortalılık tesinini öngören dava ko-
nusu düzenlemede hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, olayda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanu-
nu'nun 4001 sayılı Yasa ile değişik 27. maddesinin 2. fıkrasında sayılan 
koşullar gerçekleşmiş olduğundan dava konusu düzenlemeye yönelik yü-
rütmenin durdurulması isteminin kabulüne, 06/06/2018 tarihinde oyçok-
luğu ile 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 15,35

Nisan 3.74 7.89 7.36 5.47 8.01 15,36

Mayıs 3.27 8.66 6.98 5.19 9.02 15,80

Haziran 3.18 9.03 6.74 4.91 9.98 16,57

Temmuz 3.23 9.26 6.43 4.77 10.94 17,41

Ağustos 3.39 9.55 6.14 4,51 12.05 18,78

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 1.54 1.13 1.19  - 0.04 1,02 0.99

Nisan 0.09 1.43  0.52 0,76 2.60 1.34 1.63 0.78 1,31 1.87

Mayıs -0.52 1.11 1.48 0,52 3,79 0.40 0.56 0.58 0,45 1,62

Haziran 0.06 0.25 0.41 0,07 3,03 0.31 -0.51 0.47 -0,27 2,61

Temmuz 0.73 -0.32 0.21 0,72 1,77 0.45 0.09 1.16 0,15 0,55

Ağustos 0.42 0.98 0.08 0,85 6,77 0.09 0.40 -0,29 0,52 2,30

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 5,29 3.57 3.03 1.75 4,34 2.77

Nisan 5.61 4.06 1.27 7,19 8,03 4.96 4.71 2.55 5,71 4.69

Mayıs 5.06 5.22 2.77 7,74 12,12 5.38 5.30 3.15 6,18 6,39

Haziran 5.12 5.49 3.19 7,82 15,52 5.70 4.76 3.63 5,89 9,17

Temmuz 5.89 5.15 3.41 8,60 17,56 6.18 4.85 4.84 6,05 9,77

Ağustos 6.33 6.19 3.49 9,52 25,32 6.28 5.27 4,53 6,60 12,29

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 14,28 8.39 7.61 7.46 11,29 10.23

Nisan 12.98 4.80 2.87 16,37 16,37 9.38 7.91 6.57 11,87 10.85

Mayıs 11.28 6.52 3.25 15,26 20,16 9.66 8.09 6.58 11,72 12,15

Haziran 9.75 6.73 3.41 14,87 23,71 9.16 7.20 7.64 10,90 15,39

Temmuz 9.46 5.62 3.96 15,45 25,00 9.32 6.81 8.79 9,79 15,85

Ağustos 9.88 6.21 3,03 16,34 32,13 9.54 7.14 8,05 10,68 17,90

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 15,35 7.70 8.70 7.96 8,21 11.14

Nisan 7.89 7.36 5.47 8,01 15,36 7.97 8.57 7.84 8,66 11.06

Mayıs 8.66 6.98 5.19 9,02 15,80 8.23 8.45 7.71 9,09 11,10

Haziran 9.03 6.74 4.91 9,98 16,57 8.31 8.28 7.74 9,36 11,49
Tem-

muz
9.26 6.43 4.77 10,94 17,41 8.35 8.07 7.91 9,44 12,00

Ağustos 9.55 6.14 4,51 12,05 18,78 8.46 7.88 7,98 9,66 12,61

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 5714 sicil sayısında kayıtlı
Av. BENSEN ÇETİN

19/07/2018 tarihinde vefat etmiştir.
Merhume 1936 yılında Adana'da doğmuş, 1961 yılında

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajına Diyarbakır Barosu'nda başlamış, 

İstanbul Barosu'nda bitirmiş ve 1966 yılında 
Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 7906 sicil sayısında kayıtlı
Av. MURAT ATIM

31/07/2018 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1949 yılında İzmit'de doğmuş, 1971 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 6923 sicil sayısında kayıtlı
Av. HALİM TOROS BEŞE

01/08/2018 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1945 yılında İstanbul Üsküdar'da doğmuş,

1968 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
mezun olmuş, stajını Baromuz'da yaparak, 1971 yılında

Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 

meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 3525 sicil sayısında kayıtlı
Av. AHMET NEBİL VARUY

25/07/2018 tarihinde vefat etmiştir. 
Merhum 1930 yılında İstanbul'da doğmuş, 1952 yılında

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuz'da yaparak, 1955 yılında Baromuz lev-
hasına kaydolmuştur. 1977-78 yılları arasında İstanbul 

Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Saymanlık görevlerinde 
bulunmuştur. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine 

ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 7315 sicil sayısında kayıtlı
Av. NİHAT GENCAL

01/08/2018 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1935 yılında Erzurum'da doğmuş, 1961 yılında

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Erzurum Barosu'nda yaparak, 1965 yılında 

Erzurum Barosu'na kaydolmuştur. 1972 yılında Erzurum 
Barosu'ndan namlen Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 20914 sicil sayısında kayıtlı
Av. İLHAN AYDIN

06/08/2018 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1955 yılında Adapazarı Hendek'de doğmuş,

1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun olmuş, Askeri Hakimlikten emekli olduktan sonra 

1997 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 

meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 19167 sicil sayısında kayıtlı
Av. HANİFE ÖZEN

09/08/2018 tarihinde vefat etmiştir.
Merhume 1959 yılında Yunanistan Sikorahi'de doğmuş, 
1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
mezun olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1994 yılında

Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 

meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 15299 sicil sayısında kayıtlı
Av. HAYRİ YAMAN

05/08/2018 tarihinde vefat etmiştir. 
Merhum 1964 yılında Tunceli Pülümür'de doğmuş,

1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun olmuş, stajını Baromuz'da yaparak,

1988 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 

meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 7307 sicil sayısında kayıtlı
Av. SELÇUK ŞENTÜRK

07/08/2018 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1938 yılında Isparta'da doğmuş,

1970 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
mezun olmuş, stajını Baromuz'da yaparak,

1972 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 

meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 14195 sicil sayısında kayıtlı
Av. AHMET YILDIZ

27/08/2018 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1954 yılında İnegöl'de doğmuş, 1976 yılında 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaparak, 1970 Baromuz levhasına 

kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 

meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 5380 sicil sayısında kayıtlı
Av. YALÇIN KIRMIZI

05/08/2018 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1936 yılında Kilis'de doğmuş,

1963 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
mezun olmuş, stajını baromuzda yaparak, 1965 yılında

Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 

meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 10860 sicil sayısında kayıtlı
Av. EMİR ERSEL EREN

18/09/2018 tarihinde vefat etmiştir. Merhum 1942 yılında 
Diyarbakır'da doğmuş, 1967 yılında Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 1977 yılına 
kadar savcılık yaparak, 1977 yılındaDiyarbakır Barosu'na 
kaydolmuştu, yine 1977 yılında Diyarbakır Barosu'ndan 

naklen Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 

meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 5653 sicil sayısında kayıtlı
Av. SALİH SERPİL SARI

05/09/2018 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1940 yılında Samsun'da doğmuş,

1962 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
mezun olmuş, stajını Baromuz'da yaparak,

1966 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 

meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 8206 sicil sayısında kayıtlı
Av. İSMAİL AYDOĞDU

18/08/2018 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1945 yılında Trabzon'da doğmuş,

1970 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 9316 sicil sayısında kayıtlı
Av. CİHAT UYGUR

11/09/2018 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1947 yılında Hopa'da doğmuş,

1971 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
mezun olmuş, stajını Baromuz'da yaparak,

1974 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 

meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 13006 sicil sayısında kayıtlı
Av. RECEP BODUR

20/08/2018 tarihinde vefat etmiştir. 
Merhum 1938 yılında Uşak'ta doğmuş, 1982 yılında

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajına Baromuzda yaparak, 1983 yılında

Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 

meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 3901 sicil sayısında kayıtlı
Av. BİLGE HAN TAŞMAN

05/09/2018 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1932 yılında İstanbul'da doğmuş,

1955 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
mezun olmuş, stajını Baromuz'da yaparak,

1957 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur. 
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 

meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 6411 sicil sayısında kayıtlı
Av. GÜLEN OGAN

02/09/2018 tarihinde vefat etmiştir.
Merhume 1944 yılında İzmir'de doğmuş,

1968 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
mezun olmuş, stajını Baromuz'da yaparak,

