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YAYIN KURULU'NDAN





19 MAYIS 1919

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik 
ve Spor Bayramı tüm yurtta coş-
kuyla kutlandı. Mustafa Kemal’in 
19 Mayıs 1919 günü Milli Mücadele 
ateşini yaktığı Samsun’da başlayan 
sürecin üzerinden tam bir yüzyıl 
geçti.

Gazi ve silah arkadaşlarının baş-
lattığı bu mücadele ve devamında 
kurulan Cumhuriyet’in önem ve 
değeri her geçen gün daha da iyi 
anlaşılıyor. 

Cumhuriyet ilkeleri gençlere ışık ol-
maya devam ediyor. 

Ne mutlu!..  

***

Dergimizin bu sayısında da Avukat-
lar başta olmak üzere uygulamacı 
hukukçuların ilgisini çekecek yazı 
ve kararlara yer veriyoruz. 

Kamu kurumları tarafından ya-
pılan hizmet alım sözleşmeleri 
sonrasında işçilik alacaklarında 
sorumluluğu düzenleyen mevzuat 
hükümlerine yeni eklemeler yapıl-
dı. Bu konudaki makale gelişmeleri 
ve sorumluluğun hukuki boyutunu 
açıklıkla ele alıyor. 

Geçen sayımızda Yayın Kurulun-
dan yazısının konusunu oluşturan 
Avukatlık ücretine dair düzenleme 
içeren Yargıtay içtihadı birleştirme 
genel kurul kararını ele alan yazı da 
meslektaşlarımızın dikkatine sunu-
luyor. 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ta-
rafından bu sayımızda yer verdiği-
miz bir kararın da Avukatlık Ücreti 
konusunda müvekkilleriyle sorun 
yaşayan meslektaşların ilgisinden 
kaçmayacağını düşünüyoruz. 

Yüksek Mahkeme, bundan önceki 
kararlarında yazılı sözleşme yoksa 
vekil olarak avukatın müvekkilin-
den vekâlet ücretini ancak iş bitimi 
sonunda talep edeceğine hükme-
diyordu. Dahası iş bitmeden ücret 
talebi, haklı azle de gerekçe sayıla-
biliyordu. Bu görüş halen dahi ge-
çerliliğini korusa da yer verdiğimiz 
yeni günlü Hukuk Genel Kurulu 
kararında avukatını azleden mü-
vekkilin iş bitmeden avukatın ücret 
istemiş olmasını haklı azil nedeni 
olarak öne sürmesi üzerine ücret 
isteme ile azil tarihi arasındaki sü-
renin üç ayı bulması nedeniyle, ara-
da geçen sürenin gözetilerek avuka-
tın ücret istemiş olmasının azil için 
haklı neden olarak kabul edileme-
yeceğine hükmedilmiştir. 

Avukat meslektaşların mağduriyet 
yaşamamaları için açık yazılı Avu-
katlık ücret sözleşmesi imzalama-
ları ve vekalet ücretinin ödenme 
zamanını sözleşmede açıkça be-
lirtmelerinde sayılamayacak kadar 
yarar olduğunu belirtmekte yarar 
görüyoruz. 

***

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-
ğü ile Türkiye Barolar Birliği ara-
sında imzalanan protokol ile TAK-
PAS üzerinden müvekkillerinin ve 
davalıların dava konusu tapuya ka-
yıtlı bilgilerini ve icra dosyalarında 
gerekli olan tapu kayıt bilgilerini 
sorgulayabilecekleri TBB tarafın-
dan duyuruldu. Bu konuda ayrın-
tılı bilgiye https://takpas.barobirlik.
org.tr/ linkinden ulaşılabilecektir. 

Yeni yayınlarda buluşmak umuduy-
la…   

Yayın Kurulu 





YAZILAR





AVUKAT İLE İŞ SAHİBİ ARASINDA YAPILAN 
AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİNE GÖRE 
AVUKATA ÖDENMESİ GEREKEN ÜCRETTEN 
DAVADAKİ İŞ SAHİBİ İLE KARŞI TARAFIN 

MÜTESELSİLEN SORUMLU OLDUĞU” 
KURALININ KAPSAMINA AKDİ VEKALET 

ÜCRETİNİN DAHİL OLMAYACAĞINA 
İLİŞKİN 05.10.2018 GÜN VE 2017/6 

ESAS, 2018/ 9 KARAR SAYILI YARGITAY 
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL 
KURUL KARARININ İNCELENMESİ VE 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Av. Nevzat YAĞIZ

1-SÖZ KONUSU YÜKSEK YARGITAY İBBGK KARARININ ÖZETİ: 

Avukatlık kanununun 165. Maddesinde düzenlenmiş olan “ücret dola-
yısı ile müteselsil sorumluluk” kapsamında karşı tarafında sorumlu ola-
cağı avukatlık ücretinin mahiyeti ve kapsamı bakımından; söz konusu 
165. Maddenin “sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasında 
anlaşma ile sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde” karşı tarafın avukatı 
lehine her iki tarafın müteselsil olarak ödenmesinden sorumlu olacağı 
avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan avukatlık 
ücreti sözleşmesine göre akdi vekalet ücretinin de dahil olduğu konusun-
da Yargıtay HGK, 3. Hukuk Dairesi, 4. Hukuk Dairesi ve 13. Hukuk Dai-
resi arasında görüş birliği var iken, 4.Hukuk Dairesinin son kararlarında 
bu görüşünden ayrılarak içtihadını “söz konusu akdi vekalet ücretinden 
sözleşmenin tarafı olmayan diğer tarafın sorumlu olmayacağı” şeklinde iç-
tihadını değiştirmesi sonucu oluşan içtihat aykırılığının giderilmesi ihtiya-
cının doğması üzerine, YİBBGK.nun incelememize konu olan 05.10.2018 
gün, 2017/6 Esas, 2018/9 Karar sayılı ve 20 Mart 2019 gün, 30720 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan kararı ile Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin içti-
hadını değiştirdiği kararı benimsenerek “her iki tarafın müteselsil ola-
rak ödenmesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat 
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ile iş sahibi arasında yapılan ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi 
gereken akdi vekalet ücretinin dahil olmayacağına” oy çokluğu ile karar 
verilmiştir. 

 Bu karar ile, bir davada emek vermiş ve müvekkili adına açtığı davayı 
uzun uğraşlar sonucu sonuçlandırmak üzere olan ve hatta sonuçlandı-
rarak davayı kazanmış olan avukatın müvekkili ile karşı tarafın, kendi 
aralarında avukatın muvafakati ve bilgisi dışında anlaşarak sulh olmaları 
veya davadan feragat edilmesi yolu ile avukatı saf dışı bırakmaları halin-
de avukatın müvekkili ile aralarındaki yazılı ücret sözleşmesinden do-
ğan ücret alacağını avukatlık kanununun 165. maddesine dayanarak her 
iki taraftan müteselsilen talep etmesinin yolu kapanmış ve müvekkilinin 
haczi kabil mal varlığının yeterli olmaması halinde bu ücretini ondan tah-
sil edemeyecek olan avukat, o davada mahkemece asgari ücret tarifesine 
göre karşı taraf aleyhine hükmedilmiş olan vekalet ücreti olursa sadece 
bununla yetinmek zorunda kalacaktır.

2- YİBBGK KARARINA KONU OLAN HGK. VE İLGİLİ YARGITAY 
DAİRELERİNİN İÇTİHATLARININ ÖZETİ:

A-AKDİ VEKALET ÜCRETİNİN İŞ SAHİBİ İLE KARŞI TARAFIN/
HASMIN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU KAPSAMINA GİRDİĞİ YÖ-
NÜNDEKİ YARGITAY İÇTİHATLARI: 

-Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 07.11.2012 gün ve E.2012/130-
218, K.2012/ 759 sayılı ilamı ile; “Avukata ödenecek ücretin hem avuka-
tın vekil eden ile yaptığı sözleşmede belirli ücreti hem de yargılama gideri 
olan ve mahkemece Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca karşı tarafa 
yükletilecek olan vekalet ücretini kapsadığı ve aynı ilkelerin HGK.nun ön-
ceki kararlarında da benimsendiği”

-Yargıtay 3.Hukuk Dairesinin ilamı ile; “Avukatlık kanunun 165.mad-
desinde, avukatlık sözleşmesinden doğan (akdi) ücret ile kanundan do-
ğan karşı taraf vekalet ücreti yönünden bir ayrım yapılmamış olduğu, bu 
konuda gerek doktrinde ve gerekse Yargıtay kararlarında tereddüte yer 
olmadığı ve vekalet ücreti sözleşmesinin mahkeme önündeki yargılamayı 
sona erdiren taraf işleminden önce yapıldığının HMK. 299’da öngörülen 
koşullarda ispat edilmesi halinde tarafların vekilleri ile yaptıkları vekalet 
ücreti sözleşmesinden karşı tarafın da sorumlu olacağı” 

-Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin ilamı ile;“Avukatlık Kanununun 165.
maddesinde 4667 sayılı kanun ile 2001 yılında yapılan değişiklikten önce 
sadece sulh ile sonuçlanan işlerde müteselsil sorumluluk öngörülmüş 
iken, söz konusu değişiklik ile, sulh veya her ne suretle olursa olsun ta-
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raflar arasında anlaşmayla sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde mü-
teselsil sorumluluk getirilerek madde kapsamı genişletilmiş ve böylece 
taraflar arasındaki anlaşma bir sulh protokolüne bağlanmamış olsa bile, 
anlaşma ile takipsiz bırakılan işlerde de, avukatın ücret alacağından do-
layı tarafların müteselsil sorumlu olmaları gerektiği”

B-AKDİ VEKALET ÜCRETİNİN İŞ SAHİBİ İLE KARŞI TARAFIN/
HASMIN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU KAPSAMINA GİRMEDİĞİ 
YÖNÜNDEKİ YARGITAY İÇTİHADI: 

-Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin ilamı ile; “Avukatlık kanununun 165.
maddesi hükmüne göre, sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar 
arasında anlaşmayla sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde, avukatlık 
ücreti yönünden avukata karşı, hem hasım hem de iş sahibinin müteselsil 
sorumlu olduğu ancak, avukat ile iş sahibi arasında yazılı sözleşmeyle ka-
rarlaştırılan ücretten dolayı sözleşmenin tarafı olmayan üçüncü kişi ko-
numundaki hasmı sorumlu tutmanın borçların nispiliği ilkesi ile bağdaş-
mayacağı, bu nedenle hasmın yazılı ücret sözleşmesi ile kararlaştırılan 
ücretten değil, yalnızca avukatlık asgari ücret tarifesinden aşağı olmamak 
üzere tayin edilecek ücretten sorumlu olması gerektiği, aksi takdirde ka-
nunun bu hükmünün kötüye kullanmaya açık bir hale geleceği”

Vurgulanmıştır.

3-YİBBGK KARARINDA AÇIKLAMASI YAPILAN BAZI KAVRAM-
LAR VE KARARIN GEREKÇESİ:

A-İnceleme konusu yaptığımız YİBBGK kararında; “Borç ilişkisinin 
alacaklı ile borçlu arasındaki ilişki olduğu, bunun hukuki işlemden doğa-
bileceği gibi doğrudan doğruya kanundan doğabileceği, hukuki ilişkiden 
doğan borç ilişkilerinin başlıca kaynağının sözleşme olduğu, avukat ile iş 
sahibi/ müvekkil arasındaki sözleşme ilişkisinin özel kanun niteliğinde 
bulunan 1136 sayılı Avukatlık kanununda düzenlenmesi nedeniyle avu-
katlık sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda öncelikle 1136 sa-
yılı Avukatlık Kanununun, burada bir boşluk bulunması durumunda ise 
6098 sayılı Borçlar Kanununun vekalet sözleşmelerine ilişkin hükümleri-
nin ve yine aynı kanunun genel nitelikteki hükümlerinin uygulanacağının 
kuşkusuz olduğu, avukat ile müvekkili arasındaki ilişkinin özel hukuk 
ilişkisi olduğu, avukatlık ücret sözleşmesinin; avukatın iş sahibine karşı 
belli bir hukuki yardımda bulunma, iş sahibinin de bunun karşılığında 
bir meblağı yahut değeri ödeme borcu altına girmesi nedeni ile iki tara-
fa borç yükleyen sözleşme olduğu,akdi vekalet ücretinin avukat ile vekil 
edeni arasındaki sözleşmeden doğan ücret alacağı olduğu ve yasal vekalet 
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ücretinin de; avukat ile temsil edilen tarafın yargılama sonunda haklı çık-
ması halinde asgari ücret tarifesine göre lehine hükmedilen yasal (karşı 
taraf) vekalet ücreti olduğu ve Av.K.nun 164/4 maddesi gereğince bu yasal 
vekalet ücretinin avukata ait olacağı, müteselsil borçluluğun hukuki işlem 
olan sözleşmeden veya kanundan doğacağı, avukatlık ücreti nedeniyle olan 
müteselsil sorumluluğun kanunda iki halde düzenlenmiş olduğu, bunlar-
dan birincisi olan “iş sahibinin birden fazla olması halinde hepsinin avu-
kata karşı sorumlu olacakları” kuralının huzurdaki İçtihadı Birleştirme 
kararının konusuna girmediği ve inceleme konusu olan hususun “iş sahi-
binin hasmı ile sulh olması veya her ne suretle olursa olsun anlaşmayla 
sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde iş sahibi ile karşı tarafın/hasmın 
avukata karşı olan müteselsil sorumluluğu” konusu olduğu, uygulamada 
tarafların aralarındaki uyuşmazlığı sulh ile sonuçlandırmalarına rağmen 
mahkemeye bildirmeyerek dava veya icra dosyasını takipsiz bıraktıkları 
ya da anlaşmalarının bir sonucu olarak davacının davadan feragat ettiği 
ya da davalının davayı kabul ettiği durumların ortaya çıkabildiği ve bu 
gibi hallerde gizli (örtülü) bir sulhun varlığından söz edileceği, gizli sulhun 
bulunduğu durumlarda da kanun tarafından avukatın ücret alacağından 
dolayı iş sahibi ile birlikte karşı tarafa müteselsil sorumluluk yüklenmiş 
olduğu, ancak gizli bir sulh durumunun olabilmesi için davanın takipsiz 
bırakılması, davadan feragat ya da davanın kabulü gibi işlemlerin taraflar 
arasındaki anlaşmanın bir sonucu olarak, diğer bir anlatımla sulhun bir 
şartı olarak yapılmış olmasının gerektiği, çünkü taraflardan birinin karşı 
tarafla anlaşması olmadan da özgür iradesiyle davayı takipsiz bırakması 
ya da feragati mümkün olup, bu gibi durumların madde kapsamında bu-
lunmadığı, 

 Vurgulanmıştır.

B- İBBGK TARAFINDAN OY ÇOKLUĞU İLE VERİLEN SÖZ KONU-
SU KARARIN GEREKÇESİ :

İnceleme konumuz olan Yüksek Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük 
Genel Kurulu kararının gerekçesinde, “İçtihadı birleştirme konusunun 
Avukatlık Kanununun 165. Maddesinde düzenlenen, ücret dolayısıyla mü-
teselsil sorumluluk hallerinden olan sulh veya her ne suretle olursa olsun 
taraflar arasında anlaşma ile sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde kar-
şı tarafın avukatı lehine her iki tarafın müteselsil olarak ödenmesinden 
sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına, avukat ile iş sahibi arasında 
yapılan ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken akdi vekalet 
ücretinin girip girmediği hususu olduğu, içtihatların birleştirilmesine se-
bep olan görüş aykırılıklarının; tarafların müteselsil sorumlu oldukları 



19Avukat Kanunu m.165 ve Y. İBK... • Av. N. YAĞIZ

avukatlık ücretinin akdi vekalet ücretini kapsayıp kapsamadığı noktasın-
da bir açıklık bulunmamasından kaynaklanmakta olduğu, özel hukukta 
hakların, herkese karşı ileri sürülebilen mutlak haklar ile sadece borç 
altına giren kişi veya kişilere karşı ileri sürülebilen nispi haklar olarak 
ikiye ayrıldığı, sözleşmeden doğan alacak hakkının “nispi hak” niteliğinde 
olması nedeni ile sadece borçluya karşı ileri sürülebileceği, borç ilişkisi 
dışında kalan üçüncü şahısların borç ilişkisinden doğan haklara yabancı 
olduklarından alacak hakkının onlara karşı ileri sürülemeyeceği, nispi ni-
telikteki borç ilişkisine üçüncü kişilerin alacaklı veya borçlu olarak dahil 
edilemeyecekleri ve borç ilişkisi alacaklı ile borçlu arasında nispi sonuç-
lar doğurduğundan bunun ilke olarak üçüncü kişiler tarafından ihlalinin 
de söz konusu olamayacağı, bu nispilik ilkesine kanun koyucu tarafından 
bazı istisnalar getirilerek 6098 sayılı TBK.129 maddesi ile 3.kişi yararına 
sözleşme yapılabilmesi, 4721 sayılı TMK. 1009 maddesi ile taşınmaz mal-
larda bir kısım sözleşmelerden doğan kişisel hakların tapu siciline şerh 
edilmek suretiyle o taşınmaz üzerinde sonradan hak kazanan üçüncü ki-
şilere karşı ileri sürülebilme imkanı sağlanmış olmakla birlikte borçlar 
hukukuna hakim olan en temel ilkenin irade özerkliği ilkesi olduğu ve 
nispilik ilkesinin temelinin de sözleşme özgürlüğünde aranması gerektiği, 
açıklanan bu yasal düzenlemeler ve ilkeler birlikte değerlendirildiğinde; 
belli bir hukuki yardım karşılığında avukat ile iş sahibi arasında yapılan 
sözleşme ilişkisinden kaynaklanan akdi vekalet ücretinden dolayı bu iliş-
kinin tarafı olmayan, koşullarını belirlemeye sahip bulunmayan üçüncü 
kişi konumundaki karış tarafın/hasmın sorumlu tutulmasının, sözleşme-
lerin nispiliği ilkesine ve Anayasa’ nın 48.maddesinde koruma altına alı-
nan sözleşme özgürlüğü ilkesine aykırı olduğu sonucuna varıldığı, aksi 
takdirde, özel hukuk taraflara sadece kendi hakları üzerinde tasarruf yet-
kisi ve imkanı tanımışken, sözleşme ilişkisinin dışındaki üçüncü bir kişi 
(hasım)aleyhine borç ihdas edilmiş olacağı ve böyle bir durumun hukuk 
düzenince kabul edilemeyeceği, Anayasa Mahkemesinin bir çok kararın-
da vurgulandığı üzere, hukuk güvenliği ilkesinin, hukuk normlarının ön-
görülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven 
duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerinde bu güven duygusunu 
zedeleyici yöntemlerden kaçınması gerekli kıldığını ve hukuki güvenlik 
ilkesinin, yürürlükteki mevzuatın süreceğine duyulan güveni de içerdiği, 
bu açıdan bakıldığında da bir davada sulh olan veya her ne suretle olursa 
olsun uyuşmazlığı anlaşmayla sonuçlandıran kişinin, borç ilişkisinin nis-
piliği ilkesi karşısında, tarafı olmadığı bir sözleşmeden doğan vekalet üc-
retini ödemek zorunda kalacağını öngörmesinin beklenilmemesi gerektiği 
ve bu nedenler ile akdi vekalet ücretinin, iş sahibi ile hasmın müteselsil 
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sorumluluğu kapsamında bulunduğunun kabul edilmesinin hukuk gü-
venliği ilkesini zedeleyeceği, hakimin tarafları sulhe teşvik etmesi ile ilgili 
olan HMK.140/2 maddesi ile getirilmiş sulh müessesenin önüne, sözleş-
menin tarafı olmayan kişinin (hasmın)akdi vekalet ücretinden sorumlu 
tutulması şeklinde bir engelin konulmasının da doğru olmayacağı,

Vurgulanmış ve Gerekçenin devamında AKSİ YÖNDE GÖRÜŞ BİLDİ-
REN BİR KISIM BAŞKAN VE ÜYELERİN GÖRÜŞLERİNİN DE; “ Avukat-
lık kanununun 165.maddesinde akdi vekalet ücreti ile karşı taraf vekalet 
ücreti arasında bir ayrım yapılmadığını, akdi vekalet ücretinin iş sahibi 
ile hasım tarafın müteselsil sorumluluğu kapsamında olup olmadığının 
belirlenmesi konusunda bir yorum yapılacak ise bunun kanun koyucu-
nun iradesine uygun olması için avukatlık kanununun sistematiğine ba-
kılması ve 165.maddenin düzenlendiği kısımdaki diğer tüm maddeler ile 
olan bağlantısının da değerlendirilmesi gerektiğini, avukatlık kanununun 
163.maddesinde avukatlık sözleşmesinin kapsamı, 164.maddesinde ise 
avukatlık ücretinin hüküm altına alındığını, aynı maddede akdi vekalet 
ücreti ile karşı taraf vekalet ücretine ilişkin hükümlere yer verildikten 
sonra 165.maddede avukatlık ücretinden dolayı iş sahibi ile hasım tara-
fın müteselsil sorumluluğunun düzenlendiği dikkate alındığında, bu so-
rumluluğun kapsamına akdi vekalet ücretinin dahil olduğunun açık bir 
şekilde anlaşıldığını, bu madde ile kanun koyucunun özel bir düzenleme 
yaparak kanundan kaynaklanan bir müteselsil sorumluluğa yer verdiği 
gibi sözleşmelerin nispiliği ilkesine de bir istisna getirdiğini, yargılama 
gideri niteliğinde olan ve yargılıma sonunda tarife hükümlerine göre be-
lirlenen yasal vekalet ücretinden dolayı hasım tarafın sorumluluğunun 
zaten bulunduğunu, 165.madde ile asıl güvence altına alınan vekalet üc-
retinin akdi vekalet ücreti olduğu” şeklinde olduğu belirtilerek aksi görüş 
bildiren başkan ve üyelerin bu görüşlerinin çoğunluk tarafından kabul 
görmediği açıklanmış ve GEREKÇENİN SONUÇ KISMINDA; Yukarıda 
açıklanan nedenlerle, Avukatlık Kanununun 165.maddesinde düzenlenen 
“ücret dolayısıyla müteselsil sorumluluk” hallerinden olan “sulh veya her 
ne suretle olursa olsun taraflar arasında anlaşma ile sonuçlanan ve takip-
siz bırakılan işlerde” karşı tarafın avukatı lehine her iki tarafın müteselsil 
olarak ödenmesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat 
ile iş sahibi arasında yapılan avukatlık ücret sözleşmesine göre avukata 
ödenmesi gereken akdi vekalet ücretinin dahil olmadığına 05.10.2018 ta-
rihinde yapılan üçüncü toplantıda oy çokluğu ile karar verilmiştir.
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4-YASAL MEVZUAT, HAKKANİYET KURALLARI ve KARARA KAR-
ŞI AKSİ DÜŞÜNCEDE OLAN DEĞERLİ BAŞKAN ve ÜYELERİN GÖ-
RÜŞLERİ IŞIĞINDA DÜŞÜNCE VE YORUMLARIMIZ: 

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; 1221 Sayılı “Yargıtayın Kurulu-
şu Hakkındaki kanunun” 8.maddesi hükmü gereğince İBBGK kararla-
rı mahkemeler için bağlayıcıdır. Ancak, Yüksek Anayasa Mahkemesinin 
12.06.1979 gün,1968/38 Esas,1969/34 Karar sayılı kararında, sözü edi-
len maddenin Anayasaya aykırı olmadığına karar verilmiş ise de aynı ka-
rarda vurgulandığı üzere; “İçtihadı Birleştirme Kararları belli bir olaya 
uygulanacak olan yasanın veya nesnel nitelikte olan tüzük ve yönetmelik 
kuralları gibi öbür hukuk kurallarından hangisinin hangi anlamda uygu-
lanacağını saptamak için verilir.” Bir başka deyişle İçtihadı Birleştirme 
kararı, kanun maddesini yorumlar ve ilgili hukuk kuralının hangi an-
lamda uygulanması gerektiğine karar verir. Bunun sonucu olarak, kanun 
koyucunun amacının dışına çıkmaması gereken İçtihadı Birleştirme Ka-
rarının “Kanun hükmünün yanlış yorumlanması sonucu verilmiş olması 
halinde” bu yorumun kanun koyucunun iradesine uygun olmayacağı da 
açıktır. 

A-İNCELEME KONUMUZU OLUŞTURAN İBBGK KARARINDAKİ 
YORUMUN KANUN KOYUCUNUN İRADESİNE AYKIRI OLUP OLMA-
DIĞI ve AVUKATLIK KANUNUN 165. MADDESİNİ İŞLEVSİZ HALE 
GETİRİP GETİRMEDİĞİ HUSUSUNDAKİ DÜŞÜNCELERİMİZ:

Yüksek Yargıtay İBBGK Kararında; Avukat ile iş sahibi arasındaki üc-
ret sözleşmesinden doğan hakkın “nispi” olduğu ve bu nedenle sadece 
sözleşmenin tarafına karşı ileri sürebileceği, sözleşmenin tarafı olmayan 
diğer tarafa(hasma) karşı ileri sürülemeyeceği vurgulanmış ve kanun ko-
yucunun bazı durumlarda, örneğin 6098 sayılı Borçlar Kanununun 129.
maddesi ile “Üçüncü kişiler yararına sözleşme yapabilme” ve 4721 sa-
yılı Medeni Kanunun 1009.maddesi ile “tapu siciline şerh edilen kişisel 
hakların 3.kişilere de karşı ileri sürülebilme” imkanı getirerek, nispilik 
kuralına bazı istisnalar getirmiş olduğunu vurgulamış ve fakat bir yan-
dan Avukatlık Kanununun öncelikle uygulanacak olan özel kanun olduğu 
da vurgulanırken ilgili 165.maddesinin de “nispilik ilkesinin bir is-
tisnası olduğu veya hangi neden ile istisnası olmayacağı” konu-
su irdelenmemiştir. Oysa ki; davadaki hasmın (karşı tarafın) Avukatlık 
Kanununun 164.maddesi gereğince asgari ücret tarifesine göre hükme-
dilecek olan yasal vekalet ücretinden zaten ve tek başına sorumlu olma-
sı karşısında, 165.madde ile asıl güvence altına alınan vekalet ücretinin 
akdi vekalet ücreti olduğu sonucuna varılması gereklidir. Davadaki karşı 
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tarafın akdi vekalet ücretinden sorumlu olmayacağına dair İBBGK kara-
rı karşısında davada karşı tarafın (hasmın) yasal vekalet ücreti dışında 
herhangi bir sorumluluğu kalmayacağından, Avukatlık Kanununun 165.
maddesinde hüküm altına alınmış olan “müteselsil sorumluluğun” hiçbir 
uygulama alanı ve yaptırım gücü kalmamıştır. 

Açıklanan nedenler ile İBBGK Kararına aksi görüş ile karşı oy yazısı 
veren Sayın Başkan ve Üyelerin “Kanun koyucunun Avukatlık Kanunun 
165.maddesi ile “Nispilik ilkesine” açık bir istisna getirerek, davadaki 
karşı tarafı, tarafların kendi aralarında sulh olmaları veya her ne suretle 
olursa olsun kendi aralarında anlaşmaları ile sonuçlanan veya takipsiz 
bırakılan işlerde, avukat ile müvekkili arasında yapılmış olan ücret söz-
leşmesinden doğan avukatın alacağından müteselsilen sorumlu olacağı-
nın kabulü gerektiği” şeklindeki görüşe ve yine “Asgari ücret tarifesine 
göre belirlenen yasal vekalet ücretinin bir hukuki yardım karşılığında 
değil, davada haksız çıkılması nedeniyle haksız fiil hükümlerine dayalı 
olarak hükmediliyor olması karşısında, avukatlık ücretinden asıl olarak 
anlaşılması gereken ücretin, avukat ile müvekkili arasında düzenlenen 
sözleşmedeki akdi vekalet ücreti olduğunun şüphesiz olduğu“ şeklindeki 
görüşlere aynen katılıyorum.

 B-DAVADAKİ KARŞI TARAFIN VEYA HER İKİ TARAFIN KÖTÜ 
NİYETLİ OLMASI HALİNDE YÜKSEK İBBGK KARARINDAKİ ANA GE-
REKÇE OLAN “SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORCUN NİSPİLİĞİ” KURA-
LINA ÜSTÜNLÜK TANINMASI DOĞRU OLUR MU?

Düşüncemi kolayca anlatabilmek bakımından derdest olan bir dava-
nın özetini örnek olarak vermek istiyorum; Bir avukatın davacı vekili ola-
rak düzenli şekilde takip ettiği “İki kardeş arasındaki mirasçılık ilişkisin-
den kaynaklanan alacak davası” sonunda mahkemece davanın kabulüne 
karar verileceği son aşamada ve hatta davanın kabulüne karar verilme-
sinden hemen sonra, bu iki kardeşin avukatın bilgi ve muvafakati dışında 
bir araya gelerek sulh olmaları, örneğin davayı kaybeden davalının davacı 
asile bir kısım ödeme yaparak ya da onu bir şekilde ikna edip davadan 
feragat etmesini sağlaması ve avukatın akdi vekalet ücretinin ödenmeme-
si durumunda tarafların (davacı ile davalının) avukata karşı kötü niyetli 
oldukları, söz konusu feragat neticesinde davalı tarafın bir şekilde dava 
konusu parayı kısmen veya tamamen ödemekten kurtularak sebepsiz 
zenginleştiği sabit olduğuna göre bunun bir müeyyidesi olmayacak mıdır? 
İşte Avukatlık kanununun 165.maddesi hükmü ile “Her ne suretle olursa 
olsun anlaşmayla sonuçlanan veya takipsiz bırakılan işlerde avukatlık üc-
retinden dolayı her iki tarafı müteselsil sorumlu tutan” kanun koyucunun 
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amacının bu gibi kötü niyetli davranışları önlemek ve bu davranış gerçek-
leştiğinde avukatın akdi vekalet ücretini garanti altına almak olduğu izah-
tan varestedir. Örnek olarak anlattığım davada, davacı vekili olarak takip 
ettiği davanın kabulüne karar verilmesini müteakip davacı asilin davalı ile 
anlaşarak davadan feragat etmesi sonucu avukat akdi vekalet ücretinin 
tahsili için her iki taraf aleyhine dava açmak zorunda kalmış ve yargılama 
devam ederken çıkan inceleme konusu yaptığımız İBBGK Kararı karşı 
tarafça mahkemeye sunulmuş ve mahkeme için bağlayıcı olması nede-
niyle bu karar nazara alınarak mahkemece karşı tarafın “avukatın kendi 
müvekkili ile yaptığı akdi vekalet ücretinden dolayı sorumlu olmayacağı 
kararı verileceği” kesin gözükmektedir. Ancak avukatın kendi müvekkili 
mali durumu iyi olmayan biridir, muhtemelen davadan feragat karşılığın-
da davalıdan aldığını gizlemektedir ve netice olarak üzerine kayıtlı taşınır 
ya da taşınmaz bir malı olmadığından avukatın bu dava sonunda alacağı-
nı kendi müvekkili olan kişiden tahsil kabiliyeti bulunmamaktadır. Peki 
bu durumda davadan feragat edilmesi sonucu sebepsiz zenginleşmiş olan 
davalı(hasım) taraf avukata herhangi bir şey ödemeyecek midir? Hayır, 
avukatın vekil olarak takip edip sonuçlandırdığı davadaki değere göre as-
gari ücret tarifesi üzerinden hesap edilecek yasal vekalet ücreti dışında 
bir ödeme yapmayacaktır ve avukatın akdi vekalet ücretini alabilme im-
kanı da kalmayacaktır.

 Esasen inceleme konumuz olan İBBGK Kararında, tarafların anlaş-
ması sonucu davadan feragat edilmiş olmasının gizli sulh olduğu ve bu 
gibi durumlar için kanun ile “müteselsil sorumluluk getirilmiş olduğu” 
açık bir şekilde kabul edilmiş olmasına rağmen “Feragatin sulhun bir 
şartı olarak yapılmış olması gerektiği, aksi takdirde müteselsil sorumlu-
luğun doğmayacağı” sonucuna varılmıştır. Oysa ki, sulh olunmasa feragat 
olmaz, feragat olduğuna göre sulh anlaşması da vardır. Hal böyle iken, 
İBBGK kararında bir yandan tarafların kendi aralarında gizlice anlaşarak 
sulh olmaları veya davadan feragat edilmesi halinde müteselsil sorumlu 
olacaklarının kabul edilmesine rağmen, diğer yandan bu sorumluluğun 
varlığı için “feragatin sulhun bir şartı olarak yapılmış olduğunun” ayrıca 
ispatı gerektiği şartının kabul edilmesi, bence hakkaniyete ve yasanın ru-
huna uygun olmamıştır. Taraflar arasındaki gizli anlaşmayı yazılı hale ge-
tirme imkanı olmayan vekalet ücreti alacaklısı avukatın bu ispatı yapması 
tabii olarak mümkün değildir. Tarafların kendi aralarında gizlice anlaşa-
rak davadan feragat edilmesi halinde karşılıklı menfaatlerinin uyuşma-
sı sonucunda bu feragatin yapıldığı kabul edilmeli ve başkaca bir ispata 
gerek görülmeden, Avukatlık Kanununun 165.maddesinin açık hükmü 
karşısında her iki tarafın müteselsil sorumluluğunun kabul edilmesi ge-
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rektiğini düşünüyorum. İBBGK Kararındaki “Kişinin tarafı olmadığı söz-
leşmeden kaynaklanan avukatlık ücretini ödemek zorunda kalacağını 
öngörmesinin kendisinden beklenmemesi gerektiği” şeklindeki görüşe de 
katılmamız mümkün değildir. Zira, aleyhine olan davadan feragat edilme-
sini sağlayan hasmın bundan mutlaka bir menfaati olduğunun ve feragat 
sonucunda dava konusu borçtan kısmen veya tamamen kurtulmuş oldu-
ğunun kabulü gerekir. Müteselsil sorumluluğa ilişkin ilgili kanun madde-
sini bilmemek mazeret sayılamayacağına göre bu sorumluluğun önceden 
öngörebilmesinin de gerekmediğini düşünüyoruz.

C- AVUKATLIK KANUNUNUN 163, 164. VE 165. MADDELERİNİN 
SİSTEMATİĞİ VE YORUMU:

Bu hususa ilişkin olan ve İBBGK Kararındaki görüşe katılmayarak 
karşı oy veren Sayın Başkan ve Üyelerin Görüşleri Özetle şu şekildedir:

KARŞI OY YAZISI ÖZETİ:

-4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1.maddesi “Kanun, sözüyle ve 
özüyle değindiği tüm konularda uygulanır” hükmünü içermektedir. Ha-
kim, yorum yaparken kanun hükmünün özü ve sözü ile bağlı olup, bu-
nun dışına çıkarak serbest yoruma başvuramaz.Kanunun özünün bulun-
masında Hakime önce kanunun sistematiği yardımcı olur. Çünkü kanun 
hükümleri birbirinden bağımsız olmayıp, belli bir mantığa uygun sıra-
lanmıştır. Bu açıdan da bakıldığında; 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
“Avukatlık sözleşmesi-avukatlık ücreti-ücretten müteselsil sorumluluk” 
konularını düzenleyen 163,164 ve 165. maddelerinin kanunda belli bir 
sıra ve sistematiği takip ederek dizilmesi, ayrıca 165.maddenin “Vekilin 
devre dışı bırakılması halinde” ücretini tahsil etmesi için getirilmiş bir 
müeyyide maddesi de olduğu dikkate alındığında, bu maddede herhangi 
bir kanun boşluğu olmadığı da görülmektedir. Maddenin mevcut hali ile 
yoruma muhtaç bir yönü de bulunmamaktadır. Hal böyle olunca; karşı 
tarafın müteselsil sorumluluğu açısından 165. maddenin akdi vekalet üc-
retini kapsamadığını kabul etmek yasanın açık hükümlerinin yorum yolu 
ile başka bir anlam verilecek şekilde değiştirilmesi sonucunu doğurur ki; 
bu da özel bir kanun olan Avukatlık kanununun çıkarılış amacına, yazılış 
tekniğine ve sistematiğine uygun düşmez. 

DİĞER KARŞI OY YAZISI:

-Avukatlık kanunu 165.maddesinde yer alan hükümdeki amaç, avu-
katın ücret hakkını korumaktır. Zira maddenin gerekçesinde de kanun 
koyucu amacını “165. ve 166 ncı maddeler avukatlık ücretinin teminatı-
nı teşkil eden hükümler niteliğindedir. Nitekim anılan maddelerle ücret 
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borçları bakımından müteselsil mesuliyet esası kabul edilmiş, avukata 
hapis hakkı tanınmış ve avukatlık ücreti alacağının imtiyazlı olması öngö-
rülmüştür” şeklinde açıklanmıştır. Bu ücret akdi vekalet ücretidir. 

Zira karşı tarafa yüklenen yargılama gideri olan yasal vekalet ücretinin 
tarafın vekiline ait olacağı, av.K. 164/ son gereğidir. Öte yandan sulh ha-
linde tarafların müteselsil sorumluluğu daraltılarak sadece mahkemece 
hükmedilecek yasal vekalet ücretine indirilmesi, maddenin birinci kıs-
mındaki iş sahibinin birden fazla olması halinde iş sahiplerinin her bi-
rinin akdi vekalet ücretinden sorumlu olacağı kuralı ile de uyumsuzluk 
oluşturacaktır. 

DİĞER KARŞI OY YAZISI:

-Sözleşmeler “nispilik ilkesi” gereğince sadece tarafları için bağlayıcı-
dır, ancak incelememize konu olun İBBGK kararında vurgulandığı üze-
re kanun koyucu gerek TBK. gerekse MK. da bu kurala bazı istisnalar 
getirmiştir. Ancak Yüksek Mahkeme söz konusu içtihadında, HMK.329 
maddesi ile getirilen “Kötü niyletli davalı veya hiçbir hakkı olmadığı hal-
de dava açan taraf, yargılama giderlerinden başka, diğer tarafın vekiliyle 
aralarında kararlaştırılan vekalet ücretinin tamamı veya bir kısmını öde-
meye mahkum edilebilir” şeklindeki hüküm ile “nispilik ilkesine” getirilen 
istisnayı dikkate almadığı gibi, Avukatlık Kanununun İBBGK Kararının 
konusu oluşturan 165.maddesinin de “nispilik ilkesinin” açık bir istis-
nası olduğu nazara alınmamıştır. Oysa ki, kanun koyucunun sözü edilen 
HMK.329. ve “sulhun her iki tarafının” akdi vekalet ücretinden dolayı mü-
teselsilen sorumlu tutulmuş olduğu Avukat Kanununun 165. Maddelerin-
de sözleşmesel ilişkideki nispilik ilkesinden ayrılarak bu ilkeye istisna 
getirilmiş olduğu tereddütsüz biçimde ortadadır. Bu husus, 165.maddede 
akdi vekalet ücreti ile asgari ücret tarifesine göre belirlenen yasal vekalet 
ücreti ayrımı yapılmamış olması ile da sabittir.Doktrinde de ağırlıklı gö-
rüş, Av.K.nun 165.de düzenlenen müteselsil sorumluluk kapsamına akdi 
ve yasal vekalet ücretinin birlikte girdiği yönündedir. (Prof.Dr.Ejder Yıl-
maz, Prof.Dr.Saim Üstündağ, Prof.Dr.Baki Kuru, Prof.Dr.Hakan Pekcanı-
tez, Prof.Dr.Özcan Günerkök, Yrd.Doç.Dr.Türker Yalçınduran)

Kanun koyucu, özellikle vekilin saf dışı bırakılması halinin önüne ge-
çebilmek amacıyla vekalet ücreti sözleşmesinin tarafı olmayan karşı tarafı 
da akdi vekalet ücretinden kanunen sorumlu tutmak istemiştir. Kendi 
aralarında sulh olmak isteyen veya anlaşma sonucunda davadan feragat 
edilmesi yolu ile kendi aralarında helalleşen davacı ve davalı tarafın avu-
katın yasal ve akdi vekalet ücretini ödemeleri gerekliliği yasanın açık hük-
münden doğmaktadır.
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Gerek Avukatlık Kanunundaki ilgili hükümler gerekse TBK.506-508 
maddeleri uyarınca müvekkile sadakat, özen ,basiretli vekil gibi davran-
ma ve hesap verme borçları v.b. ağır sorumluluk koşulları altında taraflar 
arasındaki ihtilafın çözümüne katkı sunan avukatların emeğinin karşı-
lığını alamaması sonucuyla karşılaşabildiği dikkatlerden kaçmamalıdır. 
Esasen kanun koyucu tercih hakkını kullanarak, davadaki tarafların 
kendi aralarında anlaşarak avukatın saf dışı bırakılması gibi olasılıkları 
göz önünde bulundurarak, sulh halinde avukatların da emekleri oranın-
da haklarını almasını sağlamak istemiştir. Av.K.md.165.deki düzenleme 
karşısında karşı tarafla sulh olan kişinin, anılan düzenlemeyi de dikkate 
alması, sulh sözleşmesini ona göre yapması veya sözleşmeye avukatın da 
katılmasını istemesi gerekir. Bu konuda kanunu bilmemek mazeret sa-
yılmaz. 

Kanun boşluklarının öncelikle ve özellikle kısaya başvurma yoluyla ya 
da hukukun genel ilkeleriyle (hakkaniyet, dürüstlük kuralı, kişilik hakla-
rı, hukuki güvenlik ilkesi, sosyal hukuk devleti vs.) doldurulması gerekir. 
Kanun boşluğu doldurulurken kazuistik yöntemden kaçınılması ve sade-
ce o somut vaka için kanun boşluğunun doldurulması gerekir. 

Benzer tüm hallerde uygulanacak olması nedeniyle bir nevi genel dü-
zenleyici işlem mahiyetindeki İBK ile kanun boşluğunun doldurulması 
doğru değildir. Kanun boşluğunu doldurmak kanun yolu mercilerinin de-
ğil, maddi vakayı değerlendiren ilk derece mahkemesi veya bölge adliye 
mahkemelerinin görev ve yetkisindedir. HMK. 329. Maddesi ile Av.K.nun 
165.maddesine benzer şekilde “Ücret sözleşmenin tarafı olmayan tarafın 
da akdi vekalet ücretinden de sorumlu tutulmuş olması” karşısında; en 
azından tarafların iyi/kötü niyetine göre bir boşluk doldurma yöntemi-
nin benimsenmesi gerekir iken, her türlü ihtimalde avukatın iyi niyetli 
olmadığı yaklaşımı doğru olmayıp, müvekkillerin ve onu azmettiren karşı 
tarafın sırf avukata ödenecek ücreti engelleyecek şekilde kötü niyetle sulh 
sözleşmeleri yapabilecekleri gözden uzak tutulmamalıdır.

5-ÖZETİNİ AKTARDIĞIM KARŞI GÖRÜŞLERE PARALEL OLAN 
ŞU DÜŞÜNCEMİ DE EKLEMEK İSTERİM:

Taraflar arasında yazılı (akdi) ücret sözleşmesi mevcut olmasa veya 
sözleşme geçersiz olsa bile dava değerinin % 15-20’si arasında bir mikta-
rın avukatlık ücreti olarak ödenmesi Av.K.164 md.ile hükme bağlanmış 
ve takip eden 165. maddesi ile davanın taraflarının “sulh olmaları veya 
her ne suretle olursa olsun anlaşarak veya davayı takipsiz bırakarak da-
vayı sonlandırmaları” halinde avukatlık ücretinden müteselsil sorumlu 
olacakları hükmü getirilmiştir. Yani ortada akdi ücret sözleşmesi olmadı-
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ğı veya akdi ücret sözleşmesinin geçersiz olduğu durumda bile avukatlık 
ücreti miktarı yasa ile belirlenmiş ve davanın her iki tarafının müteselsi-
len sorumlu olmaları yine yasa ile hükme bağlanmış olduğuna göre, akdi 
vekalet ücreti sözleşmesinin varlığı halinde söz konusu müteselsil sorum-
luluğu ortadan kaldırmanın kanuni bir dayanağı olmadığı gibi, mantık 
ve hakkaniyet kurallarına göre de izahı olamaz. Yani yazılı akid olmadığı 
durumda bile avukatlık ücretinden davadaki her iki taraf müteselsil so-
rumlu oluyor, fakat akid olduğu durumda davanın karşı tarafı (hasım) 
akdi avukatlık ücretinden hiçbir şekilde sorumlu olmuyor. Böyle bir dü-
şüncenin kabul edilmesinin mümkün olmadığı izahtan varestedir. Bu ne-
denler ile, akdi vekalet ücreti sözleşmenin Av.K.165.md.deki müteselsil 
sorumluluğun dışında kaldığı şeklinde yorum yapan Yüksek Yargıtay İB-
BGK kararınındaki değerli çoğunluğun bu görüşüne katılmamız mümkün 
değildir.

İBBGK kararındaki sonuca varılırken Avukatlık Kanununun 164.mad-
desindeki asgari sınır olan % 15-20 oranını aşmamak koşulu ile tarafların 
müteselsil sorumluluğun olacağı sonucuna da varılmış olsa idi, ücret söz-
leşmesinin tarafı olmayan kişiyi %15-20’den daha yüksek oranları ihtiva 
edebilecek ücret sözleşmesine karşı koruyacak olan bu düşünce hukuka 
ve hakkaniyete uygun kabul edilebilirdi, ancak Yüksek Yargıtay İBBGK 
kararında bu konuda bir düşünceye yer verilmemiştir. Ancak kararda bu 
konuda bir açıklık olmamasına rağmen, 164. Ve 165. maddeler yürürlük-
te olduğuna göre, her ne kadar Sayın yerel mahkemeler İBK. Kararının 
bağlayıcılığı karşısında akdi ücret sözleşmesini bu aşamada 165.madde-
deki müteselsil sorumluluk içinde değerlendiremeyecek olsalar da; söz 
konusu İBK değişinceye kadar, yukarıda izah etmeye çalıştığım ve kanu-
nun sistematiğine göre birbirinin devamı ve tamamlayıcısı durumundaki 
164. ve 165. madde hükümleri gereğince, davanın taraflarının 165.mad-
dede sayılı hallerde davayı sonlandırmaları ve özellikle avukatı saf dışı 
etmiş olduklarının sabit olması hallerinde; ortada yazılı bir vekalet ücreti 
sözleşmesi olsun ya da olmasın, avukatın vermiş olduğu hizmete göre en 
azından dava değerinin % 15’i ile 20’si arasındaki bir miktar ile davanın 
her iki tarafını müteselsilen sorumlu tutmaları gerektiğini ve buna bir 
yasal engel olmadığı gibi İBK kararının da bir engel teşkil etmeyeceğini 
düşünüyorum.

Yukarıdan beri arz ve izah etmeye çalıştığımız nedenler ile İBBGK ka-
rarındaki hasmı (örneğin davacı ile sulh olan veya bir şekilde davacının 
davadan feragat etmesini sağlayan davalıyı) davanın diğer tarafının (da-
vacının) kendi vekili ile yapmış olduğu ücret sözleşmesinden dolayı so-
rumlu tutmanın Anayasanın 48.maddesi ve Hukuk Güvenliği ilkesine ters 
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düşeceği şeklindeki görüşe de katılmamız mümkün değildir. Kanun ko-
yucu tarafından değiştirilinceye veya kaldırılıncaya kadar yürürlükte olan 
Av.K.nun 165. maddesi ve yazılı ücret sözleşmesi olmaması veya olup da 
geçerli olmaması halinde dahi ücret miktarı belirlenmesine yönelik 164. 
maddesi ile kanun koyucu tarafından güdülen amacın esasen avukatın 
davanın taraflarınca saf dışı bırakılmasını önlemek ve böyle bir ihtimal-
de vekalet ücretini garanti altına almak olduğu hakkında hiçbir tereddüt 
olmaması ve ayrıca vekillik görevini layıkı ve yasaya uygun bir şekilde 
yapmayan avukatın akdi veya yasal ücretinin ödenmemesi konusunda ye-
terli fren mekanizmalarının kanun ile getirilmiş bulunması karşısında, 
bilakis vekillik görevini tam ve kusursuz biçimde yapmış olan avukatın 
ücretinin ödenmesi konusunda “hukuk güvenliğinin” sağlanması gerektiği 
ortadadır.

Avukatlık kanununun 165.maddesi ile her iki tarafın yasal ve akdi 
vekalet ücretinden müteselsil sorumlu tutulmuş olması hali, HMK.329.
maddesindeki “kötü niyetli olan tarafın” hem yasal hem de karşı tarafın 
kendi vekili ile yaptığı akdi vekalet ücretinden sorumlu tutulması hali, 
birbiri ile uyumlu olan iki ayrı kanun maddesi olup, aralarında çatış-
ma yoktur, açık bir tercihte bulunarak düzenlediği konuya hukuki sonuç 
bağlamış olan kanun koyucunun her iki kanun maddesindeki amacının 
da, kötü niyetli davranışları önlemek olduğu açıktır. Netice olarak, kanun 
boşluğu yoktur, herhangi bir yoruma ihtiyacı olmayan Av.K.nun 165.mad-
desinin hakkaniyete de tamamen uygun olduğu görülmektedir.

SONUÇ

İnceleme konusu yaptığımız Yüksek Yargıtay İBBGK.nun 05.10.2018 
gün,2017/6 Esas, 2018/9 sayılı kararı ile; uygulamada tarafların araların-
daki uyuşmazlığı sulh ile sonuçlandırmalarına rağmen mahkemeye bil-
dirmeyerek dava veya icra dosyasını takipsiz bıraktıkları ya da anlaşma-
larının bir sonucu olarak davacının davadan feragat ettiği ya da davalının 
davayı kabul ettiği durumların ortaya çıkabildiği ve bu gibi hallerde gizli 
(örtülü) bir sulhun varlığından söz edileceği, gizli sulhun bulunduğu du-
rumlarda da kanun tarafından avukatın ücret alacağından dolayı iş sahibi 
ile birlikte karşı tarafa müteselsil sorumluluk yüklenmiş olduğu İBBGK 
kararında kabul edilmiş olmasına rağmen; ancak gizli bir sulh durumu-
nun olabilmesi için davanın takipsiz bırakılması, davadan feragat ya da 
davanın kabulü gibi işlemlerin sulhun bir şartı olarak yapılmış olmasının 
gerektiği, çünkü taraflardan birinin karşı tarafla anlaşması olmadan da 
özgür iradesiyle davayı takipsiz bırakması ya da feragati mümkün olup, 
bu gibi durumların 165. madde kapsamında bulunmadığı ve ayrıca “söz-
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leşmenin nispiliği ilkesi” gereğince vekil ile vekil eden arasında yapılmış 
olan ücret sözleşmenin bu sözleşmenin tarafı olmayan üçüncü kişiyi bağ-
layamayacak olduğu düşüncesi ile, davadaki karşı tarafın (hasmın) yazılı 
ücret sözleşmesinden doğan avukatlık ücretinden dolayı müteselsil so-
rumlu olmayacağına ve bu nedenle vekil ile müvekkili arasındaki yazılı 
(akdi) vekalet ücretinin Av.K.165.md. deki müteselsil sorumluluğun kap-
samına dahil olmayacağına karar verilmiştir.

Yüksek Yargıtay İBBGK kararında Avukatlık kanununun özel kanun 
olduğu ve öncelikle uygulanması gerektiğinin tespiti yapılmış olmasına 
rağmen, yorumu yapılan 165.maddesinin halihazır şekli ile uygulanması-
na öncelik verilmeyişinin gerekçesi olarak yine söz konusu nispilik ilkesi 
gösterilmiştir. Oysa ki; Av.K.nun söz konusu 165.maddesinde bize göre 
açık veya örtülü bir boşluk yoktur, madde metni sarih olduğundan yo-
ruma ihtiyaç yoktur. İnceleme konumuz olan İBK. da “Nispilik ilkesinin 
istisnası olarak sayılan” B.K.129 md., M.K.1009.md. yanında, kötü niyetli 
tarafın akdi vekalet sözleşmesinden kaynaklanan vekalet ücretinden de 
sorumlu olacağını düzenleyen HMK.329.maddesi ile Av.K.nun söz konusu 
165.maddesinin de “Nispilik ilkesinin ayrı birer istisnası” olarak kanun 
koyucu tarafından getirilmiş olduğu hususunda tereddüt olmamalıdır. 
Bunun aksini gösteren bir kanun hükmü veya doktrin görüşü de yoktur.

Netice olarak, yukarıda açıklamaya çalıştığımız düşüncelerimiz ve in-
celeme konumuzu oluşturan YİBBGK kararına katılmayarak karşı oy kul-
lanan Sayın Başkan ve üyelerin değerli görüşlerine tereddütsüz şekilde 
katılıyor olmamız nedeniyle; Av.K.md.165’de boşluk olduğu düşüncesi ile 
yapılan yorum sonucunda Yüksek Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Ge-
nel Kurulu tarafından oy çokluğu ile verilen karara katılamıyoruz.

Bu konuda içtihat değişikliği yapılıncaya kadar İçtihatı Birleştirme Ka-
rarının mahkemeleri bağlayacak olması nedeniyle, vekil ile takip edilen 
bir dava devam ederken veya sonuçlandığı aşamada davanın taraflarının 
avukatın bilgi ve muvafakati dışında bir araya gelerek sulh olmaları veya 
davadan feragat yolu ile davayı sonuçlandırıp avukatı saf dışı bırakmaları 
halinde, davada ağır sorumluluk altında büyük emek vermiş olan avuka-
tın akdi vekalet ücretine hiç kavuşamaması kuvvetle muhtemel olacaktır. 
Tüm avukat meslekdaşlarımızı yakından ilgilendiren bu konuda makul 
bir çözüm bulunması gerekli olup, vekil ile takip edilen davanın tarafları-
nın kendi aralarında anlaşarak davayı sulh, kabul ya da feragat ile sonlan-
dırmaları veya işi takipsiz bırakmaları durumunda; iyi ya da kötü niyetli 
olup olmadıkları, edindikleri menfaat miktarı ile avukatın verdiği hizmet 
ve davadan feragat veya davayı kabulün “sulhun bir şartı olarak gerçekle-
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şip gerçekleşmediği” gibi hususlarının bir arada değerlendirilmesi yolu ile 
davanın her iki tarafının avukatın alacaklı olduğu akdi vekalet ücretinden 
dolayı müteselsil sorumluluğunun belirlenmesinin mümkün olabileceği-
ni, bu çözümün inceleme konumuzu oluşturan İBBGK kararının özüne 
aykırı olmayacağını ve yukarıda zikrettiğimiz yürürlükteki kanun madde-
lerinin amacına da uygun olacağını düşünüyorum. 



“ARABULUCULUK SONUCUNDA YAPILAN 
ULUSLARARASI SULH ANLAŞMALARI 
HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 

SÖZLEŞMESİ”: SİNGAPUR ARABULUCULUK 
SÖZLEŞMESİ TÜRK HUKUKUYLA UYUMU 

BAKIMINDAN BİR DEĞERLENDİRME 

Av. Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY1

A. Sözleşmenin oluşum tarihçesi

I. İncelemenin amacı

“Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Uluslararası Sulh Anlaşmaları 
Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi” (kısaca “Singapur Sözleşme-
si:United Nations Convention on International Settlement Agreements Re-
sulting from Mediation), UNCITRAL’in (Birleşmiş Millletler Milletlerarası 
Ticaret Hukuku Komisyonu; kısaca “Komisyon”) 25 Haziran-13 Temmuz 
2018 tarihlerinde gerçekleştirilen 51. Toplantısında kabul edilmiş ve 
Sözleşmenin 1 Ağustos 2019 tarihinde Singapur’da imazaya açılmasına 
karar verilmiştir. Bu çalışma, Singapur Sözleşmesinin açıklanmasına 
ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından imzalanması söz konusu olduğunda 
Sözleşmede öngörülen çözümlerin Türk hukuku bakımından değerlendi-
rilmesine ilişkindir.

II. Sözleşmenin oluşum tarihçesi

Çalışmada, Sözleşmenin açıklanmasından önce, oluşum tarihçesi ha-
kında kısa bir bilgi verilmesinin amaca uygun olacağı düşünülmüştür.

1. Komisyonun ÇG II’ye verdiği talimat

UNCITRAL (Komisyon), 7-18 Temmuz 2014 tarihli 47. toplantısında, 
kendisine bağlı olarak görev yapan Çalışma Grubu (ÇG) II’ye“uluslarara-
sı ticari uzlaştırma/arabuluculuk sonucunda taraflar arasında yapılan 
sulh anlaşmaları”nın icra edilebilmesi (enforceability of settlement agre-
ements resulting from international commercial   conciliation/mediation) 

1 (UNCITRAL WG II’de Delege, UNIDROIT Muhabir Üyesi)
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için “Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası” hakkında  

1958 tarihli New York Sözleşmesine benzer bir metin üzerinde çalışıl-
ması talimatını vermiştir.2 

Söz konusu talimat üzerine ÇG II, 62. Toplantısında, “uluslararası 
ticari sulh anlaşmalarının icra edilebilirliğine ilişkin çok taraflı bir söz-
leşme” yapılmasının uygun olup olmayacağı konusunu ele almış; görüş-
melerde böyle bir sözleşme metninin çok kısa bir sürede hazırlanama-
yacağı ifade edilmiş ve özellikle 1958 New York Sözleşmesinin oluşum 
tarihçesine yollamada bulunularak bu Sözleşmenin köklerinin 1927 ta-
rihli “Yabancı Hakem Kararlarının İcrası Hakkında Cenevre Sözleşme-
si” olduğu belirtilmiştir.3 

2. ÇG II’nin ön çalışmaları

a) Mevcut düzenlemelerin incelenmesi 

ÇG II, kendisine verilen görevi yerine getirirken “sulh anlaşmaları”nın 
(settlement agreements) icrası konusunda, ilk olarak UNCITRAL’in oluş-
turduğu iki belgeyi incelemiştir. Bunlardan birincisi, 1980 tarihli “UNCIT-
RAL Uzlaştırma Kuralları” (UNCITRAL Conciliation Rules); ikincisi de 
2002 tarihli “Uluslararası Ticari Uzlaştırma Hakkında Model Kanun”-
dur (UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation. Bu 
belge, bundan sonra “Model Kanun, 2002” olarak anılacaktır). 4 

 “Uzlaştırma Hakkında Model Kanun”un 14. maddesi, arabuluculuk 
sonucunda taraflar bir anlaşmaya vardıkları takdirde, sulh anlaşması-
nın bağlayıcı ve icrasının kabil olduğunu (binding and enforceable) be-
lirtmektedir.

Uluslararası ticari uyuşmazlıklarda tahkime başvurulan durumlarda 
bile, uyuşmazlığın taraflar arasında bir “sulh anlaşması”yla sona erdiril-
mesi dikkat çeken bir çözüm biçimi olduğundan, arabuluculuk sonucun-
da aktedilen “sulh anlaşmaları”nın icrası büyük önem taşımaktadır. An-
cak, belirtmek gerekir ki, buradaki durum, yabancı (ya da uluslararası) 
hakem kararlarının icrasından farklıdır. Yabancı hakem kararlarının ic-

2 Bkz. A/CN.9/WG.II/WP.187 No. 1 vd.
3 Bkz. A/CN.9/WG.II/LXII/CRP.1/Add.1, No. 7 vd.
4 Birçok ülkede arabuluculuk kurallarının “Model Kanun, 2002”den aktarmalar yapıl-

mak suretiyle oluşturulmuş olduğu görülmektedir. Örneğin Belçika, Kanada, Hırvatis-
tan, Fransa, Honduras, Macaristan, Slovenya, İsviçre vb. ile ABD’nde Iowa, New Jersey, 
Ohio, Vermont, Washington vb. bakımından durum böyledir. Türkiye’de ise, 7. 6. 2012 
tarihinde kabul edilen 6325 sayılı Arabuluculuk Kanunu, önemli derecede AB mevzu-
atından yararlanılarak oluşturulmuştur. Bu Kanun, iç hukuka ilişkin arabuluculukla 
ilgili ise de, genel olarak, “kavramlar” bakımından “Model Kanun, 2002”yle de uyumlu-
dur.
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rası konusunda 1958 tarihli New York Sözleşmesi bazı önemli koşulların 
varlığını aramış ve kontrol mekanizmaları oluşturmuştur. “Uluslararası 
ticari sulh anlaşmalarının icrası” bakımından ise, daha farklı koşulla-
rın belirlenmesi gerektiğinden, ÇG II, söz konusu koşulların belirlenmesi 
amacıyla yoğun bir çalışma yapmıştır. 

b) Çeşitli görüşlerin değerlendirilmesi

ÇG II’nin “Singapur Sözleşemesi”nin hazırlanmasına ilişkin çalışma-
larında, ayrıntılara girilmezden önce bazı önemli sorunların incelenmesi 
gerekmiştir.

aa- Birinci sorun, söz konusu sulh anlaşmaları (settlement agree-
ments) bakımından bir “sözleşme”nin (convention) yapılmasının uygun 
olup olmadığı sorunudur. 

Bu konuda, iki görüş ileri sürülmüştür: Bir görüşe göre, uluslarara-
sı arabuluculuk veya uzlaştırma sonucunda gerçekleştirilen sulh sözleş-
melerinin icrası konusunda, 1958 tarihli “Yabancı Hakem Kararlarının 
Tanınması ve İcrası Hakkında New York Sözleşmesi” benzeri “çok taraf-
lı bir sözleşme”nin hazırlanması amaca uygun olacaktır. Bir çeşit “New 
York II Sözleşmesi” olarak nitelenebilecek bir uluslararası sözleşme ha-
zırlanması görüşü özellikle ABD tarafından savunulmuş ve bazı delegas-
yonlar tarafından da desteklenmiştir. 

Diğer bir görüş ise, “arabuluculuk/uzlaştırma yoluyla oluşan sulh 
sözleşmelerinin icrası” için bir “yasakoyma kılavuzu” (legislative guide) 
hazırlanmasının ya da bir “Model Kanun” (regulation) yapılmasının yeter-
li olacağını ileri sürmüştür.

Sonuç olarak, hem bir “sözleşme”nin (convention); hem de bir “model 
kanun”un (model law, loi type) hazırlanmasının amaca uygun olacağı gö-
rüşü benimsenmiştir.

bb- İkinci sorun, “arabuluculuk sonucunda yapılan uluslararası sulh 
anlaşmalarının (settlement agreements) icrası için bu anlaşmaların bir 
makam tarafından onaylanlanmasının gerekli olup olmadığı” sorunu-
dur.

Görüşmelerde, bazı ülkelerde, bu gibi sulh anlaşmalarının icrası için 
bir “noter ya da yetkili makam tarafından onaylanmış olma” koşulu-
nun öngörüldüğü ifade edilmiştir. Bazı delegasyonlar, bu gibi anlaşmala-
rın bir “mahkeme” tarafından onaylanmasının mümkün olması halinde, 
icra edilebilmelerinin önemli derecede kolaylaşacağını belirtilmişlerdir. 
Bununla beraber, ÇG II, bu konuda kesin bir tavır almamıştır. Bunun 
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nedeni, uygulamada tarafların genel olarak ticari uyuşmazlıklara ilişkin 
sulh anlaşmalarına uymaları ve sözleşme şartlarını yerine getirmeleri-
dir. Bu bakımdan, uygulamada, söz konusu sözleşmelerin icrasına ilişkin 
sorunların pek ortaya çıkmadığı belirtilmiştir.

cc- Üçüncü sorun ise, “sulh sözleşmelerinin konusu”yla ilgilidir. 

Görüşmelerde, sulh anlaşmasının “para borçları”na (monetary obliga-
tions) ilişkin olması halinde anlaşmanın icrası bakımından bir güçlük ol-
mayacağı; buna karşı,“aynen ifa”nın (parasal olmayan borçlar) söz konu-
su olduğu durumlarda ise önemli engellerin bulunduğu ifade edilmiştir.

ÇG II, çeşitli toplantılarda arabuluculuk sonucunda yapılan “sulh an-
laşmalarının icrası”na ilişkin engelleri ortadan kaldıracak çözümleri tar-
tışmış; bu amaçla 1958 tarihli New York Sözleşmesi ve uygulama yeniden 
incelenmiş; sonuç olarak, Çalışma Grubunun 5-9 Şubat 2018 tarihlerin-
de New York’ta BM Merkezinde gerçekleştirilen 68. Toplantısında hem 
bir “sözleşme” (convention); hem de bir “model kanun” hazırlama görevi 
başarıyla yerine getirmiştir.5

ÇG II’nin 68. Toplantısına UNCITRAL üyesi devletlerden başka; çok 
sayıda uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları da “gözlemci” 
olarak katılmış ve Sözleşmenin oluşturulmasına katkıda bulunmuşlar-
dır.6

“Sözleşme” ve “Model Kanun”la ilgili metinler, UNCITRAL’in 15 Hazi-
ran-13 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen 51. Toplantısına su-
nulmuş ve Komisyon tarafından kabul edilmiştir.7

Bu çalışmada ÇG II’nin 68. Toplantısı ile UNCITRAL’in 51. Toplan-
tısındaki görüşmelerin ayrıntılarına girilmemiş; sadece “Arabuluculuk 
Sonucunda Yapılan Uluslararası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş 

5 ÇG II’nin 68. Toplantısının başkanlığını daha önceki toplantılara da başkanlık etmiş 
bulunan Bn Natalie Yu-Lin Morris-Sharma (Singapur) yapmıştır. BM Sözleşmesinin, 
Singapur’da imzaya açılmasının nedeni, ÇG II başkanının bu Sözleşmenin oluşturulma-
sı hususundaki çabaları nedeniyledir. Bkz. A/CN.9/WG.II/LXVII/CRP.1.

6 Bunlar içinde UNESCO ve ICSID ile American Bar Association (ABA), American Arbit-
ration Association (AAA), CEPANI (Belçika Tahkim Merkezi), SCC (Stockholm Ticaret 
Odası), Inter-American Commercial Arbitration Commission (IACAC), International Me-
diation Institute (IMI); FICA (Forum for International Conciliation and Arbitration) gibi 
çeşitli tahkim ve arabuluculuk merkezleri ve örgütleri sayılabilir. Bkz. A/CN.9/WG.II/
LXVIII/CRP.1, No. 8.

7 Bkz. United Nations, Report of the United Nations Commission on International Trade 
Law, Fifty-first session (25 June-13 July 2018), General Assembly, Official Records, 
Seventy-third session (A/73/17). Sözleşme metni için bkz. “United Nations Convention 
on International Settlement Agreements resulting from Mediation”ın metni için bkz. 
United Nations, Report of the United Nations Commission on International Trade Law, 
Fifty-first session (25 June-13 July 2018), Annex I.
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Milletler Sözleşmesi” hakkında sistematik açıklamaların yapılması ve bu 
“Sözleşme”nin Türk hukuku bakımından değerlendirilmesine ilişkin dü-
şüncelerimiz sunulmasıyla yetinilmiştir.8

Çalışma, Sözleşmenin ve görüşmelerin İngilizce metinleri esas alına-
rak hazırlanmış; ancak, Türk hukuk terminolojisine uyum bakımından 
yer yer Fransızca metinler de gözden geçirilmiştir. Raporda ayrıca, kav-
ram kargaşasını önlemek amacıyla, “Convention” terimi için “Sözleşme”; 
“agreement; accord” terimi karşılığında da “anlaşma” sözcükleri kulla-
nılmış; bu nedenle “settlement agreement; accord de reglèment”, Türk-
çeye “sulh sözleşmesi” olarak değil, fakat “sulh anlaşması” olarak çevril-
miştir. Yine kavram kargaşasına neden olmamak amacıyla “Arabuluculuk 
Sonucunda Yapılan Uluslararası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş 
Milletler Sözleşmesi”, kısaca “Singapur Sözleşmesi” veya “Sözleşme” 
olarak belirtilmiştir.9

B. “Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Uluslararası Sulh Anlaşma-
ları Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi” (United Nations Conven-
tion on International Settlement Agreements Resulting from Mediation)

I. Sözleşmenin sistemi

Singapur Sözleşmesinin sistematiği şöyledir:

Preambül

Madde 1.  Uygulamanın kapsamı

Madde 2.  Tanımlar 

Madde 3.  Genel ilkeler

Madde 4.  Sulh anlaşmalarına dayanmaya ilişkin koşullar

Madde 5.  İcranın reddine ilişkin nedenler

Madde 6. Paralel başvurular veya talepler

8 “Uluslararası Ticari Arabuluculuk ve Sulh Anlaşmaları Hakkında UNCITRAL Model 
Kanunu, 2018” (Model Law on International Commercial Mediation and International 
Settlement Agreements Resulting from Mediation, 2018) burada incelenmeyecektir. Mo-
del Kanun, 2018’le, “Uluslararası Ticari Uzlaştırma Hakkında UNCITRAL Model Ka-
nunu, 2002” revize edilmiş; yeni metin 2002 tarihli Model Kanunun yerine geçmiştir. 
Bkz. Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement 
Agreements Resulting from Mediation, 2018, amending the UNCITRAL Model Law on 
International Commercial Conciliation, 2002. Model Kanun’un metni için bkz. United 
Nations, Report of the United Nations Commission on International Trade Law, Fifty-
first session (25 June-13 July 2018), Annex II. Model Kanun, burada incelenmeyip, ayrı 
bir çalışmada ele alınacaktır.