1969 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 

meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 5891 sicil sayısında kayıtlı
Av. AHMET RIDVAN KARABEKİR

21/08/2018 tarihinde vefat etmiştir. 
Merhum 1933 yılında Edirne'de doğmuş,

1966 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
mezun olmuş, stajına Baromuzda yaparak,

1967 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

NAKILLER

1 57449 SONER KOCA 05/07/2018 K.MARAŞ BAROSU

2 60582 EFECAN YÖRÜK 05/07/2018 MUĞLA BAROSU

3 60295 HANDAN GÜNER 05/07/2018 ANKARA BAROSU

4 44031 KÜBRA KAPILI 05/07/2018 ANKARA BAROSU

5 60623 YUSUF AKKİRMANLI 05/07/2018 KOCAELİ BAROSU

6 46691 MİYASE G. YILMAZ 05/07/2018 ANKARA BAROSU

7 57948 ASLIHAN CAN GÜLLÜOĞLU 05/07/2018 KOCAELİ BAROSU

8 59546 ÖZGÜR ÖZGÜN 05/07/2018 HATAY BAROSU

9 38303 SEDA TANSAL 05/07/2018 HATAY BAROSU

10 54701 ÇİSEM ÖZOĞUL 05/07/2018 ANKARA BAROSU

11 48438 HİLAL ALTAŞ 05/07/2018 ANKARA BAROSU

12 47016 CANSU TEKİRDAĞ 05/07/2018 HATAY BAROSU

13 33468 EVRİM ATASOY ÜRÜK 05/07/2018 KOCAELİ BAROSU

14 50082 ZİYA BAYRAM 05/07/2018 OSMANİYE BAROSU

15 55535 YILMAZ TUNA 05/07/2018 EDİRNE BAROSU

16 59661 CANSU KOÇAK 12/07/2018 MANİSA BAROSU

17 57183 BÜŞRA NUR DAYAR 12/07/2018 ESKİŞEHİR BAROSU

18 40337 HÜLYA GÜNEY ERTEN 12/07/2018 İZMİR BAROSU

19 58142 CAN İMREN 12/07/2018 ANTALYA BAROSU

20 30227 GÜLŞEN TUNÇ 12/07/2018 BATMAN BAROSU

21 49477 ÖZLEM PİLGİR AYMAN 12/07/2018 ADANA BAROSU

22 57510 BÜŞRA T. KAYA 12/07/2018 ADANA BAROSU

23 54526 BARIŞ GÖĞÜŞOĞLU 19/07/2018 AYDIN BAROSU

24 47975 GÜLŞAH GEBEŞ 19/07/2018 KOCAELİ BAROSU

25 49476 RAMAZAN KALKAN 19/07/2018 BATMAN BAROSU

26 23738 AYŞAN GÜLER İNCE 19/07/2018 AYDIN BAROSU

27 42579 HATİCE HİLAL B.DALGIÇ 26/07/2018 ANKARA BAROSU

28 60028 NİMETULLAH DÜZGÜN 26/07/2018 MARDİN BAROSU

29 29280 ERDAL AKSAÇ 26/07/2018 İZMİR BAROSU

30 60688 EREN ÇALIŞKAN 26/07/2018 GAZİANTEP BAROSU

31 57006 ADNAN BABAT 02/08/2018 ŞIRNAK BAROSU

32 38500 SELİME MUTLU 02/08/2018 GAZİANTEP BAROSU

33 51882 AYŞEGÜL DEMİRBAĞ 02/08/2018 ELAZIĞ BAROSU

34 53027 SÜREYYA AKYÜREK 02/08/2018 ANKARA BAROSU

35 55693 FERDA AYIŞ 09/08/2018 BATMAN BAROSU

36 45127 VEYSEL GÖÇMEN 09/08/2018 ANTALYA BAROSU

37 42536 GAMZE YATIR 09/08/2018 ESKİŞEHİR BAROSU

38 59810 OĞUZHAN Ö. ALTINEL 09/08/2018 EDİRNE BAROSU
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Sıra No Sicil No Adı Soyadı Hareket Tarihi Nakil Baro