9 ÇG II, son yıllarda, “uzlaştırma” (conciliation) yerine “arabuluculuk” (mediation) terimi-
nin daha yaygın olarak kullanılması nedeniyle, bundan böyle bu terimin kullanılmasına 
karar vermiştir. Bkz. A/CN.9/WG.II/LXVIII/CRP.1/Add.1, No.3; UNCITRAL 51. Session, 
A/CN.9/934, No. 16.
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Madde 7.  Diğer kanunlar veya antlaşmalar (laws or treaties)

Madde 8.  Çekinceler 

Madde 9. Sulh anlaşmalarının etkisi

Madde 10.  Tevdi makamı (depositary)

Madde 11.  İmza, onay, kabul, uygun bulma, katılım

Madde 12.  Bölgesel ekonomik bütünleşme örgütlerinin katılımı

Madde 13. Birleştirilmemiş hukuk sistemleri (non-unified legal systems) 

Madde 14. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi

Madde 15. Değişiklikler

Madde 16.  Sözleşmeden çekilme (fesih)

İncelememiz, amaca uygunluk düşüncesiyle, Sözleşmenin sistemi izle-
nerek yapılacaktır:

II. Singapur Sözleşmesinin açıklanması

Madde 1. Uygulamanın kapsamı

1. Sözleşmenin kapsamına giren sulh anlaşmaları

Singapur Sözleşmesi, bir ticari uyuşmazlığın çözüme bağlanması için 
arabuluculuk sonucunda gerçekleştirilen ve taraflarca yazılı olarak ya-
pılıp, yapıldığı anda uluslararası nitelik taşıyan anlaşmalara (sulh anlaş-
maları: settlement agreements; accords de règlement) uygulanır. Bir sulh 
anlaşmasının “uluslararası” niteliği aşağıdaki şekilde ortaya çıkar:

(a) Sulh anlaşmasının en az iki tarafının iş yerlerinin farklı Devletlerde 
bulunması halinde; 

(b) Sulh anlaşmasına taraf olanların işyerlerinin bulunduğu Devletin;

(i) sulh anlaşması altında borçların esaslı bir bölümünün ifa edileceği 
Devletten farklı olması halinde; veya

(ii) sulh anlaşmasının konusunun en yakın ilişkili olduğu Devletten 
farklı olması halinde.10

2. Sözleşmenin kapsamı dışında bırakılan sulh anlaşmaları

Singapur Sözleşmesinin kapsamı dışında bırakılan sulh anlaşmala-
rının bir bölümü şunlardır:

(a) Taraflardan birinin (tüketici) kişisel, ailevi veya ev halkına ilişkin 
amaçlarla yapmış olduğu işlemlerden kaynaklanan bir uyuşmazlığın çö-
zümü için yapılmış olan sulh anlaşmaları;

10 Bkz. A/CN.9/WG.II/LXVIII/CRP.1/Add.1, No. 12: “işyeri” (place of business) kavramına 
ilişkin görüşmeler. Ayrıca bkz. UNCITRAL 51. Session, A/CN.9/934, No. 17-22.
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(b) Aile hukukuna, miras hukukuna ve iş hukukuna ilişkin sulh an-
laşmaları.11

Sözleşmenin uygulama kapsamı dışında bırakılan diğer sulh anlaş-
maları da şunlardır:

Bu Sözleşme, 

(a) (i) Bir mahkeme tarafından onaylanmış olan veya bir mahkeme-
de yargılama sırasında yapılmış bulunan ve 

(ii) o mahkemenin bulunduğu Devlette bir mahkeme hükmü gibi icra 
edilebilen sulh anlaşmaları ile

 (b) bir hakem kararı olarak kaydedilmiş olan ve icra edilebilen sulh 
anlaşmalarına uygulanmaz.12

Madde 2. Tanımlar

1. “İşyeri” tanımı

Singapur Sözleşmesinin anlaşılabilmesi bakımından bazı terimler dik-
katli bir şekilde tanımlanmıştır: Şöyle ki, Madde 1 paragraf (1)’in amaç-
ları bakımından,

(a) Bir tarafın birden fazla iş yeri bulunmakta ise, uygun iş yeri (re-
levant place of business), sulh anlaşmasının yapıldığı anda bilinen veya 
taraflarca düşünülmüş olan koşullar göz önüne alınarak, sulh anlaşma-
sıyla çözüme bağlanmış uyuşmazlığa en yakın ilişki içinde bulunan iş 
yeridir.

(b) Eğer bir tarafın bir iş yeri bulunmuyorsa, o tarafın mutad yerleşim 
yerine yollama (reference) yapılır.13

2. “Yazılı koşul” tanımı

Singapur Sözleşmesine göre, içeriği herhangi bir şekilde kaydedilmiş, 
sulh anlaşması, “yazılı” olarak yapılmış sayılır. Sulh anlaşmasının yazılı 
olması şartı, şayet içindeki bilgi sonraki referans için kullanılabilecek şe-
kilde erişilebilir nitelikte ise, elektronik iletiyle de gerçekleştirilir.14 

11 Sözleşme kapsamı dışında bırakılan hususlarla ilgili olarak bkz. A/
CN.9/WG.II/LXVIII/CRP.1/Add.1, No. 8. 

12 Bu konuyla ilgili görüşmeler için bkz. A/CN.9/WG.II/LXVIII/CRP.1/Add.1, No. 9. UNCIT-
RAL 51. Session, A/CN.9/934, No. 23-24. UNCITRAL 51. Session, A/CN.9/934, 
No. 27-28.

13 Bu konuyla ilgili görüşmeler için bkz. A/CN.9/WG.II/LXVIII/CRP.1/Add.1, No. 9. UNCIT-
RAL 51. Session, A/CN.9/934, No. 23-24.

14 Bkz. UNCITRAL 51. Session, A/CN.9/934, No. 29. “Elektronik ileti” (electronic commu-
nication), tarafların veri mesajları vasıtasıyla yapmış oldukları herhangi bir ileti anla-
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3. “Arabuluculuk”

Sözleşmeye göre, “arabuluculuk” (mediation), kullanılan ibareye bakıl-
maksızın ve sürecin yürütüldüğü temel göz önüne alınmaksızın, tarafların 
aralarındaki uyuşmazlığı, uyuşmazlığa taraf olanlara karşı bir çözümü 
zorla kabul ettirme yetkisi bulunmayan bir üçüncü kişinin veya kişilerin 
(arabulucu) yardımıyla “dostane bir çözüm”e (amicable settlement) bağ-
ladıkları bir süreci ifade eder.15

Madde 3. Genel ilkeler

1. Singapur Sözleşmesi’ne göre, “her bir Sözleşen Devlet, bir sulh an-
laşmasını, kendi usul hukuku kuralları uyarınca ve işbu Sözleşmede 
öngörülen koşullar altında icra edecektir.”

2. Eğer bir uyuşmazlık, bir tarafın bir sulh sözleşmesiyle çözüme bağ-
lanmış olduğunu iddia ettiği bir konuya ilişkin bulunuyorsa, “Sözleşme-
ye taraf olan Devlet” (the Party to the Convention) kendi usul hukuku 
kuralları uyarınca ve işbu Sözleşmede öngörülen koşullar altında, söz 
konusu tarafa, sorunun esasen halledilmiş olduğunun kanıtlanması için 
sulh anlaşmasına başvurmasına izin verir.16

Madde 4. Sulh anlaşmalarına dayanmaya ilişkin koşullar

1. Sulh anlaşmasının icrası için sunulması gereken belgeler

Singapur Sözleşmesine göre, arabuluculuk vasıtasıyla yapılmış bir 
sulh anlaşmasının icrası için icrayı talep eden tarafın bazı koşulları yerine 
getirmesi öngörülmüştür:

Şöyle ki, bu Sözleşme altında bir sulh anlaşmasına dayanan taraf, ic-
ranın istendiği Sözleşen Devletin yetkili makamına,

(a) Taraflarca imzalanmış sulh anlaşmasını;

(b) Sulh anlaşmasının bir arabuluculuk sonucunda yapılmış olduğu-
nun kanıtı olarak;

(i) Arabulucunun sulh anlaşmasındaki imzasını;

(ii) Arabuluculuğun yapılmış olduğuna ilişkin olarak arabulucu tara-
fından imzalanmış bir belgeyi;

mına gelir. “Veri mesajı”, elektronik veri mübadelesi (EDI), elektronik posta, telgraf, te-
leks ve telekopya dahil, ancak bunlarla sınırlı olmayan, elektronik, manyetik, optik veya 
benzeri vasıtalarla oluşturulan, gönderilen, alınan veya depolanan bilgi anlamına gelir.

15 “Arabuluculuk”kavramına ilişkin görüşmeler için bkz. A/CN.9/WG.II/LXVIII/CRP.1/
Add.1, No. 15; UNCITRAL 51. Session, A/CN.9/934, No. 30-32.

16 Bkz. UNCITRAL 51. Session, A/CN.9/934, No. 25.
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(iii) Arabuluculuk sürecini yöneten kuruluşun onaylama beyanını 
veya

(iv) (i), (ii) ve (iii)’deki hususların yokluğu halinde, yetkili makam ta-
rafından kabul edilebilecek diğer bir kanıtı

sağlamak zorundadır (Madde 4.1).17

2. “İmza” koşulu bakımından elektronik iletiler

Singapur Sözleşmesine göre, “imza” koşulunun “elektronik iletiler”le 
de gerçekleştirilebilmesi mümkündür (Madde 4.2).

Şöyle ki, sulh anlaşmasının, taraflarca veya uygulanabilirse, arabu-
lucu tarafından imzalanması şartı, elektronik iletilerin kullanılması ha-
linde, 

(a) Tarafların veya arabulucunun kimliğini belirleyen ve elektronik 
iletide yer alan bilgi hususunda tarafların veya arabulucunun iradesini 
gösteren bir yöntem kullanılmış bulunuyorsa; ve

(b) Kullanılan yöntem,

(i) Herhangi bir uygun anlaşma dahil, tüm hal ve şartların ışığında, 
elektronik iletinin oluşturulduğu veya iletildiği amaç bakımından uygun 
olduğu kadar güvenilir ise; veya

(ii) Bizzat ya da başka kanıtla birlikte, yukarıda alt paragraf (a)’da 
tanımlanan fonksiyonların fiilen yerine getirilmiş olduğunu kanıtlanmış 
bulunuyorsa,

elektronik iletiyle de yerine getirilmiş sayılır.

3. Sulh anlaşmasının dili

Sulh anlaşması, başvurunun yapıldığı Sözleşen Devletin resmi dilinde 
(dillerinde) değilse, yetkili makam, başvuruda bulunandan, sulh anlaşma-
sının kendi dilindeki çevirisinin sağlanmasını da isteyebilir (Madde 4.3).

4. Yetkili makam tarafından istenebilecek diğer belgeler

Yetkili makam, Sözleşmede (Convention) öngörülen koşullara (requ-
irements) uyulmuş olduğunun doğrulanması için gerekli olan herhangi 
bir belgeyi de isteyebilir (Madde 4.4). 

17 “İcra kararı” bakımından Tasarıda kullanılan “başvuru”u (application) sözcüğü yerine, 
sulh anlaşmasının icrası için anlaşmaya dayanmayla ilgili “koşullar” anlamında (requi-
rement) sözcüğünün kullanılması yerinde bulunmuştur. (Bu soruna ilişkin görüşmeler 
için bkz. A/CN.9/WG.II/LXVIII/CRP.1/Add.1, No. 21-24). “Kanıtlar”a (evidence) ilişkin 
olarak da, m. 4(1)’de belirtilen kanıtların örnek olarak gösterildiği, yoksa kanıtlar bakı-
mından “tüketici bir liste” vücuda getirilmediği belirtilmiştir. Bkz. A/CN.9/WG.II/LXVIII/
CRP.1/Add.1, No23. 
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5. Sulh anlaşmasının icrası bakımından yetkili makamın dav-
ranışı

Sözleşmeye göre, sulh anlaşmasının icrası için başvuruda bulunuldu-
ğunda, başvuru incelenirken yetkili makamın hızla hareket etmesi gere-
kir (Madde 4.5). 

Madde 5. Sulh anlaşmasının icrası talebinin reddine ilişkin neden-
ler 

Sözleşmeye göre, bir sulh anlaşmasının icrası için talepte bulunuldu-
ğunda, yetkili makam bazı nedenlerle icra isteminin reddine karar vere-
bilir (Madde 5). 

1. İcraya muhatap olan tarafın talebi üzerine icranın reddini 
gerektiren nedenler

Şöyle ki, bir sulh anlaşmasının icrası için istemde bulunulması halin-
de, icranın yapılacağı Sözleşen Devletin yetkili makamı, kendisine kar-
şı icranın yapılması istenilen tarafın istemi üzerine, sadece aşağıdaki 
hususların kanıtlanması halinde icranın reddine karar verebilir (Madde 
5.1):

(a) Sulh anlaşmasının taraflarından biri ehliyesiz ise;

(b) İcrası söz konusu olan sulh anlaşması,

(i) Tarafların anlaşmayı geçerli olarak tabi kıldıkları hukuka göre 
veya böyle bir belirleme mevcut değilse, madde 4 uyarınca başvurunun 
yapıldığı Sözleşen Devletin yetkili makamı tarafından uygulanacağı 
varsayılan hukuka göre, hükümsüz, uygulanamaz ve ifa edilmeye el-
verişsiz ise; veya

(ii) Anlaşmanın şartlarına göre, bağlayıcı ya da nihai değilse;

(iii) Sulh anlşamasında sonradan değişiklik yapılmış ise;

(c) sulh anlaşmasındaki borçlar ifa edilmiş bulunmakta ise veya bun-
lar açık ve anlaşılabilir değilse; 

(d) icraya karar verilmesi sulh anlaşmasının şartlarına aykırı ola-
caksa;

(e) Arabulucu tarafından, arabulucuya ve arabuluculuğa uygulana-
cak standartların, ilgili tarafı, sulh anlaşmasını imzalamaktan alıkoyacak 
derecede ağır şekilde ihlal edilmiş olması; veya

(f) Arabulucunun yansızlığı veya bağımsızlığı bakımından haklı şüp-
helerin ortaya çıktığı durumların arabulucu tarafından taraflara açıklan-
mamış olması ve söz konusu açıklama eksikliğinin taraflardan birini, 
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sulh anlaşmasına girmeyecek derecede esaslı bir şekilde etkilemesi veya 
onun üzerinde hukuka aykırı bir etkide bulunmuş olması halinde.

2. Sulh anlaşmasının icrasının “kamu düzeni”ne aykırı olması 
veya arabuluculuk yoluyla çözüme elverişsiz olması durumu

Sulh anlaşmasının icrası için başvurunun yapıldığı Sözleşen Devle-
tin yetkili makamı, aşağıdaki hallerde de icra kararı vermeyi ret edebilir 
(Madde 5.2): 

(a) Eğer verilecek icra kararı o Devletin “kamu düzenine aykırı” (public 
policy) olacak ise; veya

(b) Uyuşmazlığın konusu, o Devletin hukukuna göre, arabuluculuk yo-
luyla çözüme elverişli olmayan bir uyuşmazlığa (a dispute not capable 
of settlement by mediation) ilişkin bulunuyorsa.18

Madde 6. Paralel başvurular veya talepler

Sözleşmenin 6. Maddesi, “paralel başvurular veya talepler”e (parallel 
applications or claims) ilişkindir.

Sözleşmeye göre, bir sulh anlaşmasının icrası için, (4. madde uyarın-
ca) icrayı gerçekleştirecek bir mahkemeye, hakem mahkemesine ve diğer 
bir yetkili makama bir başvuru yapılırsa ya da talepte bulunulursa, sulh 
anlaşmasının icrasının istendiği Sözleşen Devletin yetkili makamı uy-
gun görürse, sulh anlaşmasının icrası hakkkındaki kararı erteleyebilir 

18 “Kamu düzenine aykırılık” (contrary to the public policy) bakımından çeşitli uluslara-
rası belgelerde kullanılan deyimler arasında farklar mevcuttur. Sekreteryanın hazırla-
dığı belgede, 1958 tarihli “Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası hakkında 
New York Sözleşmesi”nin anlatımı tercih edilmiştir. “Mahkeme Seçimi Hakkındaki An-
laşmalara İlişkin Lahey Sözleşmesi”nde (Convention on Choice of Court Agreements), 
“kamu düzeninyle açıkça bağdaşmazlık”tan (manifestly incompatibnle with the public 
policy) söz edilmiş; aynı deyim, 2106 tarihinde hazırlanan “Yabancı Mahkeme Kararla-
rının Tanınması ve İcrası hakkında Lahey Sözleşmesi Öntasarısı”nda da (Preliminary 
Draft Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments) kullanıl-
mıştır. Bu metinler yanında, “Ticari Tahkim Hakkında UNCITRAL Model Kanunu’nda 
(UNCITRAL Model Law on International Commerccial Arbitration) ise, “kamu düzeniyle 
çatışma”dan (in conflict with the public policy) söz edilmektedir. UNCITRAL metinle-
rinde tutarlılık ve uyumluluğun sağlanması düşüncesiyle, ÇG II’nin 67. Toplantısında 
tarafımdan, standard bir deyimin kullanılmasının yerinde olacağı belirtilmiş ve “kamu 
düzeni” kavramının yeterli olacağı ifade edilmiştir. Görüşmelerde, bir delegasyon, 
“kamu düzenine aykırılık yanında ayrıca ulusal güvenliğe ve menfaatlere aykırılık” (na-
tional security and national interest) ibaresinin de yer almasını önermiş; tarafımdan, 
arabuluculuk sonucunda taraflarca varılacak bir sulh anlaşmasının icrasına ilişkin bir 
Sözleşmede (Convention) “ulusal güvenlik ve menfaatler” gibi kapsamı belirli olmayan 
ibarelerin yer almasının yerinde olmayacağı belitilmiştir. Aynı sorun Çalışma Grubu-
nun 68. Toplantısında da ortaya atılmış; Çalışma Grubu, sulh anlaşmasının icrasının 
engellenmesi bakımından sadece “kamu düzeni” savunusunu kavramının yeterli olacağı 
görüşünü benimsemiş; ancak, “ulusal güvenlik ve menfaatler”in de “kamu düzeni” kav-
ramının içeriğinde olduğu ifade edilmiştir. Bkz. A/CN.9/WG.II/LXVIII/CRP.1/Add.2, No. 
13.
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ve bir tarafın istemi üzerine, diğer tarafın uygun bir güvence vermesini 
emredebilir (Madde 6). 19 

Madde 7. Diğer kanunlar veya antlaşmalar (laws or treaties)

Singapır Sözleşmesi’nin, Sözleşen Devletlerin iç hukuklarıyla olan iliş-
kisi, m. 7 hükmünde düzenlenmiştir.

Buna göre, bu Sözleşme, herhangi bir ilgili tarafı, sulh anlaşmasının 
icrasının istendiği Sözleşen bir Devletin hukuku uyarınca veya Sözleşen 
Devletin taraf olduğu antlaşmaların müsaade ettiği şekil ve kapsamda 
dayanılabilecek (to be relied upon) bir sulh anlaşması bağlamında sahip 
olabileceği herhangi bir haktan yoksun kılmayacaktır.20

Madde 8. Çekinceler 

Sözleşmenin 8. Maddesi hükümleri, Sözleşmeye konulabilecek çekin-
celere (reservations) ilişkindir. Çekinceler, çekince konusuna ilişkin bir 
beyanla yapılabilir.

1. Sözleşen bir Devlet,

(a) beyanda belirtilen ölçüde, bu Sözleşmeyi, kendisinin taraf olduğu 
veya herhangi bir hükümet ajansının ya da bir hükümet ajansı yararı-
na hareket eden herhangi bir kişinin taraf olduğu sulh anlaşmalarına 
uygulamayacağını;

(b) bu Sözleşmeyi, sadece sulh anlaşmasına taraf olanların Sözleş-
menin uygulanmasını kabul etmiş olmaları şartıyla uygulayacağını be-
yan edebilir Made 8.1). 21

2. Bu maddede açıkça yetki verilenler dışında çekince konulmasına 
izin verilmez (Madde 8.2).

3. Çekinceler Sözleşen bir Devlet tarafından herhangi bir anda (at any 
time) konulabilir. 

İmza sırasında konulan çekinceler, onay, kabul veya uygun bulma 
(ratification, acceptance or approval) üzerine teyide (confirmation) tabi-
dir. Söz konusu çekinceler, ilgili Sözleşen Devlet bakımından işbu Sözleş-
menin yürürlüğe girmesiyle aynı anda hüküm ifade eder. 

Bu Sözleşmenin onaylanması, kabulü, uygun bulunması veya söz-
leşmeye katılma sırasında konulan çekinceler, ilgili Sözleşen Devlet 

19 Bu madde New York Sözleşmesinin VI maddesine dayalıdır. Bkz. A/CN.9/WG.II/LXVIII/
CRP.1/Add.2, No. 14-16.

20 Bkz. A/CN.9/WG.II/LXVIII/CRP.1/Add.2, No. 17.
21 Bkz. A/CN.9/WG.II/LXVIII/CRP.1/Add.2, No. 18-25.
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bakımından, 13. Madde uyarınca işbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle 
birlikte hüküm ifade eder. 

Sözkonusu Sözleşen Devlet bakımından Sözleşmenin yürürlüğe gir-
mesinden altı ay sonra tevdi edilen çekinceler, tevdi tarihinden itibaren 
altı ay sonra hüküm ifade eder. 22

4. Çekinceler ile bunların teyidinin tevdi makamına verilmesi gerekir 
(Madde 8.4).

5. İşbu Sözleşme altında çekince koyan herhangi bir Sözleşen Devlet, 
bunu her an geri alabilir. Sözkonusu geri almaların da tevdi makamına 
tevdi edilmesi gerekir. Çekincenin geri alınması halinde, geri alma, tevdi-
den altı ay sonra hüküm doğurur (Madde 8.5). 

Madde 9. Sulh anlaşmalarının etkisi

Sözleşmeye göre, bu Sözleşme ve herhangi bir çekince ya da söz-
leşmeden çekilme, sadece sözleşmenin, çekincenin veya sözleşmeden 
çekilmenin Sözleşmenin Taraf olan için yürürlüğe girmesi tarihinden 
sonra yapılan sulh anlaşmalarına uygulanacaktır (Madde 9). 

Madde 10. Tevdi makamı (depositary)

Diğer bir çok BM sözleşmesinde olduğu gibi, bu Sözleşmede de, Birleş-
miş Milletler Genel Sekreteri tevdi makamı olarak atanmıştır. 23

11. İmza, onay, kabul, uygun bulma, katılım

1. Bu Sözleşme 1 Ağustos 2019 tarihinde Singapur’da; daha sonra da 
New York’ta Birleşmiş Milletlerin Merkezinde tüm Devletlerin imzasına 
açık olacaktır (Madde 10.1). 

2. Bu Sözleşme imzacıların onay, kabul veya uygun bulmasına tabidir 
(Madde 10.2).

3. Bu Sözleşme, imzaya açık olduğu tarihten itibaren imzacı olma-
yan tüm Devletlerin katılımına açıktır (Madde 10.3)

4. Onay, kabul, uygun bulma veya katılım belgeleri nin tevdi maka-
mına tevdi edilmesi öngörülmüştür (Madde 10.4).24

12. Bölgesel ekonomik bütünleşme örgütlerinin Sözleşmeye katıl-
ması

Birçok BM sözleşmesi gibi Singapur Sözleşmesi de, “bölgesel ekono-
mik bütünleşme örgütleri”nin de (regional economic integration organi-

22 Bkz. A/CN.9/WG.II/LXVIII/CRP.1/Add.2, No. 24.
23 Bkz. A/CN.9/WG.II/LXVIII/CRP.1/Add.2, No. 29.
24 Bkz. A/CN.9/WG.II/LXVIII/CRP.1/Add.2, No. 29.
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zations) bu Sözleşmeye katılabilmesi olanağını sağlamıştır.25

1. Bağımsız Devletler tarafından kurulan ve bu Sözleşme tarafından 
yönetilen belirli konularda yetkisi olan bir “bölgesel ekonomik bütün-
leşme örgütü” de, aynı şekilde, Sözleşmeyi imzalayabilir, onaylayabilir, 
kabul edebilir, uygun bulabilir veya Sözleşmeyer katılabilir. Böyle bir du-
rumda, bölgesel ekonomik bütünleşme örgütü de, bu Sözleşme tarafın-
dan yönetilen konularda yetkisinin olması şartıyla, Sözleşen bir Devletin 
haklarına sahip ve yükümlülüklerine tabi sayılır. 

Bununla beraber, bu Sözleşmede Sözleşen Devletlerin sayısı bakı-
mından, bölgesel ekonomik bütünleşme örgütlerinin, “Sözleşmeye taraf 
olan Devletler”in sayısına ilave olacak şekilde Sözleşen Devlet sayılmaya-
cakları öngörülmüştür (Madde 12.1).

2. Sözleşmeye göre, “bölgesel ekonomik bütünleşme örgütleri”nin, tev-
di makamına, imza, onay, kabul, uygun bulma veya katılım sırasında, bu 
Sözleşme tarafından yönetilen konuları belirleyerek, üye Devletler tara-
fından kendilerine hangi yetkilerin devredilmiş olduğu hususunda bir 
beyanda bulunmaları gerekmektedir. Ayrıca, “bölgesel ekonomik bütün-
leşme örgütleri”, yeni yetki devirleri de dahil olmak üzere, işbu paragraf 
uyarınca yapılan beyanda belirtilen yetkilerin dağıtımıyla ilgili herhangi 
bir değişikliği hemen tevdi makamına bildirmekle yükümlüdür (Madde 
12.2).

3. Sözleşmenin Madde 12.3 hükümne göre, bu Sözleşmede, “Sözleş-
menin Tarafına” (Party to the Convention; Sözleşen Devlet), “Sözleşme-
nin Tarafları”na (Parties to the Convention; Sözleşen Devletler), bir “Dev-
let”e veya “Devletler”e yapılan herhangi bir yollama (any reference) konu 
gerektirdiği takdirde, aynı şekilde bir bölgesel ekonomik bütünleşme ör-
gütüne de uygulanacaktır. 

4. “Bölgesel ekonomik bütünleşme ögütü”nün kuralları bu Sözleşme-
den önce veya sonra kabul edilmiş veya yürürlüğe girmiş olsun olmasın, 

(a) Sözleşmenin 4. Maddesi uyarınca, bölgesel ekonomik bütünleşme 
örgütüne üye olan bir Devletten veya Sözleşmenin madde 1.1 hükmü 
uyarınca söz konusu örgüte üye olan ilgili tüm Devletlerden icra talebin-
de bulunulmuş ise; veya 

(b) “bölgesel ekonomik bütünleşme örgütünün üyesi olan Devletler” 
arasında kararların tanınması veya icrasına ilişkin bir husus söz konu-
su ise, 

25 Bkz. UNCITRAL 51. Session, A/CN.9/934, No. 95-97.
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işbu Sözleşme, “bölgesel bir ekonomik bütünleşme örgütü”nün ça-
tışan kurallarından (conflicting rules) üstün tutulmayacaktır (Madde 
12.4).26

Madde 13. “Bütünleştirilmemiş hukuk sistemleri” (non-unified le-
gal systems) 

Diğer bazı BM sözleşmeleri gibi, “Singapur Sözleşmesi”nde de, “bütün-
leştirilmemiş hukuk sistemleri” (non-unified legal systems) bakımından 
Sözleşmenin durumuna ilişkin çözümler bulunmaktadır.27

1. Şöyle ki, bu Sözleşmenin ilgili olduğu konular bakımından, Söz-
leşmenin Tarafı olan Devletin uygulanacak hukuk olarak farklı hukuk 
sistemlerinde yer alan iki veya daha fazla ülkesel birimi bulunmakta 
ise, Taraf olan Devletin, imza, onay, kabul, uygun bulma veya katılım sı-
rasında, bu Sözleşmenin tüm ülkesel birimlerine mi; yoksa bir veya daha 
fazla ülkesel birimlerine mi teşmil edileceği hususunda beyanda bulun-
ması gerekmektedir. 

Sözleşmenin Tarafı olan Devletin, bu konudaki kararını herhangi bir 
anda başka bir beyanda bulunularak değiştirebilmesi mümkündür Mad-
de 13.1).

2. Sözleşmenin teşmili bakımıdan yapılacak beyanların tevdi maka-
mına bildirilmesi ve Sözleşmenin teşmil edildiği ülkesel birimlerin açık-
ça belirtilmesi gerekir (Madde 13.2)

3. Eğer Sözleşmeye Taraf olan bir Devletin, bu Sözleşmede ele alınan 
konularla ilgili olarak farklı hukuk sistemlerinin uygulandığı iki veya 
daha fazla ülkesel birimi bulunmakta ise, 

a) Bir Devletin hukukuna veya usul kuralına yapılan herhangi bir 
yollama, uygun düştüğü ölçüde, ilgili ülkesel birimin hukukuna veya usul 
kuralına yapılmış olarak yorumlanacaktır;

b) Bir Devlette, bir iş yerine (place of business) yapılan herhangi bir 
yollama, uygun düştüğü ölçüe, ilgili ülkesel birimdeki iş yerine yapılmış 
olarak yorumlanacaktır;

c) Bir Devletin yetkili makamına yapılan bir yollama, uygun düştüğü 
ölçüde, ilgili ülkesel birimdeki yetkili makama yapılmış olarak yorumla-
nacaktır (Madde 13.3 a-c)

4. Eğer Sözleşmeye Taraf olan bir Devlet, bu maddenin 1. paragrafı 

26 Bkz. A/CN.9/WG.II/LXVIII/CRP.1/Add.2, No. 30-33.
27 Bkz. UNCITRAL 51. Session, A/CN.9/934, No. 99.
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uyarınca Sözleşmenin ülkesel birimlerle ilişkisi bakımından herhangi bir 
bildirimde bulunmamış ise, Sözleşme, o Devletin tüm ülkesel birimlerine 
teşmil edilecektir (Madde 13.4).

Madde 14. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi

a) Bu Sözleşme, üçüncü onay, kabul, uygun bulma veya katılma bel-
gesinin tevdi edilmesinden sonra altı ayın geçmesi üzerine yürürlüğe 
girecektir (Madde 14.1).

b) Bir Devlet, üçüncü onay, kabul, uygun bulma veya katılma bel-
gesinin tevdiinden sonra bu Sözleşmeyi onaylar, kabul eder, uygun bu-
lur veya Sözleşmeye katılırsa, Sözleşme söz konusu Devlet bakımından, 
onay, kabul, uygun bulma veya katılım belgesinin tevdi edilmesinden son-
ra altı ayın geçmesi üzerine yürürlüğe girecektir. Bu Sözleşme, mad-
de 13 uyarınca bir ülkesel birime teşmil edilmiş bulunuyorsa, Sözleşme, 
söz konusu bölgesel birimde, o maddede yollamada bulunulan beyanın 
bildirilmesinden sonra altı ayın geçmesi üzerine yürürlüğe girer (Madde 
14.2).28

15. Sözleşmede yapılacak değişiklikler 

1. Değişiklik önerisinin yapılması

Singapur Sözleşmesine göre, Sözleşmenin herhangi bir Tarafı (any 
Party to the Convention), Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine sunulmak 
suretiyle mevcut Sözleşmede bir değişiklik yapılması önerisinde buluna-
bilir. Böyle bir durumda, Birleşmiş Millletler Genel Sekreteri, değişiklik 
önerisini, “önerinin incelenmesi ve oylanması için bir Sözleşmeye Taraf 
olanlar konferansının düzenlemesi” lehinde olup olmadıklarının belirtil-
mesi istemiyle, Sözleşmenin Tarafı olanlara iletir. Böyle bir iletinin yapıl-
dığı tarihten itibaren dört ay içinde Sözleşmeye Taraf olanların en az üçte 
birinin böyle bir konferans düzenlenmesi lehinde olmaları halinde, Genel 
Sekreter, Birleşmiş Milletler gözetiminde bir konferans toplar.29 

2. Sözlemeye Taraf Olanlar Konferansı 

Sözleşmeye Taraf Olanlar konferansından, her bir değişiklik konu-
sunda bir uzlaşmaya (consensus) varılması için her çabayı göstermesi 
istenir. Uzlaşmalarla ilgili olarak tüm çabalar tükenir ve herhangi bir uz-
laşmaya da varılamaz ise, son bir çare olarak, değişikliğin kabulü için, 
konferansa katılan ve oy kullanan Sözleşme Taraflarının üçte iki çoğun-
luğu aranır.

28 Sözleşmenin yürürlüğe girmesine ilişkin görüşler ve görüşmeler için bkz. UNCITRAL 
51. Session, A/CN.9/934, No. 104-106.

29 Bkz. A/CN.9/WG.II/LXVIII/CRP.1/Add.3, No. 13; UNCITRAL 51. Session, A/CN.9/934, 
No. 112 vd.
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3. Değişikliğin kabulü

Kabul edilen değişiklik, tevdi makamı tarafından, onay, kabul veya 
uygun bulma amacıyla tüm Sözleşme Taraflarına sunulur (Madde 15.3).30

4. Değişikliğin yürürlüğe girmesi

Kabul edilmiş bir değişiklik, üçüncü onay, kabul veya uygun bulma 
belgesinin tevdiinden altı ay sonra yürürlüğe girer. Bir değişiklik yürür-
lüğe girdiği zaman, onunla bağlı olacağını açıkça beyan eden Sözleşme 
Tarafları bakımından bağlayıcı sayılır (Madde 15.4). 

Bir Sözleşme Tarafı, üçüncü onay, kabul veya uygun bulma belgesinin 
tevdiini takiben

bir değişikliği onaylar, kabul eder veya uygun bulursa, söz konusu de-
ğişiklik bu Taraf bakımından onay, kabul veya uygun bulma belgesinin 
tevdii tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer (Madde 15.5).

Madde 16. Sözleşmeden çekilme

Diğer BM sözleşmelerinde olduğu gibi, Singapur Sözleşmesin de Söz-
leşmeden çekilme olanağı öngörülmüştür.31

1. Sözleşmeden çekilmeye ilişkin şekil koşulları

Bir Sözleşme Tarafı, tevdi makamına yönelik şekli bir yazılı bildirimde 
bulunmak suretiyle, Sözleşmeden çekilebilir (feshedebilir). Sözleşmeden 
çekilme, Sözleşmenin uygulandığı bütünleştirilmemiş bir hukuk sistemi-
nin belirli ülkesel birimleriyle (territorial units of a non-unified legal sys-
tem) sınırlanabilir (Madde 16.1).

2. Sözleşmeden çekilmenin yürürlüğe girmesi

Sözleşmeden çekilme, bildirimin tevdi makamı tarafından alınmasın-
dan sonra oniki ayın geçmesi üzerine yürürlüğe girer. Bildirimde, daha 
uzun bir süre belirtilmiş ise, çekilme, bildirimin tevdi makamı tarafından 
alınmasından sonra, söz konusu daha uzun sürenin geçmesi üzerine yü-
rürlüğe girer (Madde 16.2). 

Çekilmenin yürürlüğe girmesinden önce yapılmış sulh anlaşmalarına 
Sözleşmenin uygulanmasına devam olunur (Madde 16.2).

Bu Sözleşme …….. ‘da [X] yılının [X] günü, Sözleşmenin Arapça, Çin-
ce, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca metinleri eşit değerde geçerli 
olmak üzere tek orijinal olarak aktedilmiştir.32

30 Bkz. A/CN.9/WG.II/LXVIII/CRP.1/Add.3, No. 13. Ayrıca bkz. UNCITRAL 51. Session, A/
CN.9/934, No. 114.

31 Bkz. UNCITRAL 51. Session, A/CN.9/934, No. 115.
32 Sözleşme, 1 Ağustos 2019 tarihinde Singapur’da imzaya açılacaktır.



48 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 93 • Sayı: 3 • Yıl: 2019

C. Sonuç

1. Yukarıdaki açıklamalarımızdan anlaşılacağı üzere, “uluslararası ni-
telikteki ticari uyuşmazlıklar”ın “arabuluculuk yardımıyla taraflar ara-
sında bir sulh anlaşması yapılarak çözüme bağlanması” birçok önemli 
sorunun incelenmesini gerektirmektedir. Görüldüğü gibi, ÇG II, arabulu-
culuk vasıtasıyla yapılacak uluslararası sulh sözleşmelerine ilişkin dü-
zenlemeyi hem bir “Sözleşme” (Convention); hem de bir “Model Kanun” 
(Model Law) çerçevesinde ele almıştır. ÇG II’nin yoğun çalışmaları sonu-
cunda, bir yandan “Singapur Arabuluculuk Sözleşmesi”; diğer yandan da 
“Arabuluculuk Model Kanunu” başarıyla oluşturulmuştur. 

 2. Yukarıdaki açıklamalarımızdan anlaşılacağı üzere, “uluslararası 
nitelikteki ticari uyuşmazlıkların arabuluculuk vasıtasıyla bir sulh an-
laşması yapılarak çözüme bağlanmasına ilişkin çözümler”, büyük ölçü-
de Türk hukuk sistemiyle uyum halindedir. Bu bakımdan, Türk hukuku 
için de lege ferenda bir düzenleme söz konusu olduğunda, Sözleşme 
(Convention) seçeneğinin benimsenmesinin daha uygun olacağı kanısın-
dayım. Sözleşmenin Türkiye Cumhuriyeti tarafından imzalanması halin-
de, Sözleşmeyi, 8. maddede öngörülen çekincelerle benimsemenin amaca 
uygunluğu dikkatle incelenmeli; bu nedenle de Sözleşme çözümlerinin 
ilgili çevrelere etkisi bakımından somut değerlendirmeler yapılmalıdır.