NAKILLER

39 43376 MURAD CAN 09/08/2018 HATAY BAROSU

40 60815 BAYRAM TOPRAK 09/08/2018 K.MARAŞ BAROSU

41 51652 ONUR BOSTANCI 09/08/2018 EDİRNE BAROSU

42 51463 SILA TUNA 09/08/2018 ANKARA BAROSU

43 57772 EZGİ ÇALIŞKAN 09/08/2018 KOCAELİ BAROSU

44 58736 BETÜL BOZKURT KÜÇÜK 09/08/2018 BİLECİK BAROSU

45 51254 KEMAL KUŞ 09/08/2018 SAKARYA BAROSU

46 48429 ÖMER TARIK GÜNDÜZ 09/08/2018 SAKARYA BAROSU

47 37350 TUNA GÜMÜŞPALA 09/08/2018 ANKARA BAROSU

48 28893 TEVFİK ÇAĞRI KAVAKLIOĞLU 09/08/2018 SAMSUN BAROSU

49 60121 G. BETÜL EKİNCİ 09/08/2018 KIRIKKALE BAROSU

50 23004 EMİR ŞAHİN 09/08/2018 MANİSA BAROSU

51 60729 İBRAHİM AZCAN 06/08/2018 SAMSUN BAROSU

52 38387 TUBA ÖZTÜRK 06/08/2018 KOCAELİ BAROSU

53 59587 BETÜL ÇETİNKAYA 06/08/2018 BALIKESİR BAROSU

54 55789 CÜNEYT TİNGİŞ 06/08/2018 ANTALYA BAROSU

55 58193 FİKRİYE SOYLUER 06/08/2018 AMASYA BAROSU

56 49049 N.UĞUR YALÇIN 06/08/2018 ANKARA BAROSU

57 47214 DAMLA ÖZYURT 06/08/2018 MUĞLA BAROSU

58 33529 BAŞAK GÖĞÜŞ CEBECİ 06/08/2018 MUĞLA BAROSU

59 61107 MESUT DÖNMEZ 06/08/2018 KÜTAHYA BAROSU

60 56948 SEDA SAĞLAM 06/08/2018 ANKARA BAROSU

61 26626 ÜMİT KURT 06/08/2018 MUĞLA BAROSU

62 48356 TUĞBA TOPAKTAŞ 29/08/2018 KOCAELİ BAROSU

63 51219 GÜLİSTAN AYALP 29/08/2018 ŞANLIURFA BAROSU

64 46083 FARUK ACAR 29/08/2018 AYDIN BAROSU

65 6369 HALUK BERMEK 31/08/2018 İZMİR BAROSU

66 54489 PELİN TEMEL 31/08/2018 İZMİR BAROSU

67 28867 DENİZ ÇAKIR 31/08/2018 BURSA BAROSU

68 53685 RAMAZAN ÇINAR 06/09/2018 SAMSUN BAROSU

69 47786 HALİL TÜKEL 06/09/2018 İZMİR BAROSU

70 27417 EZGİ Ç. AKBULUT 06/09/2018 MANİSA BAROSU

71 48483 BUŞRA SEVENCAN 06/09/2018 SAKARYA BAROSU

72 42560 HİKEM ŞENGÜL 06/09/2018 ANKARA BAROSU

73 56645 ARZU ÜN 06/09/2018 ANTALYA BAROSU

74 58582 AYŞEGÜL ÖZTÜRK 06/09/2018 KOCAELİ BAROSU

75 34732 MERT DOĞAN 06/09/2018 ANKARA BAROSU

76 36558 AYŞE DENİZ ÇELİK 13/09/2018 ERZURUM BAROSU
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Sıra No Sicil No Adı Soyadı Hareket Tarihi Nakil Baro

NAKILLER

77 58256 BEYZA İŞBİLİR 13/09/2018 SAKARYA BAROSU

78 56304 M. İKBAL GÜLMEZ 13/09/2018 İZMİR BAROSU

79 56380 ASLI Ş. GÜNDÜZ 13/09/2018 ANKARA BAROSU

80 55080 MELİKE ŞAHİN 13/09/2018 MUĞLA BAROSU

81 53490 RUMEYSA ÇALIK 13/09/2018 İZMİR BAROSU

82 33006 MERYEM ÖZTÜRK ÖZCAN 13/09/2018 GİRESUN BAROSU

83 59090 YAHYA KAĞAN SALMA 13/09/2018 ANTALYA BAROSU

84 57875 AYŞEGÜL PEHLİVANLI 13/09/2018 SAKARYA BAROSU

85 47553 EBRU G. ŞANLITÜRK 13/09/2018 ADANA BAROSU

86 58025 ONUR BÜYÜKDEVECİ 13/09/2018 İZMİR BAROSU

87 45818 ABDULKADİR TEKİN 13/09/2018 MUĞLA BAROSU

88 53137 TUBA KILIÇ 13/09/2018 TOKAT BAROSU

89 39167 ŞEHNAZ YAZAR 13/09/2018 TOKAT BAROSU

90 51740 EYYÜP KESKİN 13/09/2018 İZMİR BAROSU

91 48566 NECİP BAHÇEVAN 13/09/2018 İZMİR BAROSU

92 60462 ALİ YENER 20/09/2018 BURSA BAROSU

93 56865 MUTTALİB ÖZDEMİR 20/09/2018 DENİZLİ BAROSU

94 56005 ÇAĞLA ÇOKAL 20/09/2018 SAKARYA BAROSU

95 51678 ZEYNEP B. MANAVGAT 20/09/2018 ANKARA BAROSU

96 39630 CEM MAĞDEN 20/09/2018 ORDU BAROSU

97 52171 SELİN MERMERTÜRK 20/09/2018 KOCAELİ BAROSU

98 48973 METEHAN ÇILDIR 20/09/2018 KOCAELİ BAROSU

99 59234 DOĞANCAN BATMAN 20/09/2018 KÜTAHYA BAROSU

100 56706 VEDAT KILIÇ 20/09/2018 ANKARA BAROSU

101 56095 ÖZLEM ZENGİN 20/09/2018 SAKARYA BAROSU

102 47565 ÖYKÜ KUTLUĞ 20/09/2018 İZMİR BAROSU

103 46087 İREM GİRENES 20/09/2018 İZMİR BAROSU

104 57936 NUSRET ÇETİN 20/09/2018 VAN BAROSU

105 56849 HAMİ ÖZTÜRK 20/09/2018 GİRESUN BAROSU

106 41745 YILMAZ KILIÇ 20/09/2018 ANKARA BAROSU

107 54755 FULYA KULA 20/09/2018 EDİRNE BAROSU

108 53271 SERTAÇ KARADAĞ 20/09/2018 ŞANLIURFA BAROSU

109 39752 MEHMET ALİ SEZER 20/09/2018 DENİZLİ BAROSU

110 31338 ÖZNUR YILMAZ 20/09/2018 ORDU BAROSU
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Sıra No Sicil No Adı Soyadı Hareket Tarihi