3. “Sözleşme”de öngörülen çözümlerin Türk hukukuna aktarılması ve 
ulusal hukukun Sözleşmeye uyarlanması konusunda önemli sorunların 
ortaya çıkmayacağı kanısındayım. Sözleşmenin uygulanması bakımından 
önemli olan sorunlardan biri de, sulh anlaşmalarının tanınması ve icrası 
konusunda yetkili bir makamın belirlenmesidir. Bu konuda bir yargı ye-
rinin görevlendirilmesi amaca uygun görünmektedir.

4. Sonuç olarak, Sözleşmenin imzalanmasından önce, bu alandaki ça-
lışmaların ve özellikle hukukumuzun dahil olduğu “hukuk çevresi”ndeki 
(Kara Avrupası hukuku) gelişmelerin dikkatle ve özenli bir şekilde ince-
lenmesi ve Sözleşmenin içerdiği sorunların usul ve icra hukuku, tahkim 
ve arabuluculuk hukuku, ticaret hukuku ve medeni hukuk uzmanları 
ile Adalet Bakanlığı başta olmak üzere ilgili Bakanlıkların uzman bü-
rokratları tarafından değerlendirilmesinden sonra Singapur Arabulucu-
luk Sözleşmesi hakkında bir tavır alınmasının amaca uygun olacağı dü-
şüncesindeyim.
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TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA “YETKİ 
İTİRAZI”NDA BULUNMA ŞEKLİ

Av. Talih UYAR - Av. Cüneyt UYAR1

İcra ve İflâs Kanunu’nda, tasarrufun iptali davalarının kimler tarafın-
dan (İİK.m.277), kimlere karşı (İİK.m.282) açılabileceği düzenlenmiş ol-
duğu halde,2 bu davanın nerede (hangi yerdeki ‘yetkili’ ve ‘görevli’ mahke-
mede) açılabileceği açıkça düzenlenme-miştir.3 

Tasarrufun iptali davalarında “yetkili mahkemenin neresi (nereleri) 
olduğu” konusunda İcra ve İflas Kanunu’nda açık (özel) bir hüküm bulun-
madığından, HMK’nun genel hükümleri gereğince, bu dava davalı-borçlu 
ya da üçüncü kişinin ikametgahının bulunduğu yerde (HMK. mad. 7) 
açılabilir.4 5 Buna göre; ‘borçlu’ ile ‘üçüncü kişi’nin yerleşim yerleri aynı 
yerlerde ise, tasarrufun iptali davası ‘bu kişilerin ortak yerleşim yerle-
rinde’ (HMK.m.6) açılabilir. Buna karşın ‘borçlu’ ile ‘üçüncü kişi’nin yer-
leşim yerleri farklı yerlerde ise, tasarrufun iptali davası ‘bu kişilerden 
birinin yerleşim yerlerinde’ açılır. (HMK.m.7). Yani bu davalarda yetkili 
mahkeme genel yetki kuralına göre belirlenir.6 7

1 İzmir Barosu Avukatlarından
2 YAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İcra ve İflas Hukukunda Tasarrufun iptali Davaları, 5. 

Baskı, 2018, s: 742 vd. UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, 3.Bas-
kı, 2014, C:3, s: 4343 vd. -MUŞUL, T. İcra ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Da-
vaları, 2017, 2.Baskı s:181 vd. - SERTKAYA, A.Ş. Tasarrufun İptali Davaları, 2016, 
s:113 vd. 

3 UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s:360 vd.; 376 vd.-UYAR, T./
UYAR, A./UYAR, C. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C.3, s:4500 vd.; 4503 vd.-MUŞUL, T. 
age., s:155 vd.;163 vd. - SERTKAYA, A.Ş. age., s:94 vd.; 103 vd.

4 UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarında «Yetki», «Görev», «Süre», «Harç», «Vekalet Üc-
reti» (Yargı Düny. Ağustos/2008, s: 13-22)

5 Bknz: 17. HD. 31.01.2017 T. 12195/795; 30.01.2017 T. 23791/745; 13.12.2016 T. 
17611/11523; 14.06.2016 T. 7383/7306; 12.05.2016 T. 6563/5833; 07.04.2016 T. 
5336/4372; 29.02.2016 T. 1647/2359 vd. “www.e-uyar.com”

6 Bknz: 17. HD. 31.01.2017 T. 12195/795; 12.05.2016 T. 6563/5833; 14.06.2016 T. 
7383/7306; 18.02.2016 T. 1147/1884; 07.04.2016 T. 5336/4372 vb. “www.e-uyar.com”

7 KURU, B. İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku, 2016, 2.Baskı, s: 674- 
ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E. İcra ve İflas Hukuku, 4.Baskı, 
2018 s:537- PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, S.M./ÖZEKES, M. İcra ve İflas 
Hukuku Ders Kitabı, 5. Bası, 2018, s: 532- MUŞUL, T. age., s:155 vd.- UYAR, T. İcra 
ve İflas hukukuna İlişkin Hukuki Mütalâalar, 2017, s:75 vd.
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Haciz yolu ile takiplerde açılan iptal davalarında ve iflâs yolu ile 
takiplerde açılan iptal davalarında, «davalı» iki kişi olduğundan,8 dava 
bunlardan birinin ikametgâhının bulunduğu yerde açılabilir (HMK. m. 7).9

Bu dava, aynî bir dava olmayıp kişisel bir dava olduğundan10 11 ko-
nusu taşınmazlara ilişkin olsa bile, yine HMK. m. 12 uygulanmaz, yani, 
«taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi» yetkili değildir.12 13

Tasarrufun iptal davasında, eğer «iptali istenen tasarrufun alacaklıları 
zarara sokmak kasdıyla yapıldığı» (ve bu nedenle, ‘haksız fiil’ oluşturdu-
ğu) iddia ediliyorsa, «tasarrufun (haksız fiilin) yapıldığı yerde» (HMK. m. 
16) de iptal davası açılabilir.14

Tasarrufun iptal davası «yetki sözleşmesinde öngörülen yetkili mahke-
mede»15 -örneğin; takip dayanağı bono’da16 Genel Kredi Sözleşmesinde ya 
da Müşterek Borçluluk ve Müşterek Müteselsil Kefalet Taahhütnamesin-
de öngörülen yerde (HMK. m. 17’de öngörülen koşulların oluşması şartıy-
la ve özellikle iki tarafında tacir olması halinde)-17 açılabilir.

8 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s:360 
vd.- UYAR, T./ UYAR, A./ UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, 3.Bası, 2014, s: 4564 vd.

9 Bknz: 17. HD. 31.01.2017 T. 12915/795; 29.02.2016 T. 1647/2359; 25.02.2016 T. 
18303/2244; 25.02.2016 T. 1088/2248; 12.05.2016 T. 6563/5833; 14.06.2016 T. 
7383/7306 vb. “www.e-uyar.com”

10 UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun iptali Davaları, s:11 vd.
11 Bknz: 17. HD. 11.10.2016 T. 17076/8800; 17.05.2016 T. 14573/6009; 29.02.2016 

T. 1647/2359; 25.02.2016 T. 18303/2244; 23.02.2016 T. 11349/2104; 29.06.2015 T. 
9573/9250; 08.06.2015 T. 7584/8318; 25.05.2015 T. 1833/7611 vb. “www.e-uyar.com”

12 UMAR, B. Türk İcra ve İflâs Hukukunda İptal Davası, 1963, s: 91 - KURU, B. İcra ve 
İflas Hukuku, C: 4, 1997, s: 3539 - KURU, B. İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2. Bası, 
2013, s: 1426 - PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, M.S./ÖZEKES, M. İcra ve 
İflas Hukuku, 11. Bası, s: 869 vd. - ÜSTÜNDAĞ, S. İflas Hukuku, 8. Bası, 2009, s: 
300 - OSKAY, M./KOÇAK, C./DEYNEKLİ, A./DOĞAN, A. İİK. Şerhi, C: 5, 2007, s: 
6002 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, 2014, s: 4500 vd. - GÜRDOĞAN, 
B. İflâs Hukuku, 1966, s: 242 - OLGAÇ, S. Yargıtay İçtihatlarının Işığı Altında İcra ve 
İflâs Hukukunda İptal Davaları (Dr. A. Recai Seçkin’e Armağan, 1974, s: 474, dipn. 
53) - SARISÖZEN, İ. İcra ve İflâs Hukukuna Göre İptal Davalarında Yargılama Usulü 
(ABD. 1977/3, s: 449) - ÖNEN, T. İptal Davaları (Ank. İk. ve Tic. İl. Ak. D. 1969/1, s: 45 
vd.) - AKYAZAN, S. İnceleme ve Açıklamalar, 1965, s: 190 - KOSTAKOĞLU, C. Takip 
Hukukunda İptal Davaları (Ad. D. 1989/6, s: 9 - Yasa D. 1989/8, s: 1038) - MUŞUL, T. 
İcra ve İflas Hukuku, C: 2, 2013, s: 1768 vd. - KARATAŞ, İ./ERTEKİN, E. Tasarrufun 
İptali Davaları, 1998, s: 33 - MUŞUL, T. Tasarrufun İptali Davaları, s: 18 vd. - UYAR, 
T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, 3. Bası, s: 4500 vd.

13 Bknz: 31.01.2017 T. 12195/795; 13.12.2016 T. 17611/11523; 08.06.2015 T. 
7455/8315; 10.02.2015 T. 14761/2452 “www.e-uyar.com”

14 Bknz: 4. HD. 22.04.2010 T. 4012/4807; 15. HD. 06.10.1983 T. 1382/2284 “www.e-u-
yar.com”

15 Bknz: 17. HD. 07.07.2014 T. 11118/10785; 12.06.2014 T. 8262/9714; 03.10.2012 
T. 8001/10460; 09.05.2012 T. 1609/5943; 29.06.2015 T. 9573/9250; 02.03.2015 T. 
250/3691 vb. “www.e-uyar.com”

16 Bknz: 17. HD. 28.03.2013 T. 8032/4367; 05.07.2010 T. 5570/6376; 22.12.2009 T. 
7968/8775; 09.06.2009 T. 5337/4100 “www.e-uyar.com”

17 Bknz: 15. HD. 06.04.2004 T. 1084/1939; 10.10.2001 T. 3118/4472; 26.06.2001 T. 
2917/3486 “www.e-uyar.com”
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«Bono»da yazılı olan «özel yetki kaydı», bono borçlusu olmayan diğer 
davalılar için bağlayıcı olamaz.18

Yetki itirazında bulunan (davalı) tarafın -HMK. m. 19 uyarınca- yetkili 
mahkemeyi de bildirmesi gerekir.19

Mahkeme davalının «yetki itirazı»nın kabul edilmesi halinde «mah-
kemenin yetkisizliğine ve dosyanın talep halinde yetkili … mahkemesine 
gönderilmesine…» şeklinde20 karar verilmesi gerekir.

Tasarrufun iptali davalarında mahkemece -davalı tarafından yetki iti-
razında bulunulmamış olması halinde- doğrudan doğruya «yetkisizlik ka-
rarı» verilemez.21

‘Basit yargılama usulü’ne tâbi davalardan olan tasarrufun iptali da-
valarında ‘yetki itirazı’nın, «iki haftalık cevap süresi içinde» yapılması ge-
rekir.22

Tasarrufun iptali davalarında davalı-borçlu ile doğrudan doğruya iş-
lem yapan diğer davalı-üçüncü kişi arasında ‘zorunlu dava arkadaşlığı’ 
bulunmaktadır.23 24

Buna karşın, dava konusu taşınırı/taşınmazı davalı üçüncü kişiden al-
mış olan dördüncü (beşinci) kişi ile diğer davalı-borçlu (ve üçüncü kişi) 
arasında ‘ihtiyari dava arkadaşlığı’ bulunmaktadır25 26 

Bu durumda, davalılar nasıl yetki itirazında bulunabilirler? Yüksek 
mahkeme (17. Hukuk Dairesi), bu durumda davalı-borçlu ile davalı-üçün-
cü kişinin, eğer aralarında zorunlu dava arkadaşlığı varsa birlikte (aynı 
yeri) yetkili mahkeme olarak göstermeleri gerektiğini aksi takdirde ayrı 

18 Bknz: 12. HD. 05.07.2010 T. 5570/6376; 17. HD. 15.05.2008 T. 404/2604 “www.e-u-
yar.com”

19 Bknz: 17. HD. 08.07.2014 T. 13509/10880; 03.10.2012 T. 8001/10460 “www.e-uyar.
com”

20 Bknz: 17. HD. 25.02.2016 T. 1088/2248 “www.e-uyar.com”

21 Bknz: 17. HD. 12.05.2016 T. 6563/5833 “www.e-uyar.com”
22 Bknz: 30.01.2017 23791/745; 05.04.2016 T. 3485/4262; 25.02.2016 T. 18303/2244; 

18.03.2013 T. 430/3527 vb. “www.e-uyar.com”
23 UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s:362- MUŞUL, T. age., s:261 

vd.- PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, M.S./ÖZEKES, M. age. s:532 vd. - 
24 Bknz: 17. HD. 05.11.2018 T. 6404/10082; 06.02.2018 T. 8848/650; 30.01.2018 T. 

12697/400; 26.12.2017 T. 11135/12136; 07.03.2017 T. 24872/2454; 31.01.2017 T. 
12195/795; 08.11.2016 T.7159/10231 vb. (www.e-uyar.com- UYAR, T./UYAR, A./
UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s:362, dipnt.:20) 

25 UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s:362- MUŞUL, T. age. s:277 vd.
26 Bknz:17. HD. 06.02.2018 T. 9029/651; 14.04.2014 T. 3491/5710; 05.11.2007 T. 

3606/3386 “www.e-uyar.com”
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ayrı yerleri ‘yetkili mahkeme’ olarak göstermeleri halinde yetki itirazının 
geçerli, olmayacağını bu durumda, davacının yetkisiz yerde açtığı tasarru-
fun iptali davasının bu yerde görüleceğini” buna karşın “davalı dördüncü, 
beşinci vs. kişi ile diğer davalılar arasında ihtiyari dava arkadaşlığı bulun-
ması halinde bu kişilerin ayrı ayrı (farklı yerleri) yetkili mahkeme olarak 
gösterebileceklerini” aşağıdaki şekilde –tarih sırasına göre- ifade etmiştir:

√“İptal davalarında borçlu ile üçüncü kişi arasında zorunlu dava 
arkadaşlığı olup, üçüncü kişiden satın alan dördüncü kişi ile ara-
larında zorunlu dava arkadaşlığı bulunmayıp bunlar arasındaki 
ilişki ihtiyari dava arkadaşlığı niteliğinde olması nedeniyle sadece 
4. kişi konumundaki davalının yetki itirazında bulunması halin-
de bu davalı yönünden dosyanın tefrik edilerek yetkili mahkemeye 
gönderilmesi gerektiği;

Davacı vekili, davalı borçlu T. Tekstil İnşaat San. Tic. A.Ş. aleyhi-
ne icra takibi yaptıklarını, borcu karşılayacak malı bulunmadığını ileri 
sürerek davalı borçlu şirketin üzerine kayıtlı taşınmazını mal kaçırma 
amaçlı davalı M. Tekstil San.ve Tic. A.Ş.’ye sattığını belirterek tasarru-
fun iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı M. Tekstil San. ve Tic. A.Ş. vekili, yetkili mahkemenin Bursa 
Mahkemeleri olduğunu belirterek yetkisizlik kararı verilmesini savun-
muştur.

Davalı T. Tekstil İnşaat San. Tic. A.Ş. vekili, davanın reddini savun-
muştur.

Davalı M. Tekstil Konf. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. vekiline usulüne uygun 
davetiye tebliğine rağmen duruşmalara gelmemiş ve davaya cevap 
vermemiştir.

Mahkemece davalılardan M. Teks. Tekstil ve M. Teks. Ltd. Şti.’nin 
ticari faaliyet merkezinin Bursa olduğu, gerekçesiyle yetkisizlik kararı 
verilmiş, hüküm davacılar vekili ve davalı M. Tekstil San. Tic. A.Ş. ve-
kili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dava İİK’nın 277. ve devamı maddeleri gereğince açılmış tasarru-
fun iptali istemine ilişkindir. Tasarrufun iptali davası ayni hakka de-
ğil, kişisel hakka dayanan davalardandır. Bu nedenle tasarrufun İptali 
davaları genel yetki kurallarına göre HUMK’nın 9. maddesi (HMK md. 
6) uyarınca davalının ikametgâhı mahkemesinde görülür. Davalılar 
birden fazla ise dava davalılardan birinin yerleşim yerinin bulunduğu 
yer mahkemesinde açılabilir. Bu durumda davacı, davalılar aynı yerde 
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oturuyorlarsa davasını orada, ayrı ayrı yerlerde oturuyorsa seçimlik 
hakkını kullanarak dilerse borçlunun, dilerse borçlu İle hukuki işlemde 
bulunan 3.şahsın yerleşim yeri mahkemesinde davasını açabilir. Yine 
alacaklı ile borçlu arasında yazılı yetki sözleşmesi varsa sözleşmede 
yetkili gösterilen yer mahkemesi de HUMK 22. maddesine göre yetkili-
dir. Öte yandan borçlu ile 3. kişi arasında zorunlu dava arkadaşlığı bu-
lunduğundan borçlu davalı tarafından yapılan yetki sözleşmesi diğer 
davalıyı da bağlar. 4. kişi yönünden ise borçlu ve 3. kişiler ile arasın-
da ihtiyari dava arkadaşlığı vardır. Ayrıca bu davalarda HUMK’nın 13. 
maddesinin (HMK md.12) uygulama olanağı da yoktur.

Tasarrufun iptali davaları basit yargılama usulüne tabi olup, yetki 
itirazı ilk oturuma kadar, en geç ilk oturumda esasa girilmeden önce 
yazılı veya sözlü olarak ileri sürülebilir. Yetki itirazında yetkili mah-
kemenin açıkça, tek ve doğru olarak gösterilmesi zorunludur (HUMK 
md. 23; HMK md 19). Aksi halde mahkeme, gerçek yetkili mahkemenin 
neresi olduğunu araştırmadan yetki itirazının reddi yönünde karar ver-
melidir.

Somut olayda, davalı T. Tekstil İnşaat San. Tic. A.Ş. borçlu, dava-
lılar M. Tekstil Konfeksiyon İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 3. kişi, M. Tekstil 
San. ve Tic. A.Ş. ise 4. kişi durumundadır. 3. kişi davalı şirket yetki 
itirazında bulunmamıştır. Borçlu davalı şirket tarafından yapılan yetki 
itirazında İstanbul Ticaret Mahkemelerini yetkili olarak göstermiş ise 
de, şirket adresinin Hadımköy olması ve Çatalca adli sınırları içerisin-
de bulunması bakımından yapılan yetki itirazı usulüne uygun değildir. 
4. kişi davalı şirket ise süresi içerisinde yapmış olduğu yetki itirazında 
şirket adresi olan Bursa mahkemelerini yetkili olarak göstermiş olması 
bakımından yetki itirazı usulüne uygun olduğu anlaşılmaktadır. Bu ba-
kımdan, iptal davalarında borçlu ile üçüncü kişi arasında zorunlu dava 
arkadaşlığı olup, üçüncü kişiden satın alan dördüncü kişi ile aralarında 
zorunlu dava arkadaşlığı bulunmayıp bunlar arasındaki ilişki ihtiyari 
dava arkadaşlığı niteliğinde olması nedeniyle sadece 4. kişi konumun-
daki davalının yetki itirazında bulunması halinde bu davalı yönünden 
dosyanın tefrik edilerek yetkili mahkemeye gönderilmesi gerekirken, 
dava dosyasının tamamının yetkisizlik kararı ile Bursa Asliye Ticaret 
Mahkemesine gönderilmiş olması da doğru değildir.”27

√“Yetki itirazında bulunmayan davalı üçüncü kişi ile borç-
lu arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan, yalnız bir 
davalının ileri sürdüğü yetki itirazının hukuki sonuç doğurmaya-
27 Bknz: 17. HD. 28.11.2011 T. 4925/11356 “www.e-uyar.com”
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cağı- Davacı alacaklı bankanın icra takibine konu ettiği ve borç-
lu tarafından imzalanan alacağın dayanağı kredi sözleşmesinde 
sözleşmeyi imzalayan banka şubesinin bulunduğu yer mahkeme-
lerinin yetkisi kabul edilmiş olduğundan, bu durumda davacının 
davasını yetkili mahkemede açmış olduğunun kabulü gerektiği; 
arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan borçlu davalı 
tarafında yapılan yetki sözleşmesi diğer davalıyı da bağlayacağı-  
HUMK. m. 22 uyarınca, tarafların tacir veya tüzel kişi olmasına 
bakılmaksızın, HMK’nın yürürlük tarihinden önce açılan davalar 
bakımından alacaklı ile borçlu arasında yazılı yetki sözleşmesinde 
yetkili gösterilen yer mahkemesinin de yetkili olacağı;

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması 
sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı dava dilekçesinin yetkisiz-
lik nedeni ile reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili 
tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili, davalı borçlu (B.M.) aleyhine icra takibi yaptıkları-
nı, borcu karşılayacak malı bulunmadığını ileri sürerek davalı borç-
lu (B.M.)’nin üzerine kayıtlı taşınmazını mal kaçırma amaçlı davalı 
(H.İ.K.)’a sattığını belirterek tasarrufun iptaline karar verilmesini talep 
ve dava etmiştir.

Davalı (B.M.) vekili, yerleşim yerinin İstanbul olduğunu belirterek 
dava dilekçesinin reddini savunmuştur.

Davalı (H.İ.K.) vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece davalı (B.M.)’nin yerleşim yerinin İstanbul olduğu, süre-
si içerisinde yetki itirazında bulunduğu gerekçesiyle dava dilekçesinin 
yetkisizlik nedeni ile reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tara-
fından temyiz edilmiştir.

Dava İİK’nın 277. ve devamı maddeleri gereğince açılmış tasarrufun 
iptali istemine ilişkindir.

Tasarrufun iptali davası ayni hakka değil, kişisel hakka dayanan 
davalardandır. Bu nedenle tasarrufun iptali davaları genel yetki ku-
rallarına göre HUMK’un 9. maddesi (HMK md. 6) uyarınca davalının 
yerleşim yeri mahkemesinde görülür. Davalılar birden fazla ise dava 
davalılardan birinin yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde 
açılabilir (HMK md. 7). Bu durumda davacı, davalılar aynı yerde oturu-
yorlarsa davasını orada, ayrı ayrı yerlerde oturuyorsa seçimlik hakkını 
kullanarak dilerse borçlunun, dilerse borçlu ile hukuki işlemde bulunan 
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3.şahsın yerleşim yeri mahkemesinde davasını açabilir. Yine tarafların 
tacir veya tüzel kişi olmasına bakılmaksızın 6100 sayılı HMK’nın yü-
rürlük tarihinden önce açılan davalar bakımından alacaklı ile borçlu 
arasında yazılı yetki sözleşmesi varsa sözleşmede yetkili gösterilen yer 
mahkemesi de HUMK 22. maddesine göre yetkilidir. Öte yandan dava-
lılar arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan borçlu davalı 
tarafında yapılan yetki sözleşmesi diğer davalıyı da bağlar. Ayrıca bu 
davalarda HUMK’nm 13. maddesinin (HMK md.12) uygulama olanağı 
da yoktur.

Tasarrufun iptali davaları basit yargılama usulüne tabi olup, yetki 
itirazı ilk oturuma kadar, en geç ilk oturumda esasa girilmeden önce 
yazılı veya sözlü olarak ileri sürülebilir. Yetki itirazında yetkili mah-
kemenin açıkça, tek ve doğru olarak gösterilmesi zorunludur (HUMK 
md. 23; HMK md 19). Aksi halde mahkeme, gerçek yetkili mahkemenin 
neresi olduğunu araştırmadan yetki itirazının reddi yönünde karar ver-
melidir.

Somut olayda, davalı (B.M.) borçlu, davalı (H.İ.K.) 3. kişi durumun-
dadır.

Davalı borçlu (B.M.) süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak yetki 
itirazında bulunmasına karşın davalı (H.İ.K.) yetki itirazına bulunma-
mıştır. Öncelikle yetki itirazında bulunmayan davalı ile borçlu ara-
sında zorunlu dava arkadaşlığı bulunmakta olduğundan, yalnız bir 
davalının ileri sürdüğü yetki itirazı hukuki sonuç doğurmaz. Bunun ya-
nında davacı alacaklı (T.H.) Bankası A.Ş.’nin icra, takibine konu ettiği 
ve borçlu (B.M.) tarafından imzalanan alacağın dayanağı kredi sözleş-
mesinde sözleşmeyi imzalayan banka şubesinin bulunduğu yer Bursa 
mahkemelerinin yetkisi kabul edilmiştir. Bu durumda davacı davasını 
yetkili mahkemede açmış olduğundan mahkemece davanın esasına gi-
rilerek tarafların delillerinin toplanması ondan sonra hasıl olacak so-
nuca göre bir karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu 
yazılı olduğu üzere yetkisizlik kararı verilmesi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz iti-
razlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 9.5.2012 gününde oybir-
liğiyle karar verildi” 28

√“Aralarında zorunlu dava arkadaşlığı olan davalıların yetki iti-
razlarını birlikte yapmaları gerekeceği;

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılama-

28 Bknz: 17. HD. 09.05.2012 T. E: 2012/1610, K: 5944 “www.e-uyar.com”
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sı sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair 
verilen hükmün süresi içinde davalı M.. Grup Mühendislik Hizmetleri 
İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine 
dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili, davalı borçlu S....Mühendislik Teknik Hizmetler Isıtma 
Soğutma Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin alacaklılarından mal ka-
çırmak amacıyla adına kayıtlı 34 UE 0200 plakalı aracı 30.1.2009 tari-
hinde aralarında organik bağ bulunan M.. Grup Mühendislik Hizmetleri 
İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne sattığını, satışın muvazaalı olduğunu, 
aracın davalı borçlu şirkete ait olduğuna ilişkin istihkak iddiasının ka-
bulüne, araç kaydına haciz konulmasına, %40 inkar tazminatının tah-
siline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı borçlu şirket vekili, Kadıköy Asliye Hukuk Mahkemesinin yet-
kili olduğunu, aciz belgesi sunulmadığını, satışın iyiniyetle yapıldığını 
belirterek davanın reddini savunmuştur.

Davalı M.. Grup Mühendislik Hizmetleri İnşaat San ve Tic. Ltd. Şti. 
vekili, davanın istihkak davası değil, tasarrufun iptali davası olarak ni-
telendirilmesi gerektiğini, HUMK’nun 9.,İİK’nin 281. maddesi gereğince 
Kadıköy Asliye Hukuk Mahkemesinin görevli ve yetkili olduğunu, aciz 
belgesi sunulmadığını, aracı iyiniyetle ve gerçek bedelle aldıklarını be-
lirterek davanın reddini, %40 icra inkar tazminatının davacıdan tahsi-
lini savunmuştur.

Ankara 6.İcra Hukuk Mahkemesince davanın tasarrufun iptali da-
vası olması nedeniyle verilen görevsizlik kararı Dairemizin 10.6.2010 
tarih 2009/10579 Esas 2010/5328 karar sayılı ilamı ile onanmış; görev-
li mahkemece iddia, savunma toplanan delileri göre davalı şirketlerin 
yetkili ortağının aynı kişi olması ve diğer araçla ilgili fiili haczin hemen 
akabinde dava konusu araçla ilgili satışını yapılmış olması göz önü-
ne alındığında yapılan işlemin borçtan kurtulmak amacıyla muvazaalı 
olarak yapılmış işlem olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar ve-
rilmiş; hüküm, davalı M.. Grup Mühendislik Hizmetleri İnşaat San. ve 
Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, İİK 277 ve devamı maddeleri gereğince açılmış tasarrufun ip-
tali istemine ilişkindir.

1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebep-
lere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, takip dosya-
sı içeriğinden davalı borçlunun aciz halinde olduğunun anlaşılmasına, 
davalılar arasındaki organik bağ nedeniyle dava konusu tasarrufun 
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İİK 280/1.madde gereğince iptale tabi bulunmasına, davalılar arasında 
yasadan kaynaklanan zorunlu dava arkadaşlığı olup yetki itirazının 
birlikte yapılmamış (borçlu şirket vekilinin yetki itirazı süresinde değil-
dir.) olmasına göre, davalı M.. Grup Mühendislik Hizmetleri İnşaat San. 
ve Tic. Ltd. Şti. vekilinin aşağıdaki bendin kasamı dışında kalan sair 
temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Tasarrufun iptali davaları nispi harca tabi davalar olup karar 
ilam harcının takip konusu alacak miktarı ile iptali istenen tasarrufun 
değeri karşılaştırılarak düşük olan değer üzerinden hesaplanması ge-
rekir. Harç kamu düzenine ilişkin olduğundan bu husus temyiz edenin 
sıfatına bakılmaksızın res’en incelenmiştir. Somut olayda iptali istenen 
tasarrufun değeri takip konusu alacaktan daha düşük olduğundan bi-
lirkişi tarafından belirlenen 25.000,00 TL üzerinden karar ilam harcı 
hesaplanması gerekirken eksik hesaplama yapılması doğru değil boz-
ma nedeni ise de yapılan yanlışlığın giderilmesi yargılamanın tekra-
rını gerektirir nitelikte görülmediğinden hükmün 6100 sayılı HMK’nun 
geçici 3/2 maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK’nun 438/7. maddesi 
gereğince düzeltilerek onanmasına gerekmiştir.

SONUÇ:Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı M.. Grup 
Mühendislik Hizmetleri İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.vekilinin yerinde gö-
rülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine , 2 nolu bentte açıklanan 
nedenlerle temyiz edenin sıfatına bakılmaksızın hükmün 3.bendinin 
tamamen çıkarılarak yerine “Alınması gereken 1.485,00 TL karar ilam 
harcından peşin alman 15,60 TL’nin mahsubu ile bakiye 1.469,40 TL 
harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye 
geliri kaydına “ibaresinin yazılmak suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK 
ONANMASINA…”29

√“Tasarrufun iptali davasında yetki kamu düzenine ilişkin ol-
madığından yetki itirazının zorunlu dava arkadaşı olan borçlu ve 
üçüncü kişiler tarafından birlikte ve süresinde yapılması gerektiği;

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması 
sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı mahkemenin yetkisizliği-
ne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz 
edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili, davalı borçlu A. Ö. hakkında yaptıkları takip sırasında 
borçluya ait M... İletişim A.Ş. ait (B) grubu hisselerinin 199.000 adetini 
davalı A. M.’na 500 adet hissesini ise diğer davalı R. M.’na alacaklıla-

29 Bknz: 17. HD. 12.02.2013 T. E:2012/4250, K:1406 “www.e-uyar.com”
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rından mal kaçırmak amacıyla adına devir ettiğini tesbit ettiklerinden 
İİK’nun 277 ve devamı maddelerine göre borçlu ve davalı üçüncü kişiler 
arasındaki tasarrufun iptalini istemişlerdir.

Davalı A. ve R. M. vekilleri, süresinde ayrı ayrı verdikleri cevap di-
lekçeleri İstanbul olması nedeni ile yetkili mahkemenin İstanbul Asliye 
Hukuk Mahkemesi olduğunu belirterek yetki itirazında bulunmuşlar-
dır.

Davalı borçlu, duruşmalara katılmamış ve cevap dilekçesi sunma-
mıştır.

Mahkemece, davacı alacaklı ve borçlu arasında imzalanan sözleş-
me ile yetkili mahkemenin Adana olduğu belirtilmiş ise de bunun söz-
leşmenin taraflarını bağladığı üçüncü kişiler yönünden bağlayıcılığı 
olmadığı, ancak davalı üçüncü kişilerin süresinde yetki itirazında bu-
lundukları ve ikametgahlarının İstanbul olması nedeni ile ortak yetkili 
mahkemenin İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi olduğundan mahke-
menin yetkisizliğine istem halinde dosyanın yetkili mahkemeye gönde-
rilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edil-
miştir.

Uyuşmazlık, İİK’nun 277 ve devam maddelerine göre açılan tasarru-
fun iptali davasına ilişkindir.

Bu tür davalarda, borçlu ve üçüncü kişiler zorunlu dava arkadaşı 
olup, davalı tarafında yer almaları gerekmektedir. Öte yandan tasar-
rufun iptali davasında yetki kamu düzenine ilişkin olmadığından, yetki 
itirazının zorunlu dava arkadaşı olan borçlu ve üçüncü kişiler tarafın-
dan birlikte ve süresinde yapılması gerekir. Somut elayda itiraz sade-
ce davalı üçüncü kişiler tarafından ileri sürülmüş, borçlunun böyle bir 
itirazı olmamıştır.

Bu durumda, zorunlu dava arkadaşı olan davalıların usule uygun 
olarak yaptıkları bir itiraz olmadığından mahkemece, sadece üçüncü 
kişilerin itirazı ile yetkisizlik kararı vermesi usul ve yasaya aykırıdır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı alacaklı vekilinin temyiz iti-
razlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek 
halinde temyiz eden davacı alacaklıya geri verilmesine, 14.10.2014 
günü oybirliğiyle karar verilmiştir.”30

√“Davalı borçlu ile lehine tasarruf yapılan 3. kişi durumundaki 
davalılar arasında mecburi dava arkadaşlığı bulunduğundan ge-

30 Bknz: 17. HD. 14.10.2014 T. E: 17147, K: 13325 “www.e-uyar.com”
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rek borçlu ve gerekse 3. kişinin birlikte yetki itirazında bulunma-
sının gerekeceği, ancak dava konusu malı 3. kişiden satın alan 
ve 4. kişi konumundaki kişiler ile borçlu arasında ihtiyari dava 
arkadaşlığı bulunduğundan, yetki itirazını tek başına yapmasının 
da mümkün olduğu;

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması 
sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair veri-
len hükmün süresi içinde davacı vekili ve ihtiyati tedbire yönelik olarak 
da davalı Ortak Girişim vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dos-
ya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı (X) Süt ve Süt Ürünleri Sanayi ve Tic. AŞ vekili davalı borç-
lu A. Gıda Yemekçilik Temizlik Hizmetleri ve Malzemeleri İmalat San. 
ve Tic. Ltd. Şti. ile aralarında yaptıkları anlaşma gereğince borçlunun 
ihale aldığı kuruma mal teslim ettiklerini ve borçlu ile Y. ve Peyz. Org. 
Tem. Bilg. Kar. Ve Bak. Hizm. İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.nin çeklerini 
aldıklarını ancak çeklerin karşılığının çıkmadığını belirterek borçlu şir-
ket ortağının eşi ve M. G. Tekstil Temizlik Hayvancılık İnşaat Sanayi ve 
Ticaret ltd. Şti.nin de ortak olduğu C. Taahhüt Pazarlama İthalat İhra-
cat İnşaat Sanayi Ticaret Ltd, Şti M. Gıde Tekstil Temizlik Hayvancılık 
İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Ortak Girişimi adında bir adi şirket 
kurarak ihalelere bu şirket vasıtası ile girdiklerini son olarak alınan bir 
ihaledeki alacakları da davalı C. Faktoring AŞ’ye temlik ettiklerini bu 
Faktoring firmasının ise tahsil ettiği paraları yine borçluların irtibatlı 
olduğu A. Gıda Paz. Kimya İnş. Taah. Nak. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.ye 
aktardığını ileri sürerek muvazaalı temlik işlemlerinin iptaline ve da-
valı Faktoring firmasına ödemeler varsa yapılmaması için tedbir kararı 
verilmesini talep etmiştir.

Davalı C. Faktoring AŞ vekili Şirket yerleşim yerinin Esentepe-İs-
tanbul olduğunu belirterek yetki itirazında bulunarak davanın reddini 
savunmuştur.

Mahkemece, yetki itirazı kabul edilerek dava dilekçesinin yetki yö-
nünden reddine karar verilmiş hüküm davacı vekili ve ihtiyati tedbire 
yönelik olarak da davalı Ortak Girişim vekili tarafından temyiz edil-
miştir.

1- Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerek-
tirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, 
ihtiyati tedbirin kesin ispat gerektirmemesine, davalı borçlu ile dava-
lı 3. kişiler açısından yetkisizlik kararı verilmesinde de yasaya aykırı 
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bir yön olmamasına ve kararda yazılı diğer gerekçelere göre davacı 
vekilinin sair ve Ortak Girişim vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi 
gerekmiştir.

2- Dava, İİK.277 ve devamı maddelerine dayanılarak açılmış tasar-
rufun iptali istemine ilişkindir.

Tasarrufun iptali davalarında, HMK’nin 5 ve devamı maddelerinde 
düzenlenen yetki kuralları geçerlidir. Davalı borçlu ile lehine tasarruf 
yapılan 3. kişi durumundaki davalılar arasında mecburi dava arka-
daşlığı bulunduğundan gerek borçlu ve gerekse 3. kişinin birlikte yet-
ki itirazında bulunması gerekir. Ancak dava konusu malı 3. kişiden 
satın alan ve 4. kişi konumundaki kişiler ile borçlu arasında ihtiyari 
dava arkadaşlığı bulunduğundan, yetki itirazını tek başına yapması 
da mümkündür. Somut olaya gelince yetki itirazında bulunan C. Fak-
toring AŞ firmasının yetki itirazının haklı olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
davalı açısından yetkisizlik kararı verilmesinde bir isabetsiz olmama-
sına rağmen bu davalı ile birlikte tüm dava için yetkisizlik verilmesi ise 
doğru değildir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı 
C.Taahhüt Pazarlama İthalat İhracat İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti M. 
Tekstil Temizlik Hayvancılık İnşaat Sanayi ve Ticaret ltd. Şti. Ortak Gi-
rişimi vekilinin tüm temyiz itirazlarının ve davacı vekilinin sair temyiz 
itirazlarının REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı 
vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile davalı C. Faktoring AŞ dışında-
ki davalılar açısından hükmün BOZULMASINA, aşağıda dökümü yazılı 
0,90 TL kalan harcın temyiz eden davalı C. Taah.Paz.İth.İhr.İnş.San 
ve Tic.Ltd.Şti. Ortak Girişim’den alınmasına, peşin alınan harcın istek 
halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 14/04/2014 tarihinde 
karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere oybirliği ile karar verildi.”31

√“Davalı borçlu ile davalı 3. kişi arasında İİK. m. 282 gereğin-
ce zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğu ve yetki itirazının zorunlu 
dava arkadaşları tarafından birlikte yapılması gerektiği

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılama-
sı sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair 
verilen hükmün süresi içinde davalı Amon. İnşaat Ltd. Şti vekili tarafın-
dan temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:

Davacı vekili, davalı borçlu K. İnşaat Ltd. Şti’nin alacaklılarından 
mal kaçırmak amacıyla adına kayıtlı taşınmazı davalı Amon İnşaat 

31 Bknz: 17. HD. 14.04.2014 T. E:3491,K:5710 “www.e-uyar.com”
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Trz. Müh. Mim. Rek. San. Tic. Ltd. Şti’ne sattığını belirterek tasarrufla-
rın iptalini talep etmiştir.

Davalı borçlu vekili, müvekkilinin ikametgahı ve taşınmazın bulun-
duğu yer itibarıyla Artvin mahkemelerinin yetkili olduğunu belirterek 
davanın reddini savunmuştur.

Davalı A... İnşaat Trz. Müh. Mim. Rek. San. Tic. Ltd. Şti vekili, dava-
nın esastan reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma, toplanan delillere göre HMK’nun 6.mad-
desine göre genel yetkili mahkemenin davalının ikametgah mahkeme-
si olduğu, davalı borçlu şirketin süresinde yetki itirazında bulundu-
ğundan bahisle yetki itirazının kabulüne mahkemenin yetkisizliğine, 
kararın kesinleşmesinin mütakip ve taraflardan birinin talebi halinde 
dosyanın görevli ve yetkili Artvin Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine 
gönderilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı A. İnşaat Trz. Müh. Mim. 
Rek. San. Tic. Ltd. Şti vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava İİK 277 ve devamı maddeleri gereğince açılmış tasarrufun İp-
tali istemine ilişkindir.

İptal davaları için yasada özel bir düzenleme öngörülmediğinden 
davanın HMK›nun 6.maddesi gereğince davalının davanın açıldığı ta-
rihteki yerleşim yeri mahkemesinde açılması gerekir. Aynı Yasanın 
7/1 maddesi gereğince de davalı birden fazla ise dava bunlardan biri-
nin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir. İptal davaları ayni hakka 
değil kişisel hakka dayanan davalardan olduğundan davanın konusu 
taşınmaz bile olsa HMK›nun 12 maddesinin uygulanma imkanı yok-
tur. İİK›nun 282 maddesi gereğince davalı borçlu ile borçlu ile doğ-
rudan veya dolaylı işlem yapan 3.kişiler arasında zorunlu dava arka-
daşlığı bulunduğundan ve zorunlu dava arkadaşları usul işlemlerini 
birlikte yapmak zorunda olduklarından yetki itirazının davalılarca 
birlikte ileri sürülmesi yasa gereğidir.Yalnız bir davalı tarafından ileri 
sürülen yetki itirazı hukuki sonuç doğurmaz.

Somut olayda davalı borçlu vekili, “müvekkilinin yerleşim yerinin ve 
dava konusu taşınmazın bulunduğu yer itibarıyla Artvin Mahkemeleri-
nin yetkili olduğunu” belirterek süresi içinde yetki itirazında bulunmuş 
ise de, davalı üçüncü kişi A... İnşaat Ltd. Şti’in yetki itirazı olmadığın-
dan, davalı borçlu ile davalı 3.kişi arasında arasında İİK 282 maddesi 
gereğince zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan ve yetki itirazının 
zorunlu dava dava arkadaşları tarafından birlikte yapılması gerekti-
ğinden, davalı borçlunun yetki itirazında bulunmaması nedeniyle, da-
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valı borçlunun yetki itirazının reddine karar verilerek, davanın esası-
nın incelenmesi, taraf delillerinin toplanması ve sonucuna göre karar 
verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle hüküm tesisi isabetli görülme-
miştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı Amon İnşaat Trz. 
Müh. Mim. Rek. San. Tic. Ltd. Şti vekilinin temyiz itirazlarının kabulü 
ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz 
eden davalı Amon İnşaat Trz. Müh. Mim. Rek. San. Tic. Ltd. Şti’ye geri 
verilmesine 8.11.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.”32

√“İptal davaları için yasada özel bir düzenleme öngörülmediğinden 
davanın HMK›nun 6. maddesi gereğince davalının, davanın açıldığı 
tarihteki yerleşim yeri mahkemesinde açılması gerekeceği, davalı 
birden fazla ise davanın bunlardan birinin yerleşim yeri mahkeme-
sinde açılabileceği, iptal davaları ayni hakka değil kişisel hakka 
dayanan davalardan olduğundan, davanın konusu taşınmaz bile 
olsa HMK’nun 12 maddesinin uygulanma imkanının olmadığı- Da-
valı borçlu ile doğrudan işlem yapan 3. kişiler arasında zorunlu 
dava arkadaşlığı bulunduğundan ve zorunlu dava arkadaşları usul 
işlemlerini birlikte yapmak zorunda olduklarından, yetki itirazı-
nın davalılarca birlikte ileri sürülmesinin yasa gereği olduğu, bir 
davalı tarafından ileri sürülen yetki itirazının hukuki sonuç doğu-
rabilmesi için diğer davalının usulüne uygun olarak davet edildi-
ği halde duruşmaya gelmemiş olmasının gerekli olduğu, HMK’nun 
19/2 maddesine göre bu yetki kesin yetki kuralı olmadığından 
taraflarca süresi içerisinde usulüne uygun olarak itiraz halinde 
mahkemece dikkate alınmasının gerekeceği;

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması 
sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın usulden reddine 
dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili ile davalılar İ.Ş., B.M., 
İ.Y. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği 
düşünüldü:

Davacı vekili, davalı borçlulardan T.S.’nun alacaklılarından mal ka-
çırmak amacıyla adına kayıtlı taşınmazı 6.11.2015 tarihinde davalı 
M.K.’ye; davalı borçlu Y.S.’nun adına kayıtlı yedi taşınmazdan birini 
9.11.2015 tarihinde kayınbiraderi davalı Ş.E.’e, birini 24.11.2015 ta-
rihinde davalı A.E.’a, iki taşınmazı 5.11.2015 tarihinde davalı İ.Ş.’e, 
iki taşınmazı 6.11.2015 tarihinde davalı İ.Y.’a, bir taşınmazının da 
3.11.2015 tarihinde davalı B.M.’a sattığını belirterek davalılar arasın-
daki tasarrufların iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

32 Bknz: 17. HD. 08.11.2016 T. E: 7159, K: 10231 “www.e-uyar.com”



64 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 93 • Sayı: 3 • Yıl: 2019

Davalı borçlular Tevfik ve Y.S. vekili, ikametgah yeri itibarıyla Kula 
Mahkemelerinin yetkili olduğunu, aciz belgesi sunulmadığını, dava ko-
nusu taşınmazların rayiç bedelle satıldığını iptal koşullarının oluşma-
dığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Davalı İ.Ş. vekili, dava konusu iki taşınmazı borçtan önce iyiniyetle 
150.000 TL bedelle aldıklarını aciz belgesi sunulmadığını belirterek da-
vanın reddini savunmuştur.

Davalı A.E. vekili ikametgah yeri itibarıyla Kula Mahkemelerinin 
yetkili olduğunu, aciz belgesi sunulmadığını, dava konusu taşınmazı 
300.000 TL bedelle aldıklarını belirterek davanın reddini savunmuş-
tur. Davalı M.K. vekili ikametgah yeri itibarıyla Kula Mahkemelerinin 
yetkili olduğunu, aciz belgesi sunulmadığını, dava konusu taşınmazın 
1994 yılından beri müvekkiline ait olduğunu, kredi teminatı için davalı 
Tevfik’e devredildiğini, kredi borcu ödenince geri aldıkların belirterek 
davanın reddini savunmuştur.

Davalı İ.Y. vekili, aciz belgesi sunulmadığını, tasarrufun borçtan 
önce yapıldığını, taşınmazın borca mahsuben davalı Yavuz’a devredil-
diği, borç ödenince geri aldıklarını belirterek davanın reddini istemiştir.

Davalı B.M. vekili,aciz belgesi sunulmadığını, dava konusu taşınma-
zı borçtan önce 85.000 TL bedelle aldıklarını belirterek davanın reddini 
savunmuştur.

Davalı Şükrü savunma yapmamıştır.

Mahkemece iddia, savunma toplanan delillere göre; davalılardan İ. 
Y. hariç diğer tüm davalıların yerleşim yerinin Kula olduğu, iptali iste-
nen tasarrufa konu taşınmazların da Kula ilçesi sınırları içinde kaldığı, 
davalıların büyük kısmının süresinde usulüne uygun yetki itirazında 
bulunduğu, usul ekonomisi bakımından tüm davalılar bakımından da-
vaya bakmakla Mahkemenin yetkili olmadığı, Kula Mahkemelerinin 
yetkili olduğu gerekçesiyle davalıların usulüne uygun olan yetki itiraz-
larının kabulüne davanın yetki yönünden dava şartı yokluğu nedeniyle 
reddine davaya bakmakla Kula Asliye Hukuk Mahkemesinin görevli ve 
yetkili olduğuna, dosyanın karar kesinleştiğinden ve talep halinde yet-
kili ve görevli Kula Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar 
verilmiş; hüküm, davacı vekili ile davalılar İsmail Şahin, B.M. ve İ.Y. 
vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava İİK’nun 277 ve devamı maddeleri gereğince açılmış tasarrufun 
iptali istemine ilişkindir.
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1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici se-
beplere, delillerin bir isabetsizlik bulunmamasına, somut olayda yetki 
itirazında bulunan davalılar yönünden HMK’nun 17.maddesinin uygu-
lanma imkanı bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülme-
yen bütün temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

Davalılar İsmail Şahin, B.M. ve İ.Y. vekilinin temyiz itirazları yönün-
den;

2-İptal davaları için yasada özel bir düzenleme öngörülmediğinden 
davanın HMK’nun 6. maddesi gereğince davalının davanın açıldığı ta-
rihteki yerleşim yeri mahkemesinde açılması gerekir. Aynı Yasa’nın 7/1 
maddesi gereğince de davalı birden fazla ise dava bunlardan birinin 
yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir. İptal davaları ayni hakka değil 
kişisel hakka dayanan davalardan olduğundan davanın konusu taşın-
maz bile olsa HMK’nun 12 maddesinin uygulanma imkanı yoktur.

İİK’nun 282 maddesi gereğince davalı borçlu ile doğrudan işlem 
yapan 3. kişiler arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan 
ve zorunlu dava arkadaşları usul işlemlerini birlikte yapmak zorunda 
olduklarından yetki itirazının davalılarca birlikte ileri sürülmesi yasa 
gereğidir. HMK’nun 60.maddesi gereğince yalnız bir davalı tarafından 
ileri sürülen yetki itirazının hukuki sonuç doğurabilmesi için diğer da-
valının usulüne uygun olarak davet edildiği halde duruşmaya gelme-
miş olması gereklidir.

Öte yandan HMK.’nun 19/2 maddesine göre bu yetki kesin yetki ku-
ralı olmadığından taraflarca süresi içerisinde usulüne uygun olarak iti-
raz halinde mahkemece dikkate alınması gerekir.

Somut olayda davalı borçlular Tevfik ve Y.S. vekili tarafından süresi 
içinde yetki itirazında bulunulmuş ise de anılan borçlulardan davalı 
Yavuz’un, lehine tasarrufta bulunduğu davalı 3. kişiler İ.Ş., İ.Y. ve B.M. 
vekilinin duruşmaya katıldığı ve yetki itirazının bulunmadığı, kaldı ki 
davalılardan İzzet’in yerleşim yerinin İzmir olduğu, dolayısıyla dava-
nın adı geçen davalılar yönünden mahkemenin yetkili olması nedeniy-
le, davalı borçluların yetki itirazının reddi ile adı geçen davalılar yö-
nünden davanın esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm 
tesisi isabetli görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı veki-
linin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu 
bentte açıklanan nedenler davalılar İ.Ş., B.M. ve İ.Y. vekilinin temyiz 
itirazlarının kabulü ile hükmün adı geçen davalılar yararına BOZUL-
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MASINA, aşağıda dökümü yazılı 2,20 TL kalan onama harcının temyiz 
eden davacıdan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz 
eden davalılar İsmail Şahin, B.M., İ.Y’ye geri verilmesine 31/01/2017 
gününde oybirliğiyle karar verildi.”33

İsviçre’de durum nasıl? Tasarrufun iptali davasının ‘kimlere karşı 
açılabileceği’ konusu, İsviçre İcra ve İflas Kanunu’nun 290. maddesinde;

“Tasarrufun iptali davası, borçlu ile tasarrufa tabi işlemi gerçekleş-
tiren veya borçludan iptale tabi tasarruf sebebiyle istifade eden (ya-
rarlanan) kişilere, onların mirasçılarına veya diğer haleflerine ve kötü 
niyetli üçüncü kişilere karşı açılır. İyi niyetli üçüncü kişilerin hakları, 
tasarrufun iptali davasından etkilenmez.” 

şeklinde düzenlenmiştir.

Görüldüğü gibi; İsviçre’de, tasarrufun iptali davalarında borçlu ‘dava-
lı’ olarak gösterilmediği için, bizde karşılaşılan sorunlarla orada karşıla-
şılmamaktadır…

*

Bilindiği gibi; ‘davacı’ ya da ‘davalı’ tarafa da birden fazla kişinin bu-
lunması halinde dava arkadaşlığından bahsedilir. Bu durum kendi için-
de; ‘mecburi (zorunlu) dava arkadaşlığı’34 ve ‘ihtiyari dava arkadaşlı-
ğı’35 olarak ikili bir ayrıma tabi tutulur: 

a) ‘Mecburi (zorunlu) dava arkadaşlığı’ (HMK.m.59,60): Maddi huku-
ka göre bir hakkın birden fazla kişi tarafından birlikte kullanılması veya 
birden fazla kişiye karşı birlikte ileri sürülmesi ve tamamı hakkında tek 
hüküm verilmesi gereken hallerde, “mecburi(zorunlu) dava arkadaşlığı 
vardır.

Hüküm ve sonuçları bakımından ‘mecburi (zorunlu) dava arkadaşlığı’; 

aa) Maddi mecburi (zorunlu) dava arkadaşlığı: Maddi hukuk hü-
kümleri (TBK, TMK, TTK. vb.) bazı hakların birden çok kişi tarafından 
‘birlikte’ kullanılması veya birden çok kişiye karşı ‘birlikte’ sürülmesi zo-

33 Bknz: 17. HD. 31.01.2017 T. E: 2016/12195, K: 795 “www.e-uyar.com”
34 Bknz: İzmir BAM 5. HD. 19.01.2018 T. 1462/81; 17. HD. 30.01.2018 T. 12697/400; 17. 

HD. 06.02.2018 T. 8848/650; Adana BAM 3. HD. 13.02.2018 T. 142/168; Antalya BAM 
4. HD. 20.02.2018 T. E:2017/1303, K:189; 17. HD. 10.09.2018 T. 3305/7590; 17. HD. 
13.09.2018 T. 4248/7765; 17. HD. 05.11.2018 T. 6404/10082; 17. HD. 31.01.2017 
T. 12195/795; 08.11.2016 T. 7159/10231; 14.10.2014 T. 3491/5710; 14.10.2014 T. 
17147/13325; 09.05.2012 T. 1610/5944; 28.11.2011 T. 4925/11356; 17.03.2013 T. 
4250/1406 “www.e-uyar.com”

35 Bknz: 17. HD. 06.02.2018 T. 9029/651; 14.04.2014 T. 3491/5710; 28.11.2011 T. 
4925/11356 “www.e-uyar.com”
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runluluğu getirmiştir. Örneğin; ‘elbirliği mülkiyeti’nin bulunduğu davalar-
da, kural olarak, bütün ortakların davayı, davacı olarak ‘birlikte’ açmala-
rı/kendilerine karşı ‘birlikte’ dava açılması gerekir. Keza bir taşınmazda 
birden fazla kiracı bulunması halinde de, tahliye davasının ‘tüm kiracıla-
ra karşı’ açılması gerekir. Çünkü ‘tahliye borcu’ bölünebilen bir borç 
değildir…

bb) Şekli mecburi (zorunlu) dava arkadaşlığı: Maddi hukuk bakı-
mından bir zorunluluk bulunmamasına rağmen, gerçeğin aydınlatılması 
ve taraflar arasındaki hukuki ilişkinin doğru bir şekilde karara bağlan-
masının gerekli görüldüğü, bazı durumlarda da dava arkadaşlığı mecbu-
ridir.36Örneğin tasarrufun iptali davalarında davalı ‘borçlu’ ve ‘borçlu 
ile işlemde bulunmuş olan yahut borçlu tarafından kendilerine ödeme 
yapılan kişiler ile bunların mirasçıları’dır (İİK. m. 282). Burada, davalılar 
arasındaki ilişki şekli mecburi dava arkadaşlığıdır.37

Buna karşın, ‘üçüncü kişiler’ ile ondan sonraki ‘dördüncü ve beşinci 
kişiler’ arasındaki ilişki ihtiyari davsa arkadaşlığıdır. 

‘İhtiyari dava arkadaşlığı’nda, dava arkadaşlarından her birisi diğe-
rinden bağımsız olarak hareket eder, bir kısmı ‘yetki ilk itirazı’nda bu-
lunabilirken38, ‘maddi mecburi dava arkadaşlığı’nda, dava arkadaşları 
birlikte hareket etmek zorundadırlar. Örneğin; bütün dava arkadaşlarının 
hepsinin birlikte ‘yetki ilk itirazı’nda bulunmaları gerekir. Buna karşın 
‘şekli mecburi dava arkadaşlığı’nda, dava arkadaşları birlikte hareket 
etmek zorunda değildir. Her biri iddia ve savunmalarında tek başına ha-
reket edebilir. Bu bakımından ‘şekli mecburi dava arkadaşlığı’nda dava 
arkadaşlarının durumu ‘ihtiyari dava arkadaşlığı’ndaki dava arkadaşları 
(HMK. m. 58) gibidir.

36 KURU, B. İstinaf Sistemine Göre… s:481 vd.- KURU, B., ARSLAN, R., YILMAZ Mede-
ni Usul Hukuku (Ders Kitabı), 24. Baskı, 2013, s: 477 vd.- ARSLAN, R./YILMAZ, E./
AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E Medeni Usul Hukuku, 4.Baskı, 2018, s:540 vd. –TANRI-
VER, S. Medeni Usul Hukuku, C: 1, 2016, s:558 vd.- ÜRCAN, G. Davadan Feragatin 
Müteselsil Sorumlu Dava Arkadaşlarına Etkileri (Prof. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, 
C:2, 2015, s:1563 vd.)- ERDÖNMEZ, G. HMK. m. 571/I-C Hükmü Çerçevesinde İhtiyari 
Dava Arkadaşlığının Mümkün Olduğu Haller (Prof. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C:2, 
2015, s:698 vd.)- GÖRGÜN, L.Ş. Medeni Usul Hukuku, 3. Bası, 2014, s:251 vd.- PEK-
CANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZEKES, M. Medeni Usul Hukuku, 14. Bası, 2013, s: 328 
vd.-ULUKAPI, Ö. Dava Arkadaşlığı, 1991, s:43 vd.

37 ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E. age. s:541-GÖRGÜN, L.Ş. age. 
s:256- ULUKAPI, Ö. age. s:104

38 KURU, B. İstinaf Sistemine Göre…, s:486,488- KURU, B., ARSLAN, R., YILMAZ age. 
s:478 vd. ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E. age. s:538,542,543- 
TANRIVER, S. age. s:541,543,545- GÖRGÜN, L.Ş. age. s:254- PEKCANITEZ, H./ATA-
LAY, O./ÖZEKES, M. age. s:330 vd.- ULUKAPI, Ö. age. s:149 vd., 206 vd., 217 vd.
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Bilindiği gibi; yetki “bir davanın ‘hangi yerdeki’ görevli mahkeme tara-
fından görüleceğini” ifade eder.

‘Yetki’yi belirleyen kurallar HMK. m. 5-19’da düzenlenmiştir.

Bu ‘yetki kuralları’nın bir kısmı kesin, bir kısmı ise kesin değil’dir.

Hakkında ‘kesin yetki kuralı’ bulunan bir dava yalnız ‘kesin yetkili 
mahkemede’ görülür. Bu nedenle; ‘kesin yetki itirazı’ “ilk itiraz” (HMK. m. 
116/1-a) olmadığından, her zaman yapılabileceği gibi, mahkeme tarafın-
dan da “kendisinin yetkili olmayıp, başka bir mahkemenin kesin yetkili 
olduğu” her zaman kendiliğinden gözetilir… ‘Kesin yetki’, “dava şartla-
rı”ndandır (HMK. m. 114/1-ç)

“Kesin yetki kuralları” dışındaki diğer bütün yetki kuralları “kesin 
olmayan yetki kuralları” niteliğindedir.

HMK.’da öngörülen ‘yetki kuralları’, kural olarak ‘kesin yetki kuralı’ 
niteliğinde değildir. Yani, ‘kesin yetki kuralları’ istisnadır.

Kanun ‘hangi yetki’ kuralının kesin olduğunu’ her zaman açıkça be-
lirtmez. Bu durumda, bu yetki kuralının ‘kesin olup olmadığı’ ilgili kanun 
hükmündeki ifadenin mutlak olup olmamasına ve o yetki kuralının ko-
nuluş amacına göre belirlenir.39

Yüksek mahkeme (Yargıtay 17. Hukuk Dairesi); tasarrufun iptali da-
valarında, davalılar arasında ‘maddi mecburi (zorunlu) dava arkadaş-
lığı’ bulunduğunu kabul ederek -“bütün dava arkadaşlarının yani davalı 
borçlu ile diğer davalı üçüncü kişinin birlikte hareket etmek zorunda ol-
duğunu” ifade ederek- her iki davalının da ‘birlikte yetki itirazında bu-
lunmalarını ve bunu yaparken aynı mahkemeyi yetkili olarak bildirme-
lerini’ istemekte, aksi takdirde yapılan ‘yetki itirazı’nı geçersiz saymakta 
ve davacının yetkisiz yerde açtığı dava ‘yetkili’ hale gelmektedir. 

Bu şekildeki değerlendirme ve varılan sonuç iki bakımdan hatalıdır. 
Gerçekten;

a) Her şeyden önce; doktrinde tasarrufun iptali davalarında davalılar 
arasında ‘maddi macburi (zorunlu) dava arkadaşlığı’ değil ‘şekli zorun-
lu (mecburi) dava arkadaşlığı’ bulunduğu kabul edilmekte, bu durumda 
da dava arkadaşlarının ‘birlikte hareket etmek zorunda olmadıkları’ ifade 
edilmektedir. (Not: Kanımızca, doktrinde tasarrufun iptali davalarının, 

39 KURU, B. İstinaf Sistemine Göre… s:107 vd.- KURU, B., ARSLAN, R., YILMAZ age. 
s:150 vd.- ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E. age. s:223 vd.-PEK-
CANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZEKES, M. Medeni Usul Hukuku, s:172 vd.- GÖRGÜN, 
L.Ş. age. s:72 vd.- TANRIVER, S. age. s:237 vd.
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“şekli zorunlu (mecburi) dava arkadaşlığı”na örnek olarak gösterilmesi 
pek uygun olmamaktadır. Çünkü tasarrufun iptali davalarının mutlaka ya 
davalı borçlunun veya davalı üçüncü kişinin yerleşim yerinde görülmesi 
-davanın niteliğine uygun düşmekte- ve bu davanın -davaların ayrılması 
sonucunda- davalı-borçlunun yetki itirazının kabul edilip onun yerleşim 
yerinde ve diğer davalı üçüncü kişinin yetki itirazının kabul edilerek onun 
yerleşim yerinde ayrı ayrı görülmesi hiçbir şekilde isabetli olmayacaktır. 
Bu nedenle ‘yetki’ konusunda yasaya -aşağıda önereceğimiz şekilde- özel 
bir hüküm konulması gerekecektir…)

b) Ayrıca, her iki davalıyı yani ‘borçlu’ ile ‘üçüncü kişi’nin aynı yeri 
yetkili mahkeme olarak bildirmek zorunda bırakılmaları isabetli olma-
maktadır. Çünkü bu durumda, bu davalılardan birisi, kendisi için ger-
çekte yerleşim yeri orada olmadığı halde, orasını yetkili mahkeme olarak 
belirtmiş olmaktadır. 

Kanımızca; “tasarrufun iptali davalarında yetkili mahkemenin ne-
resi olduğu konusunda” açık (özel) bir hüküm konulması isabetli olacak-
tır. Bu konuda yasaya, konulmuş olan ‘yetki kuralı’nın “kesin yetki kuralı 
niteliğinde olduğu”na dair kanun metninde ya da gerekçesinde açıklama-
da bulunulması yararlı olacaktır… Böylece bu davanın ‘yetkisiz yerde’ 
açılması halinde -davalıların yetki itirazında bulunurken aynı yeri ‘yetkili 
mahkeme’ olarak belirtmek zorunda kalmaları gerekmeksizin, mahkeme 
kendiliğinden “tasarrufun iptali davasının açıldığı mahkemenin yetki-
sizliğine” karar verebilecek duruma gelecektir. 

Bugün doktrin ve Yargıtay içtihatlarında ‘yetkili mahkeme’ kabul 
edilen “davalı borçlu veya üçüncü kişinin yerleşim yerinin yetkili olduğu” 
konusunda;

a) Ya İİK. m.282’de “ İcra ve İflas Kanununun 11 inci babındaki 
iptal davaları borçlu ve borçlu ile hukuki muamelede bulunan veya 
borçlu tarafından kendilerine ödeme yapılan kimseler ile bunların mi-
rasçıları aleyhine, bu kişilerin yerleşim yerinde açılır…”

ş e k l i n d e değişiklik yapılır ve maddenin ‘kenar başlığı’ da; “ İptal 
davasında yetkili mahkeme ve davalı” ş e k l i n d e değiştirilir. 

b) Veya, kanuna “İptal davasında yetkili mahkeme” kenar başlığı al-
tında “İptal davaları borçlu ve borçlu ile hukuki muamelede bulunan 
veya borçlu tarafından kendilerine ödeme yapılan kimseler ile borç-
luların mirasçılarının yerleşim yerinde açılır.” ş e k l i n d e yeni bir 
hüküm konulur. 
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NOT: Eğer Tasarrufun iptali davasının sadece “davacı- alacaklının 
yerleşim yerindeki mahkemede” ya da “davalı üçüncü kişinin yerleşim 
yerindeki mahkemede” açılmasının daha uygun olacağı düşünülürse, ka-
nunda bu doğrultuda -yukarıda önerdiğimiz değişikliğe paralel- bir deği-
şiklik yapılması gerekir. 



KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINA ÖZGÜ 
TAHLİYE SEBEPLERİ

Enes ETLİK1 

Türk Borçlar Kanunu’nda kira sözleşmesinin sona erme hükümleri 
genel olarak tüm kira sözleşmelerine uygulanabilir olarak düzenlenmekle 
beraber, konut ve çatılı işyeri kiralarına özgü sona erme biçimleri özel 
olarak düzenlenmiştir. Genel hükümler kısmında yer alan belirli hüküm-
ler konut ve çatılı işyeri kiralarının sona ermesi açısından da birer sebep 
teşkil ederken, TBK 347 vd. hükümleri konut ve çatılı işyeri kiralarına 
özgü tahliye sebeplerinden sayılıp özel bir düzenlemeye gidilmiştir. Bu 
hükümler, niteliği icabı geçici kullanıma tahsis edilmiş taşınmazların altı 
ay ve daha kısa süreli kiralanmalarında uygulanmaz (Tunaboylu, 2013, 
s. 593). Bu yazıda ele alınacak husus konut ve çatılı işyeri kiralarına özgü 
tahliye sebeplerini düzenleyen özel hükümlerdir. 

Kanunda konut ve çatılı işyeri kiralarında sona erme biçimleri, bildi-
rim yoluyla fesih ile kiraya verenden kaynaklanan ve kiracıdan kaynak-
lanan sebeplerle dava yolu ile fesih olarak ayırıma tabi tutulmuştur. Kira 
sözleşmesinin bildirim veya dava yolu ile sona erdirilmesi konusunda 
taraflar arasında uyuşmazlık çıktığında bunun kanuna uygun olup olma-
dığının belirlenmesi mahkeme kararı ile olur (Tunaboylu, 2013, s. 594). 
Belirtmek gerekir ki, eski kanunda “kiralayan” olarak geçen “kiralananı 
kiracının kullanımına bırakan kişi” TBK’da “kiraya veren” olarak anıl-
maktadır. 

A. Dava Sebeplerinin Sınırlılığı

Konut ve çatılı işyeri kiralarına özgülenen sona erme biçimlerine ka-
nunla sınırlı sayıda yer verilmiştir. Numerus clausus olarak değerlendi-
rilebilecek bir nitelik taşıyan konut ve çatılı işyeri kiralarına özgü sona 
erme biçimlerinin sınırlılığı TBK’nın 354. maddesinde ifade edilmiştir. 

Buna göre, konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinin sona erme sebep-
leri belli olup, genel hükümler dışındaki bu tür kira sözleşmesinin sona 
erme hallerini düzenleyen maddeler 347 vd. ‘nda sayılmış ve “kanunda 

1İstanbul Şehir Üniversitesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Öğrencisi
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sayılan sebepler haricinde, başka nedene dayanılarak kiranın sonlandı-
rılması için dava açılamayacağı gibi, açılacak davaya da bakılamayacağı” 
doktrinde kabul görmüştür (Aydemir, 2014, s. 234). 

Şöyle ki, 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun Hükümle-
ri ile TBK arasında neredeyse bir aynilik vardır; boşaltma taahhüdü, ge-
reksinim, yeniden inşa ve imar, edinim, iki yazılı uyarı şeklinde sayılmış 
ve bu nedenler dışında açılacak boşaltma davalarının sözleşmede aksine 
hüküm olsa dahi dinlenilemeyeceği ifade edilmiştir (Aydemir, 2014, s. 
234). 

Dava yoluyla tahliye sebeplerinin sınırlı olmasının sebebi, kanun hü-
kümlerinin amacı olan kiracıyı korumaktır. Aşağıda, kanundaki sırala-
masına göre konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerine özgü sona erme 
(tahliye) sebeplerden bahsedilecektir. 

B. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Sözleşmenin Sona Ermesi

1. Bildirim Yoluyla Sona Erme

Konut ve çatılı işyeri kiralarında, genel hükümlerde düzenlenen ki-
ranın sona ermesi hükümlerinden farklı olarak, belirli süreli ve belirsiz 
süreli kiralarda bildirimde bulunmak bir zorunluluktur. Konut ve çatılı 
işyeri kiralarında belirli süreli de olsa bildirim yapılmaksızın sözleşme-
nin sona erdirilmesi (feshi) mümkün değildir. Bildirim, kanuni bir zorun-
luluk arz etmektedir. Konut ve çatılı işyeri kiralarında fesih bildiriminin 
şekli hususunda TBK’nın 348. maddesinde adi yazılı şekil şartı getiril-
miştir. Yazılılık, bu maddeye göre fesih bildiriminin geçerlilik koşuludur. 

TBK’nın 347. maddesinde belirli ve belirsiz süreli sözleşmeler için ayrı 
ayrı olarak kiracı ve kiraya verenin sözleşmeyi sona erdirme hakkının 
kullanılışı düzenlenmiştir. Maddede kiracıdan farklı olarak kiraya veren 
için belirli süreli sözleşmede sürenin bitmesine dayanarak sözleşmeyi 
sona erdiremeyeceği öngörülmüştür. Kiraya veren bu hakkını ancak kira-
nın başlangıcından on yıl geçtikten sonra kullanabilecektir. 