AYRILMALAR

1 21792 FERİDE ÇEKER 19/07/2018

2 53175 ESRA ÇİMEN 19/07/2018

3 11873 SAMİ ELLİİKİ 19/07/2018

4 51744 SENA DAMLA YALÇIN 19/07/2018

5 7756 HAMDİ IŞIK GÜRSOY 19/07/2018

6 59626 MUHAMMED HAKAN AYMAZ 26/07/2018

7 51061 ALİ SAFA KILIÇ 26/07/2018

8 59976 YASEMİN KILIÇ 26/07/2018

9 8376 ZEYNEP YILDIZ ERGİNER 26/07/2018

10 51677 MUHAMMET KOÇAK 26/07/2018

11 59613 MEHMET KARADENİZ 26/07/2018

12 17614 AJDA CİDDİ BİLGEHAN 26/07/2018

13 19150 GÜLAY KÖSEK 26/07/2018

14 58354 BURAK ŞEN 26/07/2018

15 53885 GÖKSU DUYGU CANTEPE 26/07/2018

16 60126 MÜSLÜM ŞENER 26/07/2018

17 59500 FARUK BAKİ 26/07/2018

18 56715 FATMA ÜNAL 02/08/2018

19 56445 ÖZGECAN DEMİRKOL 02/08/2018

20 45020 YILDIRIM ÖZBEK 02/08/2018

21 49715 ESRA ÇAKAL 02/08/2018

22 58294 MERVE NUR ŞENGÜL 02/08/2018

23 59611 ELİF GÖKÇE POLATKAN 02/08/2018

24 52237 TANSU TAVLI 02/08/2018

25 58355 ESRA ÇETİN 02/08/2018

26 51962 BİLGEHAN ÇAKAR 02/08/2018

27 53703 MELİH DAKMAZ 02/08/2018

28 58238 SEDEN TAMER 02/08/2018

29 54320 ASLI ŞEYMA CERAN 09/08/2018

30 40490 EMRE KAÇAR 09/08/2018

31 53507 ŞEYMA SEÇİLMİŞ 09/08/2018

32 60695 İMDAT KÜÇÜK 09/08/2018

33 57287 SÜREYYA NUR ÇENE 09/08/2018

34 53224 GÖZDE TÜRÜDİ 09/08/2018

35 48680 SEMİHA ŞAHAN 09/08/2018

36 38590 BAŞAK HASGÜR 09/08/2018
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Sıra No Sicil No Adı Soyadı Hareket Tarihi

AYRILMALAR

37 52305 BURCU BOZKAYA 09/08/2018

38 52457 MERVE TAŞYUMRUK 09/08/2018

39 26671 ELİF YÜKSEL 09/08/2018

40 48074 BURCU TAŞDEMİR 09/08/2018

41 59560 İSMAİL SÜMER 09/08/2018

42 47113 FUNDA EKŞİ 09/08/2018

43 58221 MURAT YARDIMCI 09/08/2018

44 59836 UĞUR DÖKÜNLÜ 09/08/2018

45 51602 ŞEYMA BAYRAK 09/08/2018

46 60991 BANU ATAGÜN 09/08/2018

47 59837 SİNEM ZAMANOĞLU 09/08/2018

48 57544 GÜNSELİ YAĞMUR COŞKUN 16/08/2018

49 60884 ERSEL ÖZKAN 16/08/2018

50 43831 UĞUR NALBANT 16/08/2018

51 55985 BEGÜM BUSE KANER 16/08/2018

52 55142 BURAK ÖZKAN 16/08/2018

53 50122 GÖZDE ALTINOK 16/08/2018

54 54785 EZGİ GÖKTAŞ 16/08/2018

55 49888 MUSTAFA ZENGİN 16/08/2018

56 54316 MELTEM YELDA ÇAYLAK 16/08/2018

57 54305 MUSTAFA ÖZTÜRK 16/08/2018

58 56668 EMRE GÜNCAN 16/08/2018

59 54211 CİHAN OVAT 16/08/2018

60 53903 MERT SÜLEYMAN ASLAN 16/08/2018

61 49338 EKREM BATUR 16/08/2018

62 60769 CEREN GÖKÇE 16/08/2018

63 60715 SALİH BUĞRA ÜNVEREN 16/08/2018

64 49243 EMRE AKDÜZEN 16/08/2018

65 40032 MUHAMMED EMİN ULUSOY 16/08/2018

66 60461 ENES GÜLTEKİN 16/08/2018

67 53289 ARDA TUĞSAVUL 16/08/2018

68 48858 KÜBRA YAKAR 16/08/2018

69 59756 MEHMET ALİ KOÇ 16/08/2018

70 38667 HAVVA KILIÇ 16/08/2018

71 59723 BİNNAZ KÖKER 16/08/2018

72 52717 MUHAMMED AYKUT YILDIZ 16/08/2018
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73 59606 BURHANETTİN GÜZEL 16/08/2018

74 59540 BETÜL HANCIOĞLU 16/08/2018

75 52331 SENA ÜNAL 16/08/2018

76 47944 ESRA AKBAYIR 16/08/2018

77 61140 MUSTAFA GÜNGÖR 16/08/2018

78 59399 SÜLEYMAN BODUR 16/08/2018

79 59309 MERVE BAŞTÜRK 16/08/2018

80 47398 ERDİNÇ ASLAN 16/08/2018

81 52011 YUNUS PERÇİN 16/08/2018

82 58402 İZGİ KARDAŞ 16/08/2018

83 47354 HASAN BEKTAŞ 16/08/2018

84 58308 EMRE DOKUMACI 16/08/2018

85 58111 ÖZLEM ÇELİK 16/08/2018

86 52833 DENİZ YILMAZ 16/08/2018

87 57707 BAYRAM SÖNMEZ 16/08/2018

88 57606 HALE HAYDAROĞLU 16/08/2018

89 57561 İSMAİL YAPICI 16/08/2018

90 51428 MUHAMMED SALİH YILDIRIM 16/08/2018

91 60031 CEYHUN SELÇUK 16/08/2018

92 60110 ZEYNEP NİDA ÇALIŞKAN 16/08/2018

93 46239 HALİL ÖNVER 16/08/2018

94 50725 ESMA NİLSU KARADAĞ 29/08/2018

95 50527 ONUR KIZILŞAFAK 29/08/2018

96 59731 SÜMEYYE İSTİF 29/08/2018

97 59274 MEHMET YAVUZ İMAMOĞLU 29/08/2018

98 56837 EBRU ÖZTÜRK 06/09/2018

99 15822 ŞAZİYE FIRAT CİVELEK 13/09/2018

100 59267 ÇAĞATAY SAYILIR 13/09/2018

101 12102 BELGİN SAKA 13/09/2018





KAVRAM DİZİNİ
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KAVRAMLARA GÖRE ARAMA DIZINI

A

AİLE KONUTU  298, 302, 324, 326, 327
AİLE KONUTU DAVASI  329
AİLE KONUTU İDDİASI  291
AİLE KONUTUNA İPOTEK  295
AİLE KONUTUNUN SATIŞI  329
AKIL HASTALIĞINI GİZLENEREK EVLİLİK  335
ALACAKLI ALEYHİNE TAZMİNAT  392
ALT İŞVEREN  462
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ  339
ASIL İŞVEREN  462
AVUKATIN AZLİ  406
AVUKATLIK ÜCRETİ  308, 314, 404, 408

B

BAHÇIVAN  348
BAHÇIVANLIK VE BEKÇİLİK İŞLERİ  351
BALKON DEMİRLERİ  440
BANKANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ  295
BANKAYA İBRAZ EDİLMEYEN ÇEK  438
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ  471
BELEDİYE ŞİRKETLERİ  452
BELGESİZ TEDAVİ GİDERLERİNDEN SİGORTA 
ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUĞU  424
BOŞANDIĞI HALDE BİRLİKTE YAŞAMA OLGUSU  386
BOŞANMA  333
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C
CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ  433

D
DANIŞTAY 12. DAİRESİ KARARI  487
DANIŞTAY 15. DAİRESİ KARARI  493
DAVA AÇMA YETKİSİ  441
DAVADA GÖREV  444
DESTEKTEM YOKSUNLUK  426
DİĞER EŞİN RIZASI  298
DUL KIZIN DURUMU  426

E
EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ  403
ESER SÖZLEŞMESİ  416
EV HANIMLARINDA GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÜCRETİ  337
EV HANIMLARINDA TAZMİNAT  339
EV HİZMETİ  348
EV HİZMETLERİ  354

F
FAİZ  283, 435
FAİZ BAŞLANGICI  402, 445
FARK MALULİYET  445
FAZLA ÇALIŞMA  351, 356
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ  367
FERAGAT  411

G
GECE ÇALIŞMASI  356
GENEL HÜKÜMLER  434
GÖREVLİ MAHKEME  404

H
HACZİN TEKRARLANMASI  400



523Kavram Dizini

HAKSIZ AZİL  408
HAKSIZ HÜKÜMLER  390
HARCA ESAS DEĞER ÜZERİNDEN ÜCRET  406
HARÇ VE VEKALET ÜCRETİ  442
HESAP YÖNTEMİ  403
HUKUK GENEL KURULU KARARI  310, 317