Kiraya verenin sözleşmeye son verme hakkına ilişkin on yıllık süre 
TBK ile getirilen yeni bir düzenlemedir. On yıllık uzama süresinin hesa-
bı tartışmalı olmakla beraber, Tuba Birinci Uzun’a (2017, s. 146) göre, 
formül “ilk fesih dönemi = sözleşme süresi + on yıllk uzama süresi + 
bir yıl uzama süresi” şeklinde kabul edilirse kira sözleşmesi kiraya ve-
ren tarafından ancak 12. yılın sonunda sona erdirilebilir. Bu durumda 
ise kira sözleşmesiyle mülkiyet hakkının aşırı derecede sınırlandırılma-
sını önlemeye çalışan Kanun Koyucunun amacını aşan sonuçlar meyda-
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na gelecektir (Zevkliler/Gökyayla’dan aktaran Uzun, 2017, s. 146). Bazı 
yazarlara göre, on yıllık sürenin hesabında, sözleşmenin kurulduğu tarih 
esas alınmalı ve “sözleşmenin kurulmasından itibaren uzama süreleri de 
dahil olmak üzere toplam on yıllık uzama süresi” olarak anlaşılmalıdır 
(Uzun, 2017, s. 151). Netice olarak 347/1 hükmünün konuluş amacının 
kiraya verenin mülkiyet hakkının ve sözleşme özgürlüğünün akdetmiş ol-
duğu kira sözleşmesi nedeniyle aşırı derecede sınırlanmasını önlemeye 
çalışmak olduğu dikkate alındığında, kiraya veren bakımından 1. fıkra ile 
2. fıkra arasında bir farkın bulunmaması düşünceleriyle on yıllık uzama 
süresinin “sözleşmenin kurulmasından itibaren uzama süreleri de dahil 
olmak üzere toplam on yıllık sürenin sonunda” şeklinde anlaşılması ge-
rektiği kanaatine ulaşılmıştır (Uzun, 2017, s. 155). 

Fesih bildiriminin süresi kira sözleşmesinin belirli ya da belirsiz olma-
sına göre düzenlenmiştir. Bildirim ile sona ermede sebep aranmaz. Buna 
göre; 

Belirli süreli kira sözleşmesinde, TBK 347/1’e göre, kiracı sözleşme-
nin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, 
sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılacaktır. Kiraya veren 
ise, sözleşme süresinin bitmesine dayanarak sözleşmeyi sona erdireme-
yecek; fakat on yıllık uzama süresi bitiminde, artık kiraya veren bu süreyi 
izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulun-
mak koşuluyla sözleşmeye son verebilecektir. Yani, kiraya veren bildirim 
yoluyla fesih hakkını ancak 10 yıl sonra kullanabilecektir (Kırmızı, 2013, 
s. 408). Bu sona erme yolu için bir sebep aranmaz. 347/1’in birinci cüm-
lesinde yer alan onbeş günlük süreyle ilgili hükmün emredici nitelikte 
olduğu, tarafların bu süreyi kısaltmaları ya da uzatmalarının mümkün 
olmadığı; sürenin artırılamayacağı şeklinde görüşler dile getirilmektedir; 
Mustafa Kırmızı (2013, s. 408-409) farklı bir görüşle, ancak hükmün ki-
racıyı korumaya yönelik olmasından dolayı kiracının onbeş günden daha 
uzun bir süre önce de bildirimde bulunabileceğine ilişkin sözleşme şart-
larının geçerli olacağını dile getirmektedir. 

Belirsiz süreli kira sözleşmesinde ise, TBK 347/2’ye göre, kiracı her 
zaman genel hükümlere göre fesih bildiriminde bulunarak sözleşmeyi 
sona erdirebilirken; kiraya veren yine kira sözleşmesinin başlangıcından 
on yıl sonra genel hükümlerde yer alan 328-329-330. maddelere göre fe-
sih bildirimi hakkını kullanarak sözleşmeyi sona erdirebilecektir. Fesih 
bildirimi karşı tarafa ulaştıktan sonra, fesih vadesinde (TBK 328-329-330 
maddelerine göre fesih dönemlerinin sonunda) hüküm ve sonuçlarını do-
ğurarak sözleşmenin feshi gerçekleşecektir. 
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TBK’nın kiracının korunması amacına yönelik düzenlemesi burada 
kendini göstermektedir. Kira süresinin kiracı tarafından feshedilmemiş 
olması durumunda sözleşmenin kendiliğinden uzamasının kabul edilme-
si söz konusudur (Ceylan, 2016, s. 22). Tabi bu uzama da sınırsız olma-
yıp, 10 senelik bir süre ile kiraya verene tanınan fesih bildirimi hakkı ile 
sınırlandırılmıştır. 10 yıllık süre tartışmalı olup, konumuzun maksadını 
aşacağından değinmiyoruz. 

Bu yolların yanında, TBK’nın 347/3. maddesinde, kira sözleşmesinin 
genel hükümlerine göre fesih hakkının da kullanılabileceği öngörülmüş-
tür. Buna göre; konut ve çatılı işyeri kiralarında: kiraya verenin kiralana-
nı teslim borcuna aykırı davranması(m. 301), kiralananın sonradan ayıplı 
hale gelmesi ve ayıbın giderilmemesi (m. 305, 306), kiracının temerrüdü 
(m. 315), özenle kullanım ve komşulara saygı gösterme borcuna aykırı 
davranılması (m. 316) gibi hallerden dolayı kiraya verenin de kiracının da 
sözleşmeyi sona erdirme imkanı bulunmaktadır. 

Son olarak 347. maddenin zaman bakımından uygulanmasından bah-
setmek gerekir. TBK 347 hükmü, TBK’nın Yürürlüğü ve Uygulama Şekli 
Hakkında Kanunun 1. maddesi uyarınca, kira sözleşmelerine sona erme, 
tasfiye ve temerrüt bakımından uygulanacaktır. Ancak, yürürlük kanu-
nunun Geçici 2. maddesinde yürürlük konusunda farklı bir düzenleme-
ye gidilmiştir. Buna göre, “Bu Kanunun 1 inci Maddesinin son cümlesi 
hükmü bir defaya mahsus olmak üzere, bu Kanunun yürürlüğe girme-
sinden önce Türk Borçlar Kanununun 347 nci maddesinin birinci fıkra-
sının son cümlesinde öngörülen kira sözleşmelerinden on yıllık uzama 
süresi dolmamış olmakla birlikte geri kalan süre beş yıldan daha kısa 
olanlar hakkında, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl; on yıllık 
uzama süresi dolmuş olanlar hakkında da yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren iki yıl sonra uygulanır.” Hükme göre, eski BK ve GKHK döne-
minde kurulup TBK döneminde de yürürlüğünü sürdüren kira sözleşme-
leri ile ilgili olarak maddede belirtilen sürelere göre uygulanır. On yıllık ve 
geriye kalan süreleri belirlemek için esas alınacak tarih TBK ve TBYUK’un 
yürürlüğe girdiği tarih olan 01.07.2012 tarihidir. 

Konuya bir örnek vermek gerekirse; 

01.07.2012 tarihinden önce kurulmakla birlikte bu tarihte halen ge-
çerliliğini koruyan kira sözleşmelerine TBK’nın 347/1, c.3 hükmü, 

- 01.07.2012 tarihinde on yıllık uzama süresi dolmamış olmakla bir-
likte geri kalan süre beş yıldan daha kısa olanlar hakkında 01.07.2012 
tarihinden itibaren hesaplanacak beş yıl sonra, 
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- on yıllık uzama süresi dolmuş olanlar hakkında 01.07.2012 tarihin-
den itibaren hesaplanacak iki yıl sonra, uygulanacaktır. 

TBK’nın yürürlük tarihinden önce kurulmuş bir kira sözleşmesi 
TBK’nın yürürlüğe girmiş olduğu 01.07.2012 tarihinden sonraki bir ta-
rihte 347/1, c.1 hükmünce yenilenirse, TBK’nın kira sözleşmesine iliş-
kin (TBYUK Geçici 2. madde hükmünce 347/1, c. 3 hükmü hariç olmak 
üzere) bütün hükümleri yenileme ile kurulan yeni kira sözleşmesi için de 
uygulanır (Gümüş’ten aktaran Kırmızı, 2013, s. 405). 

1.a Aile Konutu Niteliğine Sahip Kiranın Sona Ermesi 

Sona erme ile ilgili olarak bahsedilmesi gereken bir konu da aile konu-
tuna ait kira sözleşmesinin sona ermesi hakkındadır. TBK 349. madde-
sine göre, aile konutu olan kiralananın bildirim yoluyla sona erdirilmesi 
özel bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Kanun hükmüne göre, aile konutu 
olan kiralanan taşınmazda eşlerden biri kiracı sıfatıyla sözleşmeye taraf-
sa, kiracı olarak geçen tarafın, eşin rızası hilafına sözleşmeyi fesih hakkı 
bulunmamaktadır. Fesih için kiracı sıfatına sahip olmasa da eşin rızası 
gerekmektedir. Rızanın fesih ya da fesih bildirimi ile aynı anda alınması 
şart değildir, rıza tasarruf yetkisindeki eksikliği giderici bir olgu olup, izin 
ya da icazet şeklinde verilebilir (Kırmızı, 2013, s. 418-419). Bu husus ka-
nunda “Aile konutu olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmazlarda ki-
racı, eşinin açık rızası olmadıkça kira sözleşmesini feshedemez.(349/1)” 
şeklinde ifade edilmiştir. TMK 193’te, Türk Medeni Kanununda aksine 
hüküm bulunmadıkça, eşlerden her birinin diğeri ve üçüncü kişilerle her 
türlü hukuki işlemi yapabileceği düzenlenmişken; TMK’nın 194. madde-
sinde bu kurala istisna getirilmiş ve diğer eşin rızası olmadıkça, aile ko-
nutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemeyeceği, devredemeyeceği veya 
aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamayacağı ifade edilmiştir. Rızası 
sağlanamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen 
eş, hakimin müdahalesini isteyebileceği ve aile konutu olarak özgülenen 
taşınmazın maliki olmayan eşin, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şer-
hin verilmesini isteyebileceği öngörülmüştür. TBK 349’da TMK’ya eşde-
ğer olarak eşlerin haklarının korunması hususunda gerekli düzenleme 
yapılmıştır. Buna göre, eğer eşler birlikte kiracı sıfatına sahiplerse an-
cak birlikte kira sözleşmesini feshedebileceklerdir. Kiracı gözükmeyen eş 
haklı sebebe dayanarak rıza vermekten kaçınabilir. Eşin hiçbir haklı ne-
den olmaksızın rıza vermekten kaçınması halinde, kiracı konumundaki 
diğer eşe, yargıcın müdahalesini isteme hakkı tanınmış bulunmaktadır. 
Takdir mahkemeye aittir (Aydemir, 2014, s. 232). 
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Eşlerden birinin kiracı sıfatına sahip olduğu durumda, diğer eş ki-
raya veren yönünden aile konutu hükümlerinden yararlanabilmesi için 
kiraya verene bir bildirimde bulunarak taraf sıfatını kazanması gerekir 
(Aydemir, 2014, s. 232). Sözleşmeye taraf olmayan eş bu şekilde taraf 
sıfatını kazanabilir. Bu şekilde, kiraya veren sözleşmeyi fehetmek istediği 
takdirde, fesih bildirimini veya fesih ihbarına bağlı durumu, hem kira 
sözleşmesinde imzası bulunan eşe hem de sözleşmede imzası olmayıp 
da sonradan taraf sıfatını kazanmış olan diğer eşe bildirmek zorundadır. 
Her ikisine ayrı ayrı bildirimde bulunmadığı takdirde, fesih hakkını kul-
lanamaz (Aydemir, 2014, s. 233). 

2. Dava Yoluyla Sona Erme (Tahliye Davası)

Konut ve çatılı işyeri kiralarında bildirim yoluyla sona ermenin yanın-
da dava yoluyla sona erme hususu da ayrıca düzenlenmiştir. Dava yoluyla 
sona erme bildirimle sona erme yolundan farklı olarak bir sebebe dayan-
maktadır. Mahkemece, tahliye kararı kesinleştikten sonra kiracı işgalci 
konumuna düşeceğinden, kiraya veren kiracıdan işgal tazminatı (ecrimi-
sil) isteyebilir (Gümüş, 2015, s. 268). Tahliye davası olarak anılan dava 
sonucunda oluşan karar sözleşmeyi sonlandırdığı için “bozucu yenilik 
doğuran bir etkiye” sahip olmaktadır; dava da bozucu yenilik doğuran 
davadır; ancak uygulamada mahkemeler sadece sözleşmeyi sona erdiren 
bir karar vermemekte, kiracıya kiralananı kiraya verene teslim etmesi yö-
nünde hüküm kurduğu için kararın eda yönü de bulunmaktadır (Yavuz/
Acar/Özen’den aktaran Kırmızı, 2013, s. 421). Tahliye davası sebepleri 
aşağıda madde madde incelenecektir. 

I. Kiraya Verenden Kaynaklanan Sebeplerle

Konut ve çatılı işyeri kiralarına özgü sona erme hallerinde, kiraya 
verenden kaynaklanan sebeplerle dava yolu ile sona erme hususu TBK 
350-351. maddelerde düzenlenmiştir. Buna göre; konut veya işyeri ge-
reksinimi sebebiyle sona erme, yeniden inşa ve imar sebebiyle sona erme 
ve yeni malikin gereksinimi (TBK 351) sebebiyle sona erme hallerinden 
bahsetmek gerekecektir. 

a. Gereksinim Sebebiyle Sona Erme (Tahliye)

Öncelikle bu sebeplerden kiraya verenden kaynaklanan sebepler üze-
rinde durulacaktır. TBK’nın 350/1. maddesinde kiraya verenden kaynak-
lanan ve gereksinim sebebine dayanarak kira sözleşmesini sona erdirme 
imkanı düzenlenmiştir. Buna göre kiraya veren, kiralananı kendisi, eşi, 
altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişiler için 
konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, kira 
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sözleşmesini bu sebebe dayanarak fesih yolu ile sona erdirme hakkına sa-
hiptir. Kiraya verenin bakmakla yükümlü olduğu kişiler dışında, amca, 
dayı, hala, teyze gibi kan hısımları ile kayın, baldız, kayınana, kayınbaba, 
enişte gibi kayın hısımlarının gereksinimleri nedeniyle konut ve çatılı iş-
yeri kirasının sona erdirilmesi istenemez; bakmakla yükümlü olunanlar 
da bu kapsamda, ancak durumun gereklerine göre değerlendirilmelidir 
(Aydemir, 2014, s. 187). Bu çerçevede ilk akla gelecek kişiler kiraya vere-
nin TMK m. 364 uyarınca yardım nafakası ile yükümlü olduğu kişilerdir. 
Söz konusu nafaka alacaklıları, üstsoy, altsoy ve kardeşlerdir (Gümüş, 
2015, s. 277). Türk aile yapısına baktığımızda bakmakla yükümlü olunan 
kişilerin kapsamına gelin, damat ve diğer akrabalar da girebilmektedir; 
ancak Kanun Koyucu TMK 364. madde ile böyle bir sınırlama getirmiştir 
(İpek, 2012, s. 63). 

Gereksinim sebebiyle sona erme şartları gerçeklik (Kırmızı, 2013, s. 
431; Tunaboylu, 2013, s. 598; Gümüş, 2015, s. 276), zorunluluk ve sa-
mimiyet (Kırmızı, 431; Tunaboylu, 598; Gümüş, 276; Aydemir, 2014, s. 
187) koşullarıdır2. Kiraya verenin kendisi ve kanunda sayılan kişiler için 
konut ya da işyeri ihtiyacının zorunlu olması gereklidir. Henüz gerçek-
leşmemiş ihtiyaçlar tahliye nedeni sayılamaz (Gümüş, 2015, s. 276; Tu-
naboylu, 2013, s. 599)3. Zorunlulukla beraber samimiyet şartı da aran-
maktadır. Çünkü, zaman zaman gereksinime dayalı olarak dava açılarak 
boşaltmanın sağlanmasından sonra yerin daha yüksek bedelle kiraya ve-
rildiği bilindiği için, mahkemece gerçek ihtiyaç durumunun araştırılması 
öngörülmüştür (Aydemir, 2014, s. 187). Kiralayan (kiraya veren) ihtiyaç 
iddiasını her türlü delille ispatlayabilir (Pehlivan, 2017, s. 181). Mah-
keme, ihtiyacın zorunlu ve samimi olmasını değerlendirirken durumun 
özelliğini ve tanıklıkları dinleyerek bir neticeye varmak durumundadır. 
İhtiyaç iddiasının somut olaya göre değerlendirilmesi yerinde olacaktır. 
“Yargıtay, dönem sonunda ihtiyaçtan söz edilmeyip kira parasının artırıl-
ması istenildiği halde sonradan ihtiyacın ileri sürülmesine, bir süre önce 
boşaltılan konutu kız çocuğuna özgülenmeyerek şimdi ihtiyaç dolayısıyla 
açılan davaya konu edilmesine ilişkin istemleri zorunlu ve samimi bul-
mamıştır (Aydemir, 2014, s. 188).”4 Aynı şekilde, mahkeme, davacının 

2 6 HD. 09.05.2011 2010/14205 2011/6059, www.kazanci.com 
3 Y6. HD. 01.03.2007, 80/2077 - Y. 6. HD. 18.11.2008 11196/12752. (Aktaran Gümüş, 

2015, s. 276)
4 “Davacı, kocasından ayrı yaşadığını ve bir araya gelmesi için kızının ayrı oturmak du-

rumunda kaldığını öne sürerek dava açmıştır. İhtiyaçlı kızın üniversitede okuduğu 
ekonomik bağımsızlığının bulunmadığı, bir gelirinin olmadığı, anne-babanın yardımıy-
la geçindiği anlaşılmıştır. İhtiyacın gerçek, samimi zorunlu olması gerekir. Bu davada 
anılan unsurlar yoktur.” 6. HD. 15.04.1986 1986/3867-5321 

 - “İhtiyacın zorunlu, gerçek ve samimi olduğu kanıtlanmadıkça tahliye kararı verilemez. 
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taşınmazı satın aldıktan sonra satılığa çıkarması sebebiyle gereksinime 
dayalı tahliye davası açmasını samimi bulmamıştır.5 Aşağıda konut ve iş-
yeri gereksinimi dolayısıyla tahliye talepleri anlatılırken farklı örneklere 
değinilecektir. 

I.a.1. Konut gereksinimi

Kanunda sayılan kişiler için konut ihtiyacının bir şart olmasının yanın-
da, bu ihtiyacın zorunlu, gerçek ve samimi olması şartı da gerçekleşmeli-
dir. Fakat ihtiyaç kavramı genel ve kesin bir kavram olmamakla birlikte 
somut olayın şartları da dikkate alınarak ihtiyacın gerçek ve samimi oldu-
ğu durumlarda tahliye davası kabul edilmektedir (Sonkurt, 2018, s. 32). 

Uygulamada tartışmalı konulardan biri “ergin çocuklar” ile ilgili ihti-
yacın zorunlu olup olmadığıdır. Yargıtay özel dairesi, bu konuyla ilgili bir 
kararında, üniversitede okuyup hiçbir geliri olmayan ve anne babasının 
yardımıyla geçinen kızın ayrı oturtulmasına ilişkin istemi haklı ve sami-
mi kabul etmediği halde, başka bir kararında da ergin olan kızın anne 
ve babasıyla birlikte oturmaya zorlanamayacağı gerekçesiyle gereksinime 
dayalı boşaltma istemini haklı bulmuştur. Yargıtay’ın ergin çocuk ile ilgili 
bu hususu değerlendirirken esas aldığı ölçüt ergin çocuğun ekonomik du-
rumunun yeterli olup olmadığıdır.6 Ancak Aydemir’e göre (2014, s. 188), 
“Ergin çocuğun aile ile birlikte oturma zorunluluğu bulunmadığına göre, 
kanımca çocuğun ekonomik güce sahip olma koşulunun aranması, yargı 
kararı ile gereksinim sahibine ait hakkın kısıtlanması sonucunu doğurur. 
O nedenle gereksinimde ergin çocuğun ekonomik gücünün varlığı dava 
koşulu olmamalıdır.” 

Bununla birlikte, erkek çocuk için gereksinim nedeniyle tahliye talebi 
konusunda, erkek çocuğun askere alınması meselesi değerlendirilirken 
somut durum ve şartlar göz önünde bulundurulmalıdır. Yargıtay’ın “dava 
sonuçlanmadan önce kısa sürede çocuğun terhis olacağının anlaşılması 
halinde istemin kabulü gerekir (Aydemir, 2014, s. 189).”7 şeklinde bakış 
açısı bulunmaktadır. 

Yine çocuklarla ilgili olarak, Yargıtayca evlenme ve nişanlılık dönem-

Davacı ihtarda kira parasının artırılmasını isterken, ihtiyaçtan söz etmediğine göre, 
tahliye davası haklı değildir.” 6. HD. 07.07.1998 1998/6255-6241

  “Kiralayanın bir süre önce boşaltılan konutu kızı (M) ye tahsis etmyerek, şimdi kızının 
ihtiyacına dayalı olarak dava açması, ihtiyaç iddiasının samimi olmadığını göstermekte-
dir.” 6. HD. 23.10.2001 2001/8167-8314 

5 Y. 6. HD. 5.12.2005 9653-11149, www.kazanci.com
6 6. HD. 20.05.1996 1996/1476-4814, www.kazanci.com
7 6. HD. 17.10.1989 1989/12870-15222 (Aktaran Aydemir, 2014, s. 189)
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lerine göre ayrıma gidilmiş, nişanlılık döneminde ihtiyaç olgusunun zo-
runlu olup olmadığı tartışma konusu olmuştur. Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulunun bu konudaki görüşü, özetle; 

Evlenmenin gerçekleşeceği yolunda somut kanıtlar olmadıkça, 
nişanlanma, ihtiyaca dayalı olarak tahliye nedeni olamaz. (HGK. 
12.12.1984 Ta. 1982/6-863, 1984/1049 Sa.)

Şeklinde olup, bu karara göre ihtiyaç olsa dahi sırf nişanlılık durumu 
boşaltma nedeni değildir. Bu gibi hallerde, çocuğun ergin olduğu gerekçe-
siyle müstakil oturma isteğinin ileri sürülmesi daha uygun olabilir (Ayde-
mir, 2014, s. 189).8 

Aksi yönde de bir Yargıtay kararı bulunmaktadır. Karara göre, nişan-
lılık durumunda olunsa da, evlilik yolunda somut adımlar atıldığı ispat 
edildiğinden, Yargıtayca ihtiyacın ciddi olduğuna kanaat getirilerek tah-
liyeye karar verilmiştir.9 Yani, evlenmeye yönelik bir somut hazırlıklar 
yapılıyor olması konut gereksiniminin zorunlu ve samimi olarak değer-
lendirilmesinde rol oynamaktadır. 

İpek’e (2012, s. 64) göre, mevcut bir konuttan daha lüks ve üstün bir 
yerde oturma arzusu bir ihtiyacın ifade olarak kabul edilemez; uygula-
mada Yargıtay, yazlık olarak kullanmayı10, kırk yaşındaki bekar erkeğin 
annesinin yanında kalmasını11, kiraya verenin kendisinin de kirada otur-
masını12, sağlık nedenleriyle kiralananda oturulmak istenmesi13 gibi hal-
leri somut olayın şartları da desteklediği sürece gerçek ve samimi ihtiyaç 
olarak kabul etmektedir. 

Yurtdışında çalışanlar ve Türkiye’de kiraya veren konumunda olan-
lar açısından da gereksinim iddiası tartışmalı bir husustur. Bu durumda 
olanların gereksinim sebebiyle kiraya son verebilmeleri için Yargıtayca 

8 “Sadece nişanlı olmak ihtiyaç sebebiyle tahliye nedeni olamaz. Ergin olma ve müstakil 
oturma isteği öne sürülmediğine göre, sadece nişanlılığa dayanılarak tahliye kararı ver-
ilemez.” 6. HD. 20.05.1996 1996/4630-4784 

9 Y. 6. HD. 10.3.2003 E. 2003/1043 K. 2003/1228, www.kazanci.com
10 Y. 6. HD. 15.11.1983 12791/12831 - Y. 6. HD. 21.10.1992 6/603. (Aktaran İpek, 2012, 

s. 64)
11 Y. 6. HD. 10.09.1964 2133/3692. (Aktaran İpek, 2012, s. 64)
12 Y. 6. HD. 07.03.1988 E. 1987/15849 K. 1988/3446. (Aktaran İpek, 2012, s. 64)
13 Y. 6. HD. 09.02.1988 E. 1987/13718 K. 1988/1804. “Trafik gürültüsü sadece tarafların 

bulunduğu yerler için değil, özellikle büyükşehirlerde toplumsal ve yaygın bir olaydır... 
Toplumsal yaygın bir sorun halinde bulunan bir nedenin kişisel nedenlere indirgenerek 
kişisel olarak bir sağlık bozukluğu meydana getirmeden tahliye sebebi yapılmasını yasa-
nın amaçladığı konut ihtiyacı ile bağdaştırmak mümkün değildir.” Y. 6. HD. 08.02.1990 
1242/1549. (Aktaran İpek, 2012, s. 64)
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“yurda kesin dönüş” kriteri aranmaktadır (Aydemir, 2014, sf. 189).14 

Yurtdışında yaşayıp tatil için Türkiye’ye gelenler için ise olayın niteliği 
çerçevesinde değerlendirme yapmak gerekir. Aydemir’in (2014, sf. 189-
190) değerlendirmesine göre; 

Yurt dışındaki kişi tatil ihtiyacı için yazlık yönünden boşaltma davası 
açabilirse de, konut ihtiyacı süreklilik gösteren bir ihtiyaç olduğundan, 
konut ihtiyacı yönünden dava açması zorunlu bir neden sayılmaz.15 Uy-
gulamada, yurt dışında bulunup da yazları bir-iki aylık tatile gelen kiraya 
verenin ihtiyacı zorunlu ve samimi bulunmadığı halde, eşiyle birlikte yurt 
dışında çalışıp yıllık izne geldiğinde kayınbabasında ve otelde kalan veya 
eş ve dört çocuğuyla Türkiye’de tatil geçirmek için gelen ailenin ihtiyacı 
samimi ve zorunlu görülmüştür.16 Ancak yurt dışında bulunan kişi Tür-
kiye’de kiracı konumunda olup, yaz mevsiminde gelip tatilini ülkede geçi-
riyorsa, kiralanana bakmadığı veya kullanılmadığı gerekçesiyle boşaltma 
davası açılamaz.17 

Gereksinim sebebinin sona ermeye dayanak yapılmasında kiraya vere-
nin “konutunun olması” veya “tahliye tehdidi altında olması” da birer et-
kendir. “Eğer kiraya verenin aynı yerleşim yerinde ve uygun semtinde ko-
nutu varsa, ortada zorunluluk olmadığı için boşaltma istemi haklı nedene 
dayanmadığı halde, evi olmasına karşın kiradaki konutun daha üstün 
nitelikte olması ihtiyaç iddiasında samimi olarak kabul edilir (Aydemir, 
2014, s. 190).18” Samimiyet şartının kabul edilebilmesi için satın alınan 

14 “Almanya’daki işinden henüz ayrılmamış ve Türkiye’ye kesin dönüş yapmamış bir 
kimsenin kiralananın boşaldığı takdirde burada iş yapacağının kabul edilmesi ka-
nunun aradığı manada bir ihtiyaç iddiası olarak mütalaa edilemez.” 6. HD. 22.5.1981 
1981/3530-8644. www.kazanci.com 

15 “Yurt dışındaki kişi tatil ihtiyacı için yazlık yönünden tahliye davası açabilirse de, konut 
ihtiyacı süreklilik gösteren bir ihtiyaç olup muvakkat tatil geçirme, sayfiye, konaklama 
ihtiyaçları gibi geçici ihtiyaçları kapsamaz.” 6. HD. 08.02.1991 1991/11890-1626 (Ak-
taran Aydemir, s. 189)

16 “Davacı Paris’te oturmakta olup, yaz mevsimlerin 1-2 aylığına Türkiye’ye gelmektedir. 
İhtiyaç sebebiyle dava açılmıştır. Yılda 1-2 aylık süre zaruri ihtiyaç olarak kabul edile-
mez.” 6. HD. 20.01.1986 1985/14909, 1986/323 

 - “Davacı, eşiyle birlikte yurt dışında çalışmakta ve yıllık izne geldiğinde kayınbabasın-
da, otelde kalmaktadır. Söz konusu evi yıllık tatillerinde kalmak için aldığı anlaşıldığına 
göre, ihtiyaç iddiası doğmuştur ve samimidir.” HGK. 31.05.1989 1989/6-291 1989/402 

 - “Eş ve dört çocuğuyla Türkiye’de tatil geçirmek, maddi külfeti gerektirir. Yıllık tatil 
geçirilmek üzere açılan ihtiyaca dayalı tahliye davası bu özel koşullar nedeniyle kabul 
edilmelidir.” HGK. 28.11.1990 1990/6-466 1990/593. (Aktaran Aydemir, s. 190)

17 “Kiracı yurt dışında olmasına rağmen, yazları gelip oturduğuna göre, kiracılığı devam 
ediyor demektir. Evin bakılmadığı iddiasıyla tahliye istenemez. Ancak, hor kullanım 
nedeniyle zarar istenebilir.” 6. HD. 21.04.1981 1981/1203-6648. (Aktaran Aydemir, s. 
190)

18“İhtiyaca dayalı tahliyede; ihtiyacın gerçek ve samimi olması, ihtiyacın zorunlu olması ge-
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konutun, davacının aynı şehirde bulunan konuttan daha üstün nitelikle-
re19 sahip olması gerekir (Aydemir, 2014, s. 190). Ayrıca, tahliye tehdidi 
altında olma hususunda ise, kiraya veren kiracı konumunda olup tahliye 
tehdidi altında ise ve kiraya veren olduğu konutu kullanma zorunluluğu 
doğduysa, gereksinim nedeniyle sona erdirme sebebi haklı kabul edilme-
lidir. Nitekim, Yargıtay kararları da bu yöndedir; 

İş yerine ilişkin tahliye davalarında ihtiyaçlının kirada olması halin-
de ihtiyacın kabulü için ihtiyaçlının ya tahliye tehdidi altında bulunma-
sı veya kiralananın yapılacak iş için daha üstün nitelikte hiç olmazsa 
çalışılan yerle eş değer vasıfta bulunması gerekir. Eşdeğerlik halinde 
mülkiyet hakkının üstünlüğü nazara alınarak aynı işin kiralanan-
da yapılmasında ihtiyaçlının tercihi esas alınır. (Y. 6. HD. 28.6.1999 
5750/5784; www.kazanci.com) 

Sonkurt’un aktardığına göre ise; kiraya veren kendisi kirada oturmak-
ta ise, ihtiyaç başkaca bir koşul aranmaksızın gerçek ve samimi sayılmak-
ta ve tahliyeye karar verilmektedir. Yargıtay, kiraya verenin tahliye tehdi-
di ile karşı karşıya kalma riskinin bulunmasına gerek görmemiştir. Bir 
kimsenin kiracı olarak oturduğu yerden tahliye edilme ihtimali her zaman 
için mevcut olduğundan böyle bir tehdidin sürekli olarak varlığından söz 
edilebilir (Burcuoğlu ve Doğan’dan aktaran Sonkurt, 2018, s. 33). 

Yargıtay birçok kararında, kiralananın eşya koymak amaçlı tahliyesi-
nin zorunlu, gerçek ve samimi olduğuna kanaat getirmektedir. Ancak bu 
husus kolayca kötü niyetle tahliyeye sebep olabileceğinden, Yargıtay özel-
likle kiraya verenden kaynaklanmayan kiralanana eşya koyma talebini 
kabul etmektedir ve sonradan ortaya çıkan eşya koyma ihtiyacının kiraya 
veren tarafından kaynaklanmamış olmasını göz önünde bulundurması 
gerekir (Sonkurt, 2018, s. 43-44). 

I.a.2. İşyeri Gereksinimi

Kiraya veren kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu yahut kanun gereği bakmak-
la yükümlü olduğu diğer kişiler için işyeri gereksinimi sebebiyle de tahliye 
davası açabilir. Çatılı işyeri olup olmadıının tespitinde kiralanandaki ha-
kim durum ve sözleşmenin amacına bakılmalıdır (Aydoğdu/Kahveci’den 
aktaran Öztürk, 2017, s. 1553). Çay bahçesi, yazlık sinema, açık halı 
saha çatılı işyeri kavramına dahil değildir; yine bu anlamda, üstü açık 
otopark çatılı işyeri değilken, üç katlı otoparkın en üst katı çatılı olmasa 
da bir çatılı işyeri kirası söz konusudur (Aydoğdu/Kahveci’den aktaran 

rekir. Davacının şehir merkezinde normal bir evi bulunduğuna göre, ortada zorunluluk 
yoktur.” 6. HD. 17.11.1997 1997/9523-9663. (Aktaran Aydemir, s. 190)

19 6. HD. 24.12.2001 2001/9644 2001/9744. www.kazanci.com 
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Öztürk, 2017, s. 1553). Zorunluk ve samimiyet şartları (Öztürk, 2017, 
s. 1563) konut gereksinimi için olduğu kadar çatılı işyeri gereksinimi hu-
susunda da aranır. Çatılı işyerlerinde gereksinim sebebiyle sona erdirme 
yoluna gidilebilmesi için yine somut olaya göre değerlendirme yapmak 
gerekecektir. İşyeri gereksinimi hususunda “devamlılık” (Gümüş, 2015, 
s. 277)20 kriteri de ele alınmalıdır. İşyeri ihtiyacının kiraya veren veya 
kanunda sayılan kişiler tarafından bizzat icra edilecek bir meslek veya 
sanata ilişkin olması gereklidir (Gümüş, 2015, s. 277). 

Ayrıca, kiraya verenin ticari işlerini genişletmek amacıyla kiraya veren 
konumunda olduğu kiraların sona erdirilmesini istemesi de mümkün ve 
kabul gören bir sebeptir (Sonkurt, 2018, s. 53-54). Nihayetinde, hukuk 
sistemi çağın gereklerine göre şekillendiğinden dolayı, gerekli ekonomik 
koşullar göz önünde tutularak bu sebep Yargıtayca kabul edilmektedir. 
Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun; 

“Davacının beş ayrı yerde gözlükçü dükkanı vardır. Dava konusu 
yerin, ticaretin genişletilmek amacıyla tahliyesi istenmiştir. Davacı di-
ğer işyerlerini kapatacağını öne sürmediğine ve ticaretini genişletece-
ğini iddia ettiğine göre, serbest ekonomi sistemi içinde bu istemi, zo-
runlu ihtiyaç olarak kabul edilmelidir. (HGK. 01.10.1997 1997/6-630, 
1997/762)

Şeklinde özetlenebilen kararında, böylesine bir işlem, işyeri bakımın-
dan zorunlu bir gereksinim olarak benimsenmiştir (Aydemir, 2014, s. 
192).” 

Yurtdışında çalışma hususunda, konut gereksinimi sebebinin öne sü-
rülebilmesi için kesin dönüş şartı aranırken; işyeri ihtiyacı dolayısıyla 
gereksinim sebebinin ileri sürülmesi halinde kesin dönüş şartı aranma-
maktadır (Aydemir, 2014, 192).21 Bununla birlikte, işyeri gereksinimi öne 
sürüldüğü takdirde, kişi bir işe girmişse de, gereksinim durumu ortadan 
kalkmaz. İhtiyaçlının boşta olması yalnızca ihtiyacın varlığına karine teş-
kil eder. Ancak, kiralananın da yapılacak işe uygun olması gerekir (Kırmı-
zı, 2013, s. 453).22 Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun; 

20 Y. 6. HD. 06.12.2005 10167/11263 - Y. 6. HD. 05.05.1998 3632/3851. (Aktaran Gümüş, 
2015, s. 277)

21 - “Davacı Almanya’da çalışmasına rağmen dönüş hazırlığı içinde olduğu gerekçesiyle 
işyeri ihtiyacı ile dava açmıştır. Davanın devamı sırasında dönüş olmamıştır. Mev-
cut olmayan ve henüz doğmamış bir ihtiyaç için dava açılamaz.” 6. HD. 30.01.1990 
1990/586-895 

 - “Almanya’da işçi olan davacı, Türkiye’deki eşinin işyeri ihtiyacı için dava açmış; savun-
mada ise kesin dönüşün yokluğu öne sürülmüştür. Davacı iddiasında samimi olduğuna 
göre kesin dönüşe gerek yoktur. İstem kabul edilmelidir.” HGK. 27.12.1985 1984/6-
698, 1985/1187. (Aktaran Aydemir, 2014, 192)

22 Y. 6. HD. 15.05.2012 2012/4737-7312. (Aktaran Kırmızı, 2013, s. 453)
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“Davacının oğlu askerden dönmüş olup işsizdir. İşyeri ihtiyacı (kah-
vehane-otel) nedeniyle dava açılmıştır. Oğul altı ay sonra Demirçelik’te 
muhasebeci olarak işe girmiştir. Bu durum, ihtiyaç iddiasını ortadan 
kaldırmaz. Davaya devamla koşulları oluşmuşsa tahliye kararı veril-
melidir. (HGK. 26.12.1984 Ta. 1982/6-1047, 1984/1100 Sa.) 