I
ISLAHLA ZAMANAŞIMI DEFİ  466
İCRA DAİRESİNDE SATIŞ  396
İCRA İNKAR TAZMİNATI  432
İCRA TAKİBİ  397
İCRA TAKİBİ 435
İDARİ YARGI KARARLARI  487
İFLASIN ERTELENMESİ  398
İLAMA AYKIRI İŞLEMLER  341
İLAMLI TAKİP  341, 402
İLAMSIZ TAKİBE İTİRAZ  395
İLAVE TEDİYE  361
İNDİRİLECEK DEĞERLER  445
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ  460, 466, 467
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ  464
İPOTEK  298, 324, 327
İPOTEK TARİHİ  324
İSTİHKAK DAVASI  412
İŞCİDEN ALINAN İSTİFA BEYANLARI  372
İŞÇİLİK ALACAKLARI  398
İŞÇİYE ÖDENEN PRİMLER  368
İŞE İADE DAVASINDA DAVA ŞARTI  348
İŞ KANUNU  288, 348, 351, 358, 452
İŞ KAZASI  382
İŞYERİ ÇALIŞANINA YAPILAN TEBLİGAT ÜZERİNE RES'EN 
SİGORTALILIK TESİS EDİLEMEZ  493
İTİRAZIN İPTALİ  435
İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ SONUÇLARI  343
İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİ  392
İZLENECEK YOL  326, 344
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K

KABİN AMİRİ  358
KAMULAŞTIRMA DAVASINDA MAKTU ÜCRET  314
KAMUYA AVUKAT ALIMI  487
KAT MÜLKİYETİ  440
KEFİLİN FAİZDEN SORUMLULUĞU  435
KESİNLEŞME KOŞULU  342
KISMİ ÖDEMELER  401
KİRA GELİRİ  393
KİRA TAZMİNATI SÖZLEŞMESİ  467
KİŞİLİK HAKLARI  471
KPSS DIŞINDA AYRICA SINAV YAPILMASI  487
KREDİLİ BANKOMAT KART SÖZLEŞMESİ  390
KREDİ SÖZLEŞMESİ  391
KURUM HATASI  379
KURUM RÜCU DAVASI
KUSUR İNCELEMESİ  382

M

MADDİ ZARAR  337
MAHSUP YÖNTEMİ  401
MALİK OLAN EŞİN ÖLÜMÜ  302
MAL REJİMİNİN TASFİYESİ  344
MANEVİ TAZMİNAT  333
MANEVİ TAZMİNAT TAKDİRİNDE KISTAS  335
MESKENİYET İDDİASI  400
MİRASÇILIK SIFATI  412
MUVAZAA İDDİASI  291

P

PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ  368
PMF YAŞAM TABLOSU  420

R

RÜCU DAVASI  462
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S

SEFER BAŞINA ÜCRET  367
SIRA CETVELİ  396
SİTE YÖNETİMİ  441, 442, 444
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI  361
SULH DURUMUNDA ÜCRET  308
SÜRESİZ ŞİKAYET  341
ŞİKAYET HAKKI  395
ŞİRKET MÜDÜRÜ  452
T
TACİRLER ARASINDAKİ İŞLER  283
TARAFLARIN BOŞANMASI  329
TARAF TEŞKİLİ  331
TAŞINMAZ HACZİ  393, 400
TAŞINMAZ SATIŞI VAADİ  414
TAŞKIN İNŞAAT  319, 320
TEBLİGAT  331
TEDAVİ GİDERLERİ  424
TEMEL BORÇ İLİŞKİSİ  438
TESELLÜM FİŞLERİ  437
TESPİT VE ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI  442
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ  288
TRAFİK İŞ KAZASI  420
TRAFİK KAZASI  424
TÜKETİCİ HAKLARI  391
TÜKETİCİ MAHKEMESİ  389
TÜPGAZ PATLAMASI  389
TÜRK LİRASI KARŞILIĞI  279

U

UÇUCU PERSONE  288
UÇUŞ PERSONELİ  358

V

VASIFLI İŞÇİ  354
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Y
YABANCI PARA  323
YABANCI PARA BORCU  279
YABANCI PARAYLA YAPILAN TAKİP  432
YERSİZ ÖDEME  379, 386
YIKIMA İLİŞKİN KARARLAR  342
YOKSULLUK NAFAKASI ŞARTLARI  323
YÜKLENİCİNİN HAKLARI  464

Z
ZAMANAŞIMI  375, 397, 412, 414, 416, 433, 462, 466, 467
ZAMANAŞIMI DEFİ  418
ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BONO  434
ZAMANAŞIMININ BAŞLANGIC  460
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