Şeklindeki görüşü halen de devam etmektedir (Aydemir, 2014, s. 
193).” 

Kanun düzenlemesi esasında gerçek kişilere yönelik olmakla beraber, 
Yargıtay uygulamaları23 ve bazı doktrin yazarlarına24 göre tüzel kişiler için 
de gereksinim sebebiyle tahliye davası açılabileceği ortadadır. Ancak tüzel 
kişi ancak kendi ihtiyacı (Sonkurt, 2018, s. 45) için tahliye davası aça-
bilir. Tüzel kişiler açısından gerçek kişilerde olduğu gibi akrabalık iliş-
kilerinden bahsetmek mümkün değildir. Bununla beraber, tüzel kişiler 
için konut değil ancak işyeri gereksinimi sebebinin tahliye davasına konu 
olmasından bahsedilebilir. Konut ihtiyacını karşılamak amacıyla şirket-
lerin ve kamu tüzel kişilerinin açtığı tahliye davaları konusu tartışmalıdır 
(Sonkurt, 2018, s. 44). Tüzel kişilerin gereksinim sebebiyle tahliye talep 
edebilmesi için yine zorunluluk ve samimiyet kıstasları aranmakla bera-
ber, bunun tespiti öncelikle tüzel kişileri oluşturan tüzük, ana sözleşme 
veya yasal düzenlemelere göre saptanacaktır (Sonkurt, 2018, s. 45). Yani, 
tahliye davasının tüzel kişiliğin kuruluş amacı, faaliyet kapsamına uygun 
olması ve zorunlu olarak gereksinmesi gibi hususlar incelenerek tahliye 
kararı verilebilecektir. 

Konut gereksinimi için de işyeri gereksinimi için de gereksinim şartı-
nın tahliye davasının sonuna kadar varlığını sürdürmesi gerekir. 

TBK 355. maddesine göre yeniden kiralama yasağı öngörülmüştür. 
Hükme göre, tahliyesi sağlanan taşınmazda tahliye sebebi olarak ileri sü-
rülen olay tahliyeden sonra yerine getirilmemişse kiraya verenin bu ta-
şınmazı üç yıl süreyle başkasına kiraya vermesi mümkün değildir. 3 yıl 
boyunca da eski kiracısından başkasına kiralayamayacaktır. Ancak, ta-
şınmaza ilişkin yeni durumun ve yeni bedelin eski kiracı tarafından kabul 
edilmemesi halinde 3 yıl içinde de yeni bir kiracıya kiraya verilebilir. Kira-
ya verenin, 355. maddeye aykırı davranışı halinde tazminat sorumluluğu 
bulunmaktadır. 

23 Y. 6. HD. 25.01.1973 226/194 - Y. 6. HD. 30.12.1987 11815/14199 (Aktaran Sonkurt, 
s. 45)

24 Burcuoğlu, İnceoğlu ve Eren’den aktaran Sonkurt, 2018, s. 44-45. 
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I.a.3. Dava Açma Süresi ve Dava Açma Hakkı

Genel sona erme hükümleri ve bildirimle sona ermeden farklı olarak, 
gereksinim halinde fesih bildirimi öngörülmüş olsa bile, sözleşmenin 
sonlandırılması için dava açılması gerekliliği kanunda düzenlenmektedir. 
Dava açılmasına ilişkin kanuni düzenlemede yer alan sürelere uyulması 
gereklidir. Süresinde açılmamış olan dava reddolunacaktır. 

Süreler kanunda belirtilmiştir. TBK 350’ye göre belirli süreli kiralarda 
sürenin sona ermesinden itibaren bir ay içinde, belirsiz süreli kiralarda 
ise belirsiz süreli kira sözleşmelerinde kiraya ilişkin genel hükümlerde 
yer alan fesih dönemi ve fesih bildirimi sürelerine uyularak belirlenecek 
tarihten itibaren bir ay içinde açılacak dava açılarak kira sözleşmesi sona 
erdirilebilir. 

Belirli süreli kiralarda, kira sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 
bir ay içinde dava açılarak sözleşme sona erdirilebilirse de; bu bir aylık 
süreden önce fesih bildirimi yapılmışsa, “buna ilişkin hak saklı tutula-
rak süre kesilmiş olmakla, yeni kira dönemi sonuna kadar dava açılması 
mümkündür (Aydemir, 2014, s. 195).” 

Örneğin, kira başlangıcı 20.08.2012 olup süre de iki yıl ise, ihtiyaç 
iddiasıyla davanın 20.08.2014 tarihinden sonra bir ay içinde açılması ge-
rekir. Ancak süre dolmadan önce fesih bildiriminde bulunulmuşsa, baş-
layan dönem sonuna kadar (örneğe göre 20.08.2015 tarihine kadar) dava 
açılması mümkündür (Aydemir, 2014, s. 195). 

Hatta, kira süresinin bitiminden sonraki bir aylık dava açma süresi 
içinde kiracıya gönderilen bildirimin onun eline geçmiş olması halinde 
dahi, dönem sonuna kadar dava açılabileceği Yargıtay uygulamasınca ka-
bul edilmektedir. 6. Hukuk Dairesi’nin bir kararında bu husustan bahse-
dilmektedir: “İşyeri ihtiyacı yönünden davanın sözleşme bitimininden 
itibaren bir ay içinde açılması gerekir. Eğer daha önceden veya süre 
bitiminden sonraki bir ay içinde bir bildirimde bulunulmuşsa, dönem 
sonuna kadar dava açabilir. (6. HD. 10.11.2003 8193/8235)” Çünkü fe-
sih bildirimi dava açma süresini keser (Aydemir, 2014, s. 195). 

Belirsiz süreli kiralarda ise; kiraya ilişkin genel hükümlere göre fe-
sih dönemi ve fesih bildirimi sürelerine uyularak belirlenecek tarihten 
başlayarak bir ay içinde dava açılması gerekir. Yani, TBK 328-329-330. 
maddeleri konut ve çatılı işyeri kiraları açısından kira sözleşmesinin 
başlangıç tarihini hesaplamak için, yapılan bu kanuni atıfla uygulana-
caktır. Buna göre, sözleşmede başkaca süre belirlenmemişse, kanunda 
öngörülen fesih dönemi ve fesih bildirimi sürelerine uyularak sözleşme 
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feshedilebilecek, 328. maddenin ilk fıkrasının son cümlesinde belirtildi-
ği gibi fesih dönemlerinin hesabında kira sözleşmesinin başlangıç tarihi 
esas alınacaktır. Sözleşme ya da kanunda belirtilen sürelere uyulmadığı 
takdirde fesih bildirimi bir sonraki fesih dönemi için geçerli olacaktır. 
Taşınmazlar ve taşınır yapılar hakkında belirsiz süreli kiralarda, altı aylık 
kira döneminin sonu için üç aylık fesih bildirim süresi öngörülmüştür. 
Bu süreç izlenerek konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin belirsiz süreli 
kira sözleşmelerinde gereksinim sebebiyle sona erme için dava açılması 
zorunluluktur. Fesih bildirimi yapılmamışsa fesih döneminin sonundan 
itibaren bir ay içinde, fesih bildirimi yapılmışsa süreye ilişkin hak saklı 
tutulmuş olacağından, davanın başlangıç tarihi itibariyle dönem sonuna 
kadar dava açılabilmesi mümkün olacaktır (Aydemir, 2014, s. 196). TBK 
353. maddesine göre, “Kiraya veren, en geç davanın açılması için öngö-
rülen sürede dava açacağını kiracıya yazılı olarak bildirmişse, dava açma 
süresi bir kira yılı için uzamış sayılır.” 

Belirli süreli konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracı sözleşmeyi sonlan-
dırmak istediği takdirde buna ilişkin bildirimi, sürenin bitmesinden en az 
onbeş gün önce yapması gerekir. Kiraya veren açısından ise daha uzun bir 
zaman öngörülmüş olup, kiraya veren ancak kira başlangıcından on yıl 
geçtikten sonra, her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce yapılacak 
bir bildirimle kira sözleşmesini sona erdirebilecektir. 

Belirsiz süreli konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracı kira ilişkisini bil-
dirimsiz olarak her zaman sonlandırma hakkına sahiptir. Kiraya veren 
ise, belirli süreli kirada olduğu gibi, kira başlangıç tarihinden itibaren 
toplam on yıl geçtikten sonra genel hükümlere göre kirayı sonlandırabile-
cektir (Aydemir, 2014, s. 79). 

Dava açabilecek kişiler bakımından, kiraya veren sıfatına sahip kişi-
nin malik olması şart olmadığı gibi, gereksinim sebebini öne sürenin de 
malik olması şart değildir. Ancak, “malik ile kiraya verenin ikisinin aynı 
zamanda ihtiyaç sahibi olması halinde yarar çatışması nedeniyle hakka-
niyet gereği malike üstünlük tanımak gerekecektir25. Aksi halde, mülkiyet 
hakkının kullanımı sınırlandırılmış olur.” (Aydemir, 2014, sf. 198) 

b. Yeniden İnşa ve İmar Sebebiyle Sona Erme (Tahliye)

Konut ve çatılı işyeri kiralarının kiraya verenden kaynaklanan sebep-
lerle dava yolu ile sona ermesi sebeplerinden biri de TBK 350/2’de yer 
alan yeniden inşa ve imar nedeniyle sona ermedir. Bu sebep çerçevesinde 
yapılacak onarım, genişletme veya değiştirme nedeniyle sona erme halleri 

25 Y. 6. HD. 30.11.2006 9443/12237 (Aktaran Aydemir, 2014, sf. 198)
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mevcuttur. Her şeyden önce, kiralananın yeniden yapılması gerekiyorsa, 
örneğin deprem nedeniyle kısmen yıkılan binanın yeniden yapılması söz 
konusu ise kiracı TBK m. 350/2 uyarınca tahliye edilebilir (Gümüş, 2015, 
s. 279). 

TBK 319’a göre, kiralananın eskimesi, yıpranması veya içindeki tesis-
lerin kırılıp bozulması sonucu işlevini kısmen kaybetmesi halinde kira-
lananın onarımı gerekiyorsa, bu halde kira ilişkisinin belli bir süre için 
durdurulması söz konusu olabilir. Yapılacak onarımdan sonra kira iliş-
kisi kaldığı yerden devam eder (Aydemir, 2014, s. 202). Ancak, TBK’nın 
350/2 maddesinde düzenlenen onarım, ayıpla ilgili onarımdan daha geniş 
kapsamlı olup, bu husus “esaslı onarım” olarak tanımlanmıştır. Konut 
veya çatılı işyerinin tamamen boşaltılmasını zorunlu kılan onarım, esaslı 
sayılır (Aydemir, 2014, s. 202). Ufak tefek tamir ve değişiklikler esaslı 
sayılmaz (Gümüş, 2015, s. 280).26 

Genişletme, kiralananın oluşturulması amacına uygun olarak ona 
daha fazla işlevsellik ve uygunluk kazandırma; yenileme ise kiralananın 
tamamen ortadan kaldırılarak onun yeni bir varlık olarak ortaya konul-
ması anlamında olabilir. Kiralanan taşınmaza kat eklenmesi, genişletme; 
taşınmazın yıkılarak projesine göre yeniden yapılması da yenileme faali-
yetlerine örnek olarak gösterilebilir (Aydemir, 2014, s. 202). 

Kira sözleşmesinin bu sebeplerler feshedilebilmesi için belli şartlar 
aranmaktadır. Buna göre; yapılacak işlemin esaslı onarım, genişletme ya 
da değiştirme şeklinde olması ve kiralananı kullanımı mümkün olmayan 
hâle sokacak olması gerekmektedir. Aksi halde, kiranın sona erdirilmesi 
talep edilemez. Bu durumda, TBK 319’a göre işlem yapmak gerekecektir.

Dava yoluyla kira sözleşmesinin sona erdirilmesi hususlarından olan 
yeniden inşa ve imar durumunda da sözleşmenin tahliye davası ile son-
landırılması gerekmektedir. Yani, gereksinim sebebinde olduğu gibi bu 
sebepte de sözleşmeye son verilmek isteniyorsa, kanunda öngörülen sü-
relere uyulması ve buna göre dava açılması şarttır. 

Buna göre, belirli süreli kira sözleşmesi olduğu halde, kira sözleşme-
sinde kararlaştırılan sürenin sona ermesinden itibaren bir ay içinde; söz-
leşmenin belirsiz süreli olması halinde, TBK 328-329-330. maddelerinde 
belirlenen fesih dönemi ve fesih bildirimi sürelerine uygularak belirlene-
cek tarihten itibaren bir ay içinde davanın açılması gerekir. Gereksinim 
sebebiyle sona erme kısmında sona erme yöntemi açıklandığı için, ve ye-
niden inşa ve imar sebebiyle sona ermede aynı prosedür uygulanacağın-

26 Y. 6. HD. 05.04.1989, 4334/5962 (Aktaran Gümüş, 2015, s. 280).
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dan, burada tekrar edilmesine gerek duyulmamıştır. TBK 353 uygulama-
sı burada da geçerlidir. 

Yeniden inşa ve imar sebebiyle dava açılabilmesi için, “imar - inşa 
amacıyla esaslı onarım, genişletme veya yenileme işinin, kiralananın bo-
şaltılmasına neden olabilecek boyutta olup olmadığının ve o işin devamı 
halinde kiralananda oturmanın veya faaliyette bulunmanın mümkün olup 
olmadığının fen ve inşaat tekniği yönünden saptanması şarttır (Aydemir, 
2014, s. 203).” “Örneğin bir binanın üstüne kat ilavesi için ahşap tava-
nın betonarme hale getirilmesinde, eski binanın modernleştirilmesi için 
bütünüyle tadilat yapılmasında, daha güzel ve sosyal ihtiyacı karşılaya-
cak hale getirilmesinde imar amacı vardır. Kiralananın tamamen yıkılıp 
yeniden yapılmasında ise imar amacı araştırılmaz. Çünkü imar ancak 
mevcut bir bina üzerinde söz konusu olmaktadır (Yavuz/Özen/Acar’dan 
aktaran İpek, 2012, s. 70).”27 Depremde kısmen yıkılma, kullanma ömrü-
nün sona ermesi veya kentsel dönüşüm gibi yasal zorunluluk hallerinde 
ise binanın yeniden inşası gerekir (Öztürk, 2017, s. 1572). Yeniden inşa 
ve imar sebebiyle tahliye için, gerekli bilgi ve belgelerin dava açıldığın-
da mahkemeye sunulması gereklidir. Yargıtay uygulaması imar kastının 
varlığının ispatı için, yeniden yapım veya yapının tamiri, değiştirilmesi 
veya genişletilmesine yönelik tasdikli (belediyece onanmış) projenin, yapı 
ruhsatının veya tasdikli avan projenin dava açılırken veya dava sırasında 
kiraya veren tarafından ibrazını gerekli görmektedir (Gümüş, 2015, s. 
280).28 İbraz edilen projenin mahallinde uygulanabilir de olması gerekir 
(Gümüş, 2015, s. 280).29 Mahkemenin yargılaması sonucunda, kiralanan 
yerin kullanılmasının imkansız olduğuna dair kanuni şartın gerçekleş-
tiğine kanaat getirildiği takdirde fesih kararı verilir ve böylece sözleşme 
sona erer. Taşınmazın boşaltılması gündeme gelir. Ancak şöyle bir durum 
da mevcuttur ki; yapılacak inşa ve imar sözleşmenin feshini gerektirecek 
bir boyutta değilse, geçici boşaltma da istenebilir. Bu durumda sözleşme 
aynen devam eder.30 İnşa ve imar nedeniyle sözleşmenin feshini gerektiri-
ci neden, TBK’nın 350/2. maddesinde belirtilen husustur. Yoksa inşa ve 
imarın dışında kalan onarım ve değişiklikler, sözleşmenin feshini zorunlu 

27 Y. 6. HD. 20.12.1994 12670/12992 - Y. 6. HD. 20.04.1971 1607/1808. (Aktaran İpek, 
2012, s. 70)

28 Y. 6. HD. 18.09.1995, 8663/8187 - Y. 6. HD. 08.02.1988, 12703/1692 - Y. 6. HD. 
21.01.2008, 10608/321. (Aktaran Gümüş, 2015, s. 280)

29 Y. 6. HD. 06.10.2005, 9420/9070 - Y. 6. HD. 24.05.2004, 4108/4050 - Y. 6. HD. 
18.06.2003, 4479/4648. (Aktaran Gümüş, 2015, s. 280)

30 “Karar kesinleşip geçici tahliye gerçekleşinceye kadar akdi ilişki aktif biçimde devam 
edecek; kiralananın kullanılması karşılığı olan kira parasının ödeme borcu da sürecek, 
fuzuli şagil söz konusu olmayacaktır.” HGK. 25.10.1989 1989/6-362, 1989/551. www.
kazanci.com 



88 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 93 • Sayı: 3 • Yıl: 2019

kılmayıp, kiralananın belli bir süre ile boşaltılmasını gerektirir (Aydemir, 
2014, s. 204). 

TBK 355’e göre, gereksinim sebebiyle sona ermede olduğu gibi, yeni-
den imar ve inşa sebebiyle sona ermede de, kira sözleşmesinin sonlandı-
rılması sebebi olarak öne sürülen sebepler gerçekleştirilmediği takdirde, 
yeniden kiralama yasağı öngörülmüştür. Şöyle ki; yeniden inşa ve imar 
amacıyla boşaltılması sağlanan taşınmazlar, eski hali ile, haklı sebep ol-
maksızın üç yıl geçmedikçe başkasına kiralanamaz. Aksi halde, kiraya 
veren eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bede-
linden az olmamak üzere tazminat ödemek zorundadır. Tersi durumda 
ise, yani yeniden inşa ve imar uygulaması gerçekleştirildiği durumda, eski 
kiracının, yeniden inşa ve imarı gerçekleştirilen taşınmazları, yeni duru-
mu ve yeni kira bedeli ile kiralama konusunda öncelik hakkı vardır. Bu 
hakkın, kiraya verenin yapacağı yazılı bildirimi izleyen bir ay içinde kul-
lanılması gerekir; bu öncelik hakkı sona erdirilmedikçe, taşınmaz üç yıl 
geçmeden başkasına kiralanamaz. Aksi halde, kiraya verenin yukarıda 
bahsedilen tazminat (TBK 355/son) yükümlülüğü doğacaktır. Ancak ki-
raya verenin yapacağı yazılı bildirimden sonraki bir ay içinde eski kiracı 
öncelik hakkını kullanmazsa, artık bu hakkını kaybetmiş olacaktır. Mad-
dede öngörüldüğü gibi, kiralananın yeni durumu ve yeni kira bedeli ile 
eski kiracının kiralama konusunda öncelik hakkından bahsedilmektedir. 
Şayet, “eski kiracı yeni durum ve yeni bedeli kabul etmezse, kiraya veren 
sorumluluktan kurtulmuş olacaktır (Aydemir, 2014, s. 206).” 

c. Yeni Malikin Gereksinimi Sebebiyle Sona Erme (Tahliye) 

Konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiralananın el değiştirmesi ve bir 
üçüncü kişinin malik haline gelmesi durumunda, kira sözleşmesi devam 
eder. Sözleşmede kiraya veren taraf artık yeni malik olur. Yeni malikin 
kiralananı edinmesi ve kira sözleşmesinin tarafı haline gelmesi üzerine, 
TBK’nın 351. maddesi uyarınca, yeni malikin kiralananı kendisi, eşi, alt-
soyu, üstsoyu ya da kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler 
için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu hasıl 
olduğu takdirde, sözleşmeyi sona erdirme hakkı mevcuttur. Taşınmazın 
tapuya kayıtlı olup olmamasının önemi yoktur (Gümüş, 2015, s. 281).31 
İktisabın türü önemsizdir (Gümüş, 2015, sf. 281; Aydemir, 2014, s. 207). 

Yeni malikin edinimi üzerine, kira sözleşmesini sona erdirme sebe-
bi, kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 
gereksinimi olacaktır. Bu sebeplerin geçerliliğinde uygulanacak kriterler 
yukarda “Gereksinim Nedeniyle Sona Erme” başlığında incelenen zorun-

31 Y. 6. HD. 15.09.1982, 81281/8412 (Aktaran Gümüş, 2015, s. 281)
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luluk ve samimiyet ölçütleri olacaktır. Örneğin, bitişikteki yer, işin büyü-
tüleceği amacıyla satın alınmışsa, halen faaliyette bulunulan işyerinin sa-
tın alınan yerle birlikte kullanılıp kullanılmayacağı, tahliye tehdidi altında 
bulunup bulunmadığı hususlarının araştırılması gerekeceği gibi, mevcut 
işleri ile edinilen işyerinin eşdeğerde olması halinde mülkiyet hakkının 
üstün tutulması ilkesine uyulması gerekir (Aydemir, 2014, s. 207-208).32 

Yeni malikin gereksinimi sebebiyle sona ermede de, fesih bildirimi yo-
luyla sona erme mümkün olmayıp, ancak dava yolu ile sona erme müm-
kündür. Bu davanın kanunda öngörülen sürede açılmış olması gereklidir, 
aksi halde dava reddedilir. Madde hükmünce süreler edinme tarihinden 
başlar. Edinme tarihi “Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tescille 
olur” şeklindeki TMK’nın 705/1. maddesi hükmünce tescil tarihidir, ceb-
ri ihale sonucu edinilmişse TMK 705/2‘ye göre ihale anı edinilme tarihi 
olacak, tapusuz taşınmaz edinildiyse mülkiyetin devrine yönelik işlemin 
yapılıp zilyetliğinin geçtiği tarih edinilme tarihi olarak kabul edilecektir 
(Akyiğit’ten aktaran Kırmızı, 2013, s. 514). Kanuni süre haricinde, yeni 
malik artık kira sözleşmesinin tarafı haline geldiğinden, sözleşmede ön-
görülen sona erme hallerinden de yararlanabilir. Kanuni sürelere uyul-
ması halinde, yeni malik, yani yeni kiraya veren kiralananın mülkiyetini 
edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı ola-
rak bildirmek şartıyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla 
sona erdirebilir. İhtarın iktisaptan altı ay sonra açılacak tahliye davasının 
ön şartını oluşturmaktan başka bir işlevi yoktur (Gümüş, 2015, s. 281). 
Gerekli bildirimin bir ay içinde kiracıya tebliğ edilmesi esas alınır (Ayde-
mir, 2014, s. 208).33 Ancak, bildirimin aynı zamanda dava süresini kesici 
bir etken olduğu da göz önünde tutulursa, bildirim yapılmışsa, kira döne-
mi sonuna kadar davanın açılması mümkündür (Aydemir, 2014, s. 209). 

32 - “Davacı satın aldığı yeri işyerine katarak işini büyüteceği iddiasıyla dava açmıştır. 
Satın alınan yeri eski yerle birlikte kullanma ihtiyacı olup olmadığının tespiti gerekir.” 
6. HD. 26.01.1998 1998/457-411. 

 - “İşyerinin yeniden iktisap esasına göre tahliyesinin istenebilmesi için, davacının tah-
liye tehdidi altında olması veya kiralananın daha üstün nitelikte veya eşdeğer bulun-
ması gerekir. Eşdeğerlilik halinde mülkiyet hakkı üstün tutulur.” 6. HD. 22.02.1999 
1999/1364-1315. (Aktaran Aydemir, 2014, s. 207-208)

33- “Yeniden iktisap halinde, bir aylık veya altı aylık sürelerden birinin seçimi yeni malike 
aittir. Bu sürelerin hesabında, iktisap edilen gün hesaba dahil edilir. Altı ay seçilm-
işse, bu sürenin bitiminden dönem sonuna kadar dava açılabilir.” 6. HD. 25.01.1999 
1999/27-82. 

 - “Yasaya göre iktisaptan itibaren bir ay içinde satın alma durumu ve ihtiyacın kiracıya 
bildirilmesi ve altı ayın geçmesinin beklenmesi gerekir. İhtara göre altı aydan sonra 
dava açma süreye bağlı değildir. Davacının eşinin davacıya pay satan paydaşlardan biri 
olması, davacının eşinin ihtiyacı için dava açamaya engel değildir.” 6. HD. 22.01.2001 
2000/10854, 2001/159. (Aktaran Aydemir, 2014, s. 208)
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Yeni malik yani yeni kiraya veren, eski malik/eski kiraya veren ile ki-
racı arasındaki sözleşmeye dayanarak kira sözleşmesini feshetmesi de 
mümkündür. Buna göre; TBK 350’de öngörülen şekilde, belirli süreli kira 
sözleşmelerinde sürenin sonunda, belirsiz süreli kira sözleşmelerinde ki-
raya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemi ve fesih bildirim süreleri-
ne uyarak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile 
kira sözleşmesini sonlandırabilecektir. “Örneğin; 10.05.2013 başlangıç 
tarihli ve bir yıl süreli sözleşmeye göre kira dönemi sonu 10.05.2014 ola-
cağından, fesih davasının da anılan tarihten itibaren bir ay içinde yani en 
son olarak 10.06.2014 tarihine kadar açılmış olması gerekir. Bir ayın geç-
mesinden sonra yapılan tebligat, feshe dayanak olamaz (Aydemir, 2014, 
s. 209-210).”34 Ancak bu hususta tartışma mevcut olup; Yargıtay özel da-
iresinin bir kararında, kiraya veren dışındaki kişinin ancak yeniden edi-
nim ve ihtiyaç dolayısıyla (TBK 351) dava açabileceği ve eğer kiraya veren 
kiralananı edinmişse bu halde gereksinime (TBK 350/1) dayanarak dava 
açamayacağı görüşü yer almaktadır (Aydemir, 2014, s. 210).35 Aydemir’in 
görüşüne göre; 

“Yüksek dairenin bu görüşüne katılmak mümkün değildir. Çünkü, ki-
raya veren bir bakıma kiralananın asıl sahibini temsil suretiyle onu ki-
raya vermiştir. Kendisi malik durumunda olmadığı için ihtiyacı olsa bile 
kiraya vermek zorundadır. Ancak sonradan kiralananın maliki olması 
halinde bu hakkını kullanabilmelidir. Yasada kiralananı sonradan edinen 
kişi ifadesine yer verildiğine ve bir ayrık hal öngörülmediğine nazaran, 
asıl malik dışında kiraya verenin kiralananı edinmesi halinde onun söz-
leşmenin tarafı olduğu gerekçesiyle edindiği haktan yoksun bırakılması, 
yasanın amacına da uygun düşen bir durum olamaz. O bakımdan, kiraya 
verenin sonradan kiralananın mülkiyetini edinmesi halinde gereksinime 
dayalı olarak dava açabileceği görüşündeyim (Aydemir, 2014, s. 211).” 

Prof. Dr. M. Alper Gümüş’e (2015, s. 282) göre de taşınmazı sonradan 
edinenin 350/1’e göre dava açması mümkündür. Nitekim, Mustafa Kırmı-
zı (2013, s. 509) da şartların oluşması olasılığında TBK m. 350 hükmün-
den istifade edilebileceğinin tabi olduğu görüşündedir. 

Yeni kiraya veren (edinen) her ne kadar eski kiraya veren ile kiracı 
arasındaki sözleşmeye göre dava açabilecek olsa da, sözleşmeyle bağlı 

34 “Kiralanan 25.05.2000 de satın alınmış, 07.06.2000 tarihli ihtarname 04.08.2000 de 
tebliğ olunmuştur. Tebliğ bir ay içinde yapılmadığından dava reddedilmelidir.” 6. HD. 
04.02.2002 2002/406-701. (Aktaran Aydemir, 2014, s. 209-210)

35 “İktisaptan sonra ihtiyaca dayalı olarak tahliye davası açılabilmesi için iktisap edenin 
üçüncü kişi olması lazımdır. Eğer kiralayan kişi kiralananı iktisap etmişse, iktisaptan 
dolayı ve ihtiyaca dayanarak tahliye isteyemez.” 6. HD. 16.12.1996 1996/11327-11586. 
(Aktaran Aydemir, 2014, s. 210)
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olmayıp, kanuni sürelere uyarak da sözleşmeyi sona erdirebilir. Fakat, 
“eğer kira ilişkisi tapu kaydına şerh edilmişse, bu halde kişisel hak, ilgili 
üçüncü kişiye yani satın alana karşı da ileri sürüleceğinden, edinen kişi 
eski malikle kiracı arasındaki sözleşme ile bağlı kalır (Aydemir, 2014, s. 
214).”36 

TBK 350. maddede sebep olarak öne sürülen durumların kiralananın 
boşaltılmasından sonra gerçekleştirilmesi gerektiği gibi, m. 351’de öne 
sürülen sebeple kiralananın boşaltılması halinde de bu sebebe uygun ola-
rak kullanılması gerekir. Aksi halde, yine kiraya veren yeni malik aleyhine 
m. 355’in son fıkrasındaki tazminat yükümlülüğü doğar. 

II. Kiracıdan Kaynaklanan Sebeplerle

Konut ve çatılı işyeri kiralarına özgü sona erme hallerinde, bildirim 
yolu ile sona erme ve kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle dava yolu 
ile sona ermeden sonra kiracıdan kaynaklanan sebeplerle dava yolu ile 
sona erme hususu da TBK 352. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; 
yazılı tahliye taahhüdü ile sona erme, iki haklı ihtar sebebiyle sona erme 
ve kiracının konut sahibi olması sebebiyle sona erme hallerinden bahset-
mek gerekecektir. 

a. Yazılı Tahliye Taahhüdü Sebebiyle Sona Erme (Tahliye) 

Öncelikle, TBK 352/1. maddede yer alan yazılı tahliye taahhüdü nede-
niyle sona erme, kiracının kiralananın teslim edilmesinden sonra kiraya 
verene karşı kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlenme-
si anlamına gelmektedir. Yazılı tahliye taahhüdüne uyulmaması halinde, 
kanun kiraya verene taahhüt edilen tarihten başlayarak bir ay içinde icra-
ya başvurma ya da dava açma suretiyle sözleşmeyi sona erdirme imkanı 
tanımıştır. Kiraya verenin malik olup olmaması önemli değildir (Gümüş, 
2015, s. 271).37 Yazılı tahliye taahhüdüne dayanarak kira sözleşmesinin 
sona ermesi için açılan dava, kiraya veren tarafından açılmalıdır (Delipı-
nar, 2016, s. 53). 

Bu sebeple sona erme için gerekli şartlardan ilki, tahliye taahhüdünün 
yazılı olmasıdır. Adi yazılı şekil yeterlidir. Kiracı sayısının birden fazla 
olması halinde, yazılı üstlenmenin geçerli olabilmesi için, üstlenme (taah-
hüt) belgesinin tüm kiracılar tarafından imzalanmış olması şarttır (Ayde-
mir, 2014, s. 214).38 Yazılı tahliye taahhüdü belgesinin içeriği ve boşaltma 
36 “Yeni malik eski malikin yaptığı kira sözleşmesiyle bağlı değildir. Koşulları varsa ih-

barla tahliye isteyebilir. Ancak, durum tapuya şerh edilmişse yeni malik sözleşme ile 
bağlıdır.” 6. HD. 19.01.1984 1984/55-258. (Aktaran Aydemir, 2014, s. 214)

37 Y. 6. HD. 29.04.1993 5033/5167. (Aktaran Gümüş, 2015, s. 271)
38 6. HD. 05.10.1982, 1982/9004-9099. (Aktaran Aydemir, 2014, s. 214)
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tarihinin açık ve belirli olması gerekmektedir. Belirleme gün, ay, yıl göste-
rilerek olabileceği gibi, belirli bir tarihe dayalı olaya göre de (örneğin 2008 
yılının Cumhuriyet Bayramında) yapılabilir (Gümüş, 2015, s. 271).39 Aksi 
halde boşaltmaya (tahliyeye) dayanak olamaz (Aydemir, 2014, s. 215). 
Alt kiracı mevcutsa, ayrıca ona karşı da dava açılması gerekli değildir.40 
Yargıtay’a göre tahliye taahhüdü koşula bağlı yapılabilir (Gümüş, 2015, 
s. 271).41 

Yazılı tahliye taahhüdünün, kanun gereği kiracının serbest ve özgür 
iradesiyle verilmesi gerekmektedir. Aksi halde, TBK’nın hükümsüzlük 
veya irade bozukluğu hükümlerine dayanılarak geçersizliğinin ileri sürül-
mesi mümkündür (Aydemir, 2014, s. 216). Bu konuda ispat yükü kiracı-
ya aittir. Genel olarak, “kira sözleşmesinin kurulduğu sırada veya ondan 
çok kısa bir süre sonra verilmiş üstlenme belgesinin, baskı altında düzen-
lendiği karine olarak uygulamada da benimsenmiştir. Bu halde kiracının 
itirazı kabule değer olmalıdır (Aydemir, 2014, s. 217).” Kiracının verdiği 
yazılı tahliye taahhüdünün geçerli sayılabilmesi için kira sözleşmesi ku-
rulduktan sonra verilmesi gerekir. Taahhüdün kiralananın tesliminden 
sonra verildiğini, kiraya veren ispatlamalıdır (Delipınar, 2016, s. 50). Zira 
konut ve çatılı işyeri ihtiyacı içerisinde olan kiracı, kira sözleşmesinin 
akdedilmesini sağlamak için kiraya verenin kendisine dayattığı tahliye ta-
ahhüdünü imzalamak zorunda kalabilir (Gümüş, 2015, s. 271). 

“Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun, 

İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 04.10.1944 Ta.li kararı uya-
rınca, kira ilişkisi kurulurken alınan tahliye taahhüdü geçersizdir. An-
cak, sonradan tevali eden (sürüp gelen) kira sözleşmelerinde alınan 
tahliye taahhüdü geçerlidir. Varsa kötü niyet kanıtlanmalıdır. (HGK. 
17.05.1989 1989/6-264 E. 1989/350 K.) 

Şeklindeki özet görüşü uygulamada da kararlılık içinde sürdürülmek-
tedir. Yeter ki, bu işlem kötü niyete dayalı olmasın. Ancak başlangıçta 
değil de kira ilişkisinin devam ettiği süre içerisinde üstlenme belgesi veril-
mişse, bu belge geçerli sayılmaktadır (Aydemir, 2014, s. 217).” 

Şayet, taahhüde uyulmayıp kiralanan süresinde boşaltılmamışsa, ki-

39 Y. 6. HD. 19.01.1992, 1499/168. (Aktaran Gümüş, 2015, s. 271)
40 “Esasen ikinci (alt kiracı) kiracıların taşınmazı kullanma süresi birinci kiracının süresi-

ni geçemeyeceğinden birinci kiracı hakkında verilen tahliye kararı ikinci kiracıları da 
bağlayacağından ikinci kiracılar davalılar karşı muhatap olmadığından, onlara karşı 
tahliye davası açılması da gerekmez.” 6. HD. 15.4.1986 1986/3844-5305. www.ka-
zanci.com 

41 Y. 6. HD. 18.06.2007, 6086/7625 - Y. 6. HD., 22.09.1997 6312/6700. (Aktaran Gümüş, 
2015, s. 271)
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raya verenin taahhüt tarihinin sonundan itibaren bir ay içinde icra dai-
resine başvurarak veya sulh hukuk mahkemesine başvurarak dava yolu 
ile tahliyeyi talep etmelidir. “Diğer hallerde olduğunun aksine bu konuda 
daha önce bir bildirimde bulunulmuşsa yani kiracıya ihtarname gönde-
rilmişse, bu uyarı dava açma ile ilgili süreyi saklı tutmaz (Aydemir, 2014, 
s. 218).”42 Yani TBK 353, burada bir yıllık uzama süresi mevcut olmadığı 
için uygulanmaz. İcra takibi süresinde yapılmamış yahut dava süresinde 
açılmamışsa, boşaltma taahhüdü geçersiz hale gelip, kira sözleşmesi de-
vam eder. Daha erken veya daha sonra açılmış olan dava süre yönünden 
reddedilir (Aydemir, 2014, s. 220). 

b. İki Haklı İhtar Sebebiyle Sona Erme (Tahliye)

Konut ve çatılı işyerine kiralarına özgü sona erme hallerinden TBK 
352/2’de sayılan bir diğer hal iki haklı ihtar sebebiyle sona ermedir. Kira 
bedelinin belirlenen tarihlerde ödenmemesi halinde kiracının birden faz-
la kez uyarılması anlamına gelmekle beraber bir dava yoluyla sona erme 
nedeni teşkil etmektedir. İki haklı ihtar nedeniyle konut ve çatılı işyeri 
kiralarında kira sözleşmesinin sona erdirilmesi için kanunda iki koşul 
öngörülmüştür. Birincisi, iki haklı ihtarın yapılmış olması, diğeri ise kira 
bedelinin zamanında ödenmemesidir. İhtarın haklı olduğunu ispat yükü 
kiraya verene aittir. 

İki haklı ihtarın yapılması hususunda, bir yıldan kısa süreli kira söz-
leşmeleri ve bir yıl yahut daha uzun süreli kira sözleşmeleri olarak ikili 
bir ayırıma gidilmiştir. Özellikle belirtmek gerekir ki, süre hususu kamu 
düzeni ile ilgili olduğu için tahliye davasında re’sen gözetilmesi gerekir 
(Tunaboylu, 2013, s. 989). 

- Bir yıldan kısa süreli kiralarda, kiracı kira süresi içinde kira bedelini 
ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına 
sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin bitiminden başlayarak bir ay 
içinde dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir. Bu ihtarların farklı 
aylara tekabül etmesi gereklidir. Kira bedeli sürekli bir edim olup, ayrı 
kira bedelleri mevcut olduğundan farklı aylara yönelik olan kira bedelle-
ri hakkında ihtar gönderilmesi gerekmektedir. Aynı aya ilişkin iki ihtar 
gönderilmesi iki ayrı ihtara olanak vermez. “Örneğin; kira başlangıç tarihi 
10.12.2013 ve kira süresi de 8 ay ise, birbirini takip eden veya farklı iki 
aya ait kira parası zamanında ödenmediği için kiracı yazılı olarak uya-
rıldığı takdirde, kiraya veren kira dönemi sonunda başkaca bir sebep 

42 “Taahhüde dayalı boşaltma davasının bir ay içinde açılması şarttır. Önceden çekilen ih-
tar süreyi saklı tutmaz. Ancak, taahhüde dayalı icra takibi yapılacaksa bu, süreyi saklı 
tutar.” 6. HD. 05.10.1994 1994/9195-9652. (Aktaran Aydemir, 2014, s. 218)
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göstermeden iki haklı uyarıdan dolayı 10.08.2014 tarihinden sonra bir 
ay içinde dava açma yoluyla sözleşmeyi feshetme hakkını kazanmış olur 
(Aydemir, 2014, s. 221).” 

- Bir yıl yahut daha uzun süreli kiralarda ise, bir kira yılı veya bir kira 
yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kiracı kendisine yazılı 
olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa, kiraya veren kira 
süresinin ve bir yıldan uzun kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bi-
timinden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona 
erdirebilir. Yani, iki haklı ihtarın ya bir kira yılı içinde yapılmış olması 
gerekir, ya da kalan bir yıldan daha kısa süreli kira dönemi içerisinde 
yapılmalıdır. 

Ancak kira parası yıllık olarak ödeniyorsa, bu kural uygulanmaz (Deli-
pınar, 2016, s. 62).43 Ayrıca, birikmiş kiralar yönünden tek bir ihtarname 
çekilmesi gerekir, birikmiş her ayrı aya yönelik olarak ayrı ihtarname 
çekilmesi kurala aykırıdır (Aydemir, 2014, s. 213). İhtarlar farklı ayla-
rın kira bedellerine ilişkin olmalıdır. İhtarın haklı olabilmesi için, ihtarın 
kira bedelini ödeme borcunun muaccel olmasından sonra gönderilmiş 
olması gerekir; muacceliyetten önce gönderilen ihtar haklı sayılmaz (Gü-
müş, 2015, s. 272; Delipınar, 2016, s. 65-66). 

Kira bedelinin zamanında ödenmemiş olması konusunda tebligatın sü-
resi ile ödeme zamanı yönünden bir ayrım bulunmaktadır. Eğer, ihtarna-
me kiracıya ulaşmadan kiracı kira bedelini ödemişse bu ihtar 352/2. mad-
de kapsamında dava yoluyla sona ermeye dayanak teşkil etmez. Ancak, 
ihtarname kira bedeli ödenmeden kiracının eline geçmişse artık bu mad-
de kapsamında açılacak davaya dayanak teşkil edecektir. TBK 352/2’ye 
göre çekilen ihtarın haklı olabilmesi için TBK 315’e göre çekilen ihtardan 
farklı olarak kiracıya mehil verilmesine, verilen mehil içinde kira bedeli 
ifa edilmezse (ödenmezse) sözleşmenin feshedileceğinin ve tahliye davası 
açılacağının bildirilmesine gerek yoktur (Gümüş, 2015, s. 272).44 

Kira bedeli için senet verilmesi durumunda, kabul edilen senetler uğ-
runa edim niteliğini taşıyacaktır, bu sebeple alacaklının bunu kabul etme-
si gereklidir; bununla birlikte senedin haklı ihtara konu olabilmesi için, 
ödeme için bunların ibrazı gerekmektedir (Delipınar, 2016, s. 77). İbraz 
edilmeyen bononun haklı ihtara konu olamayacağı ifade edilebilir (Ayde-

43 Y. 6. HD. 24.12.1998 51/11134 - Y. 6. HD. 15.01.1979 9195/66 - 6. HD. 17.11.1993 
1993/11824-12071 - 6. HD. 22.11.1996 1996/325-425, www.kazanci.com

44 Y. 6. HD., 28.09.1998 7355/7431 - Y. 6. HD. 31.05.1995 525/5410. (Aktaran Gümüş, 
2015, s. 272)
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mir, 2014, s. 224).45 

Bu maddede düzenlenen iki haklı ihtar nedeniyle sona erme sebebinde 
de, ihtarın süre kesme özelliği yoktur. Yani, ihtar gönderildiği iddiası ile 
davanın bir aydan sonra, yeni başlayacak olan kira dönemi sonuna kadar 
açılacağı varsayımı kabul edilemez. Davanın her hal ve koşulda kira yılı 
sonundan itibaren bir aylık sürede açılabileceği yasa hükmüdür (Ayde-
mir, 2014, s. 225). 

Davayı ancak kiraya veren açabilir. Malikin bu sebeple dava açabilmesi 
için, kiracıya yapılacak bir bildirimle kira bedelinin kendisine ödenmesi-
ni istemiş olması ve sonrasında iki haklı ihtarın gerçekleştirilmesi gerek-
mektedir (Aydemir, 2014, s. 225).46 

Birden çok kiracının olması durumunda, müteselsil borçluluğa ilişkin 
(TBK 163) “Alacaklı, borcun tamamının veya bir kısmının ifasını, dilerse 
borçluların hepsinden, dilerse yalnız birinden isteyebilir.” hükmüne göre 
Yargıtay özel dairesinin bir kararında, sözleşmede kiracıların sorumlulu-
ğu birlikte ve zincirleme (müteselsil) olarak belirlenmiş olduğu takdirde, 
iki haklı ihtardan dolayı kiraya verenin, kiracılardan sadece birisi hasım 
gösterilmek suretiyle boşaltma davası açılabileceği görüşü benimsenmiş-
tir.47 Her ne kadar kiracı sayısının birden fazla olması halinde davanın 
onların tümü hakkında açılması gerekmekte ise de Yargıtay’ın bu yönde 
görüşü mevcuttur (Aydemir, 2014, s. 226). 

c. Kiracının Konut Sahibi Olması Sebebiyle Sona Erme (Tahliye)

Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracıdan kaynaklanan sona erme 
sebeplerinden biri de kiracının konut sahibi olmasıdır. TBK’nın 352/3. 
maddesi uyarınca, kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya 
belde belediyesi sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması 
durumunda kiraya veren tahliye davası yoluyla kira sözleşmesini sona 
erdirebilir. Bu sona erme (tahliye) sebebi yalnızca konut kiralarına iliş-
kin olup, hükmün lafzında açıkça belirtildiği gibi çatılı işyeri kiralarında 
uygulanmaz. 

Kiraya veren bu sebebi dayanak göstererek kiracı ile olan kira sözleş-
mesini sona erdirmek istiyorsa, belirli şartların karşılanması gerekmek-

45 6. HD. 18.02.1985 1984/13157, 1985/1671. (Aktaran Aydemir, 2014, s. 224)
46 6. HD. 20.01.1997 1996/11998, 1997/114. - 6. HD. 07.12.1998 1998/10281-10450. 

(Aktaran Aydemir, 2014, s. 225)
47 “Dava iki haklı ihtar nedeniyle tahliyeye ilişkindir. Kiracı satısı birden fazladır. Kiracılar 

müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak gösterilmiştir. Bu durumda Borçlar Kanunu-
na göre kiracılardan birisi hasım gösterilip tahliye davası açılabilir.” 6. HD. 31.05.1991 
1991/7013-7688. (Aktaran Aydemir, 2014, s. 226)
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tedir. TBK 352/3 sebebiyle dava açma hakkı kiraya verendedir. 

Öncelikle, kiracı veya birlikte yaşadığı eşinin malik olduğu taşınma-
zın konut niteliğinde olması gerekmektedir (Delipınar, 2016, s. 97). Ay-
demir’e (2014, s. 227) göre de, eğer taşınmaz konut niteliğinde değilse, 
boşaltma davasına konu olamaz. Diğer bir görüşe göre ise, bu taşınmaz 
fiili kullanım amacına göre değerlendirilmelidir (İnceoğlu’dan aktaran De-
lipınar, 2016, s. 97). 

Oturmaya elverişli konutun ya aynı ilçe ya da aynı belde belediyesinin 
sınırları içinde olması şartı aranmaktadır. “Örneğin, kiracının Ankara 
Keçiören ilçesinde kendine veya eşine ait konutu olduğu halde Çankaya 
ilçesindeki konutta kirada oturuyorsa, her iki konut aynı ilçe veya belde 
sınırları içinde olmadığı için kiracı hakkında bundan dolayı dava açıla-
mayacaktır (Aydemir, 2014, s. 227).48” Bununla beraber, mücavir (yakın) 
alan da belediye sınırları içinde yer alır. Mücavir alan sınırı belediye sınır-
larının dışında, imar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve me-
suliyeti adına verilmiş olan sınırdır.49 Buna göre; mücavir alanda kalan 
taşınmazlar da ilçe veya belde sınırları içinde kalan konut gibi değerlen-
dirilir. 

Bununla beraber, söz konusu kiracıya ait konutun oturmaya elve-
rişliliği şartı aranır. Örneğin, sakatlığı veya hastalığı nedeniyle hareket 
etmekte zorluk çeken kiracının kendine ait evi asansörsüz binanın üst 
katlarında ve kiralanan da zemin ya da birinci katta ise, kullanım ola-
naksızlığı bakımından bu konutun oturulabilecek nitelikte sayılmasının 
uygun olmayacağı görüşündeyiz. Ancak, mevcut bedensel rahatsızlık ile 
davadaki istem arasında da bir uygunluk bulunmalıdır. Yargıtay, kişideki 
kemik erimesi ile binanın bir kat merdiven kullanma zorluğu arasında 
bir uygunluk bulmamıştır (Aydemir, 2014, s. 228).50 Böyle bir durum söz 
konusu olmadığı ve kiracının kendisine veya eşine ait konutu bulunduğu 
halde, kiracının başkasının evinde ucuz bedelle oturma niyetinde olduğu 
anlamına gelir ki, bu durumun yasanın amacına uygun düşmediği uygula-

48 - “Aynı belediye sınırları içinde kendi veya eşi adına evi bulunan kimse hakkında, tahliye 
davası açılabilir.” 6. HD. 11.10.1984 1984/8949-9380 

- “Kiracının aynı belediye sınırları içinde eşine ait dairesi varsa, bu tahliye nedenidir.” 6. HD. 
14.11.1988 1988/11659-17009. (Aydemir, 2014, s. 227)

49 https://csb.gov.tr/sss/mucavir-alan 
50 “Davalının aynı belediye sınırları içinde konutunun olduğu nedeniyle ve ihtiyaç gerek-

çesiyle tahliye istenilmiş, davalı ise eşinde kemik erimesi olduğu gerekçesiyle davanın 
reddini talep etmiştir. Dava reddedilmiştir. Davalıya ait konutun oturmaya eşi ve bir 
çocuğu ile birlikte oturabilecek nitelikte olduğu, kiralanan yerin 2. katta ve davalıya ait 
konutun 3. katta olduğu anlaşıldığına ve bir katın kemik erimesi hastalığında duruma 
etkili olmayacağına göre tahliye kararı verilmelidir.” 6. HD. 17.09.2007 2007/7385-
9531. (Aktaran Aydemir, 2014, s. 228)
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mada benimsenmiş görüştür (Aydemir, 2014, s. 228).51

Bu konutun, kiracının kendisine ya da eşine ait olması gerekir. Bunun-
la birlikte, madde hükmünde eşlerin kiralananda birlikte oturuyor olma-
ları şartı aranmaktadır. Yani boşanma, ayrı yaşama gibi durumlarda kira-
ya veren bu sebeple kira sözleşmesinin sona erdirilmesini talep edemez. 

“Uygulamada sıkça rastlanan uyuşmazlıklardan biri de yazlık konut-
larla ilgilidir. Gereksinim nedenine dayalı olarak yazlık konut yönünden 
fesih ve boşaltma davası açılıp açılamayacağı hususunda, ülkedeki sosyal 
yaşam tarzı bakımından, kiracının sürekli oturduğu konut, yazlık konut 
olarak değerlendirilemez. Yargıtay özel dairesinin buna ilişkin karar özeti 
aşağıya alınmıştır. 

Tarabya’daki yazlık kiraya verilmiştir. Kiracının aynı zamanda 
Beşiktaş’ta yaz ve kış oturabileceği evi vardır. Aynı belediye sınırla-
rı içinde ev olduğu iddiasıyla tahliye davası açılmıştır. Günün sosyal 
koşullarına göre yazlık konut gereksinimi de asıl konut ihtiyacının bir 
uzantısıdır. Kiracı kışın Beşiktaş’ta oturup yazları Tarabya’ya gittiğine 
göre konutun varlığına ilişkin özel yasa hükmü burada uygulanamaz 
(6. HD. 30.04.1984 Ta. 1984/5292-5323 Sa.)” (Aktaran Aydemir, 2014, 
s. 228-229)

Elverişlilik, kiracının sosyal ve ekonomik durumu ile de ilgilidir. Kira-
cının statü ve konumu, toplum içindeki yeri ve yaşamını sürdürmesi ge-
reken çevre ile ilçe ve beldedeki konutuyla kiralananın evi ile kiralananın 
bulunduğu yer, kullanıma uygunluğu, bölümleri, yol ve belediye hizmetle-
rinden yararlanma durumları karşılaştırılmaslı olarak göz önüne alınıp, 
elverişlilik ona göre saptanmalıdır (Aydemir, 2014, s. 229). 

Kanunda öngörülen bir diğer şart ise, kiraya verenin, kira sözleşme-
sinin kurulması sırasında bu durumu bilmemesidir. Eğer kiraya veren 
sözleşmenin kurulması sırasında bu durumdan haberdarsa, 352/3. mad-
dedeki sebebe dayanarak kira sözleşmesinin sona erdirilmesini talep ede-
mez. Zira bu durum iyi niyet ve dürüstlük (Tunaboylu, 2013, s. 1089) 
kurallarıyla bağdaşmaz. 

Kiraya veren, kiracıya ya da birlikte yaşadığı eşine ait aynı ilçe ya da 
belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutun varlığını 
sözleşmenin kurulduğu sırada bilmiyorsa, 352/3. maddesi gereğince bu 

51 “Kiracının aynı belediye sınırları içinde evi vardır. Kiracı bu yerde kızının oturduğunu 
ve kendisinin oturmasına elverişli olmadığını savunmuştur. Yasadaki amaç, başkası-
nın evinde ucuz kira ile oturulmasını önlemektir. Kiracının evi oturulabilir nitelikte 
olduğuna göre, tahliye istemi kabul edilmelidir.” 6. HD. 10.10.1983 1983/9256-9369. 
(Aktaran Aydemir, 2014, s. 228)
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sebebe dayanarak kira sözleşmesinin sona erdirilmesini, sözleşmenin bi-
timinden itibaren bir ay içinde ancak dava yoluyla talep edebilir. Aksi 
halde, davanın reddi gerekir. 

TBK 353. maddesine göre, “Kiraya veren, en geç davanın açılması için 
öngörülen sürede dava açacağını kiracıya yazılı olarak bildirmişse, dava 
açma süresi bir kira yılı için uzamış sayılır.”

3. Kiracının Ölümü Halinde

Son olarak, konut ve çatılı işyeri kiralarının sona ermesine ilişkin kira-
cının ölümü husundan bahsetmek gerekir. Konut ve çatılı işyerlerine özgü 
sona erme hükümlerinin içinde kiracının ölümü hususu düzenlenmesine 
rağmen, esasında bu hüküm bir sona erme hükmü olarak düzenlenme-
miştir. Hüküm, kiracının ölümü halinde sözleşmenin ayakta tutulması 
yollarından bahsetmektedir. Türk Borçlar Kanunu 356. maddede düzen-
lenen hükme göre, ölen kiracının ortakları veya bu ortakların aynı meslek 
ve sanatı yürüten mirasçıları ve ölen kiracı ile birlikte aynı konutta otu-
ranlar, sözleşmeye ve kanun hükümlerine uydukları sürece, taraf olrak 
kira sözleşmesini sürdürebilirler.” Buna göre, ölümden sonra gerçekleşe-
cek kanuni sözleşme devri sebebiyle kira sözleşmesi kiraya veren ile ölen 
kiracının ortağı veya mirasçıları, arasında devam eder (Gümüş, 2015, s. 
282; Tunaboylu, 2013, s. 1166). 

Konutta birden fazla kiracı varsa, kiracılardan biri öldüyse, kira söz-
leşmesi devam eder. Kiracıyla beraber konutta “oturanlar” açısından, ki-
racının ölmesi ile birlikte madde hükmüne uygun biçimde hareket edil-
diği takdirde kira sözleşmesi kiraya veren ve kiracı ile birlikte oturanlar 
arasında devam eder (Gümüş, 2015, s. 282). 

Bu statüde olanların kanun hükmü gereği sözleşmeyi devam ettirme 
hakları mevcuttur. Bu statüde olmayanlar ise işgalci konumunda olacak-
lardır (Aydemir, 2014, s. 153). 

Ortak, mirasçı veya birlikte oturanların kiracının ödemediği borçlar-
dan sorumlu olmadıklarını söylemeleri kira sözleşmesine aynen uymama 
hali oluşturur ve kira sözleşmesi sona erer (Gümüş, 2015, s. 282). Ölüm 
sebebiyle değil de başka sebeple tahliye davası açılacaksa o sebeplere da-
yanıp, husumetin tüm mirasçılara yöneltilmesi gerekecektir. 
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KAMU KURUMLARI NEZDİNDE ALT 
İŞVERENLERE BAĞLI OLARAK ÇALIŞAN 

İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATINDAN 
SORUMLULUK KONUSUNDA 7166 SAYILI 

KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Burak COŞKUN1

1-GİRİŞ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62/1-e maddesine göre kamu ku-
rumlarının personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapmaları söz 
konusuyken kamuoyunda taşeron düzenlemesi olarak bilinen 696 sayı-
lı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu kurumlarının personel 
çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapma imkânı ortadan kaldırılarak 
mevcut alt işverenler nezdinde kamu kurumlarında görev yapmakta olan 
işçilerin belirli şartlar altında kamuya geçirilmesine karar verilmiştir. 

Ancak bu şekilde çalıştırılmış işçilerle ilgili olarak kıdem tazminatı 
talepleri noktasında 6552 sayılı kanunun 8.maddesiyle 4857 sayılı İş Ka-
nunu’nun 112.maddesine eklenen fıkrayla kamu idaresinin sorumluluğu 
söz konusu yapılmışsa da, uygulamada bu nitelikteki işçilerin kıdem taz-
minatından kimin sorumlu olacağıyla ilgili yaşanan tereddütler bitmemiş, 
bu sebeple de 7166 sayılı kanunla bahsi geçen işçilerin kıdem tazminatın-
dan sorumlulukla ilgili düzenleme yapılmıştır.

Aynı zamanda bahsi geçen düzenlemeyle halen derdest olan bu konu-
daki davalarda verilecek kararlarla ilgili bir düzenleme de yapılmıştır. 
Çalışmamızda, kamu kurumları nezdinde alt işveren işçisi olarak çalışan 
işçilerin kıdem tazminatlarından sorumluluğa dair genel nitelikte bilgiler 
verildikten sonra 7166 sayılı kanunun bu konuda getirdiği yenilikler ve 
uygulamaya olası yansımaları üzerinde durulacak, son olarak da kanunla 
ilgili bir takım değerlendirmelerimize yer verilecektir.

1 ∗Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi
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2-KAMU KURUMLARI NEZDİNDE ALT İŞVERENE BAĞLI OLARAK 
ÇALIŞAN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUK

Kıdem tazminatı, kanunda öngörülen belirli bir süre zarfında işçinin 
işveren nezdinde çalışması koşuluyla, iş sözleşmesinin yine kanunda be-
lirtilen sebeplerle sona ermesi durumunda işveren tarafından işçiye ya da 
mirasçılarına ödenen para olarak tanımlanmaktadır.2

Yargıtay da kıdem tazminatını “İşverene ait bir ya da birkaç işyerinde 
belli bir süre çalışmış bir işçinin, işini kaybetmesi halinde işinde yıpran-
ması, yeni bir iş edinmede karşılaşacağı güçlükler ve işyerine sağladığı 
katkı göz önüne alınarak, geçmiş hizmetlerine karşılık işveren tarafından 
işçiye kanuni esaslar dâhilinde verilen toplu para” olarak tanımlamıştır.3 

Kıdem tazminatının hukuki niteliğiyle ilgili, ücret, ikramiye, tazminat, 
işsizlik sigortası, iş güvencesi olduğuna dair değişik fikirler ileri sürül-
müşse de4, bu nitelikler belirli açılardan kıdem tazminatının mahiyetini 
karşılamaya yeterli olmadığından kıdem tazminatının kanundan kaynaklı 
kendine özgü bir tazminat biçimi olarak nitelendirilmesi daha uygun gö-
rünmektedir.5

Kıdem tazminatının sürekli olarak belirli bir işveren nezdinde çalışan 
işçiye ödenmesi konusunda bir problem görülmese de, özellikle yapılan 
işin sabit kalıp işverenin değiştiği, asıl işveren alt işveren ilişkisinin var 
olduğu durumlarda kıdem tazminatının ödenmesine ilişkin bir takım so-
runlarla karşılaşıldığı bilinmektedir.

Gerçekten, işveren kendi sorumluluğundaki işi zamanında gerçekleş-
tirmek, kendisinde mevcut olmayan teknolojik bilgi ve donanımlardan 
fayda sağlamak, kendi uzmanlığı dışındaki işlerde gerekli hizmeti sağla-
mak amacıyla kendi iş yerindeki mal ve hizmet üretimiyle ilgili yardımcı 
işleri veya esas işin bir kısmını, o konuyla ilgili alanında uzman diğer 
işverenlere yaptırmak isteyebilmektedir.6 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 2/6.maddesinde alt işveren asıl işveren 
ilişkisi; ”Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine 

2 F. Kerim Anadolu, “Kıdem Tazminatı Koşulları ve İşçinin Kıdeminin Hesaplanma-
sı”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.10, s.241.

3 Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin, 2016/29145 esas, 2018/28272 karar sayılı, 24.12.2018 
tarihli ilamı (https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/) 

4 Söz konusu düşünceler için bkz. Harun Can, İş Hukukunda Kıdem Tazminatı, İstan-
bul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
2018. s.4-6.

5 Safa Reisoğlu, 1927 Sayılı Yasa Açısından Kıdem Tazminatı, Ankara, 1976, s. 85.
6 Nusret BEDÜK, “Kamu İşyerlerindeki Alt İşveren Uygulaması ve İşçi Alacağı Soru-

nu”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:19, Sayı:1, 2011, s.156.
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ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin 
gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu 
iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran 
diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişki” olarak tanımlan-
mıştır.

Yargıtay da asıl işveren – alt işveren ilişkisinden söz edebilmek için 
iki ayrı işverenin olması, mal veya hizmet üretimine dair bir işin varlığı, 
işçilerin sadece asıl işverenden alınan iş kapsamında çalıştırılması ve ta-
rafların muvazaalı bir ilişki içine girmemeleri gerektiğini belirtmektedir.7

Asıl işverenlik-alt işverenlik ilişkisi günümüz iş piyasası koşullarında 
yapılan işlerin kaçınılmaz bir gereğidir. Söz konusu durum özel sektöre 
ait işlerde var olduğu gibi kamuya ait işlerin yaptırılması sırasında kamu 
idaresinin asıl işveren pozisyonunda olduğu durumlarda da karşımıza 
çıkmaktadır. 

Kamuya ait işlerin alt işverenler tarafından yerine getirilmesi sırasın-
da istihdam edilen işçilerin, yukarıda kısaca tanımına yer verilen kıdem 
tazminatı alacaklarıyla ilgili bir takım sıkıntılar ortaya çıkabilmektedir. 
Özellikle işin aynen devamına karşın alt işverenlerin değişmesi durumun-
da işçinin kıdem tazminatını hangi işverenden talep edeceği ve birden 
fazla alt işverenin varlığı durumunda kıdem tazminatından sorumluluğun 
nasıl olması gerektiği, bu konuda işin esas sahibi olan kamu idaresinin 
sorumluluğu gibi konulara aşağıdaki bölümlerde zaman itibariyle uygula-
nan hükümlere yer vermek suretiyle değinilecektir.

2.1. 11.09.2014 Tarihi Öncesi Dönem

4857 sayılı İş Kanunu’nun 2.maddesinin 6.fıkrasındaki “…asıl işve-
ren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş 
sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden 
doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.” hükmü 
gereğince kamu kurumları nezdinde alt işverene bağlı olarak çalışan iş-
çilerin kıdem tazminatlarından işin esas sahibi olan kamu kurumu ile 
işçinin bağlı olduğu alt işverenin müteselsil olarak sorumlulukları söz 
konusudur. 

Bu durum esasında işçinin kıdem tazminatı alacağının muhatabının 
kim olduğuna dair önceden beri uygulanmakta olan durumu ifade et-
mekteyse de, 11.09.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6552 sayılı kanunun 
8.maddesiyle İş Kanunu’nun 112.maddesine bir takım eklemeler yapıl-

7 Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin, 2018/12567 esas, 2018/26633 karar sayılı, 10.12.2018 
tarihli ilamı (https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/)
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mıştır. Aşağıda ilk olarak kıdem tazminatının ödenmesinde işçiye kar-
şı sorumluluk hususuna değinilecek daha sonra asıl işveren olan kamu 
kurumları ile alt işverenlerin kıdem tazminatından kendi aralarındaki 
sorumluluklarına dair 11.09.2014 tarihi öncesi düzenlemelere yer veri-
lecektir.

2.1.1. İşçiye Karşı Sorumluluk 

Yukarıdaki bölümde de kısaca değinildiği üzere alt işverenle yaptığı iş 
sözleşmesi, kanunda belirtilen şekilde sona eren işçinin, kıdem tazminatı 
alacağını hem alt işverenden hem de işin esas sahibi konumunda olan 
kamu kurumundan talep etme hakkı vardır. Başka bir değişle asıl işveren 
kamu kurumu ile alt işveren, işçiye karşı kıdem tazminatından müteselsil 
olarak sorumludurlar. Müteselsil sorumluluğun bir gereği olarak işçi is-
terse yalnızca alt işverene (alt işverenler birden fazla ise her birine) isterse 
asıl işverene, isterse her ikisine başvurup kıdem tazminatını talep edebi-
lir. Bu şekilde iş hukuka hakim olan “işçinin korunması” ilkesi gereğince 
işçinin hak etmiş olduğu kıdem tazminatını elde etmesi güvence altına 
alınmak istenmiştir. 

2.1.2. İç İlişkide Sorumluluk 

11.09.2014 tarihi öncesinde işçiye karşı kıdem tazminatından asıl 
işveren kamu kurumu ile birlikte alt işverenlerin müteselsil olarak so-
rumluluğu var olmakla birlikte iç ilişkide, kimin kıdem tazminatından ne 
miktarda sorumlu olacağı hususunun ortaya konulması gerekmektedir.

Alt işverenlerle onlardan hizmet alan kamu kurumları arasında tama-
mıyla özel hukuk hükümlerinin geçerli olduğu hizmet alım sözleşmeleri 
imzalanmaktadır. Bu sözleşmelerde bir taraf kamu idaresi olmasına kar-
şın özel hukuk alanında yapılan bir sözleşme olmasından dolayı tarafla-
rın iradeleri arasında eşitlik prensibinin geçerli olduğu görülmektedir. 

İşte bu sebeple dış ilişkide işçiye karşı ödenen kıdem tazminatının iç 
ilişkideki durumuyla alakalı uyuşmazlığın Borçlar Kanunu kapsamında 
sözleşme hukukunun ilke ve esaslarına göre çözümlenmesi gereklidir. 

Öncelikle taraflar, ihale şartnamesi ve imzalanan sözleşmede kıdem 
tazminatından işçiye karşı kimin sorumlu olacağını açıkça kararlaştıra-
bilirler. Bu durumda işçiye karşı tarafların müteselsil sorumlulukları de-
vam etmekle birlikte iç ilişkide, sözleşmede kıdem tazminatının ödenme-
sini yüklenen tarafın sorumlu olacağı açıktır.

Gerçekten Yargıtay bu dönemde vermiş olduğu kararlarında uyuşmaz-
lığın çözümünde öncelikle taraflar arasındaki sözleşme ve sözleşme eki 
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olan şartname hükümleri dikkate alınarak bir sonuca gidilmesi gerekti-
ğini belirtmiştir.8

Ancak uygulamada görüldüğü üzere çoğu zaman kamu kurumu ile 
yüklenici alt işveren arasında yapılan sözleşmelerde kıdem tazminatın-
dan sorumlulukla ilgili açık bir hüküm bulunmamaktadır. İşte bu du-
rumda sorumluluğun belirlenmesi hususunun üzerinde durulması gerek-
mektedir.

Türk Borçlar Kanununun müteselsil borçluluktaki iç ilişkiyle ilgili 
167/1.maddesinde “Aksi kararlaştırılmadıkça veya borçlular arasındaki 
hukuki ilişkinin niteliğinden anlaşılmadıkça, borçlulardan her biri, ala-
caklıya yapılan ifadan, birbirlerine karşı eşit paylarla sorumludurlar.” 
hükmü yer almaktadır.

Buna göre taraflar kendi aralarında dışa karşı ifa ettikleri borçtan 
kimin ne oranda sorumlu olacağını kararlaştırabilirler. Böyle bir karar-
laştırmanın olmaması veya hukuki ilişkinin niteliğinden açıkça sorum-
luluğun kimde olduğunun anlaşılamaması durumunda alacaklıya karşı 
yapılan ifadan eşit oranda sorumlulukları söz konusu olacaktır.

İşçiye karşı ödenen kıdem tazminatının iç ilişkideki yansıması iş hu-
kukunun değil, yukarıda da belirttiğimiz gibi borçlar hukukunun konu-
sudur. TBK’nın 167/1.maddesine göre asıl işverenle alt işveren arasında 
sorumluluk taksimi konusunda açıkça bir anlaşmaya varılmadığı durum-
larda iç ilişkide tarafların eşit oranda sorumlu olmaları söz konusudur. 

Nitekim Yargıtay da, taraflar arasındaki sözleşme ve eki şartnamelerde 
sorumluluğun kimde olacağına dair açık bir düzenlemeye yer verilmediği 
hallerde tarafların yarı oranda sorumluluklarının olacağına karar vermiş-
tir.9

2.2. 11.09.2014 Sonrası Dönem

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Ça-
lışanların Kıdem Tazminatı” başlıklı 112.maddesine 11.09.2014 tarih-
li Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı kanunun 
8.maddesiyle bir takım eklemeler yapılmıştır. 

Söz konusu düzenlemede “4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 62. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında alt 
işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatları;

8 Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 2014/11966 esas 2014/20921 karar sayılı, 24.06.2014 
tarihli ilamı (https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/) 

9 Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 2015/34182 esas, 2015/37505 karar sayılı, 22.12.2015 
tarihli ilamı (https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/)
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a) Alt işverenlerinin değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız 
olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışmış 
olanların bu şekilde çalışmış oldukları sürelere ilişkin kıdem tazmina-
tına esas hizmet süreleri, aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyer-
lerinde geçen toplam çalışma süreleri esas alınarak tespit olunur. Bun-
lardan son alt işverenleri ile yapılmış olan iş sözleşmeleri 1475 sayılı İş 
Kanununun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini ge-
rektirecek şekilde sona ermiş olanların kıdem tazminatları ilgili kamu 
kurum veya kuruluşları tarafından,

b) Aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleşmesi çerçevesinde 
farklı kamu kurum veya kuruluşlarında çalıştırılmış olan işçilerden iş 
sözleşmeleri 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesine göre kıdem 
tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanlara, 4734 
sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsa-
mında farklı kamu kurum ve kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet 
sürelerinin toplamı esas alınarak çalıştırıldığı son kamu kurum veya 
kuruluşu tarafından, işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle öde-
nir.” hükümleri yer almaktadır.

6552 sayılı kanunun 8.maddesiyle İş Kanunu’nun 112.maddesine ek-
lenen bu düzenlemeyle kamu kurum ve kuruluşları nezdinde alt işverene 
bağlı olarak çalışan işçilerin kıdem tazminatlarının işçinin çalıştırıldığı 
son kamu kurum veya kuruluşu tarafından işçinin banka hesabına öde-
neceği hüküm altına alınmıştır. 

İşte bu düzenlemeyle birlikte ilk bakışta alt işverenlerin çalıştırdıkla-
rı işçilerin kıdem tazminatlarından sorumluluklarının kalktığı, bundan 
sonra bahsedilen madde gereği kıdem tazminatından kamu kurumunun 
sorumlu olması gerektiği akla gelebilirse de durum esasen bu şekilde de-
ğildir. 

Gerçekten 6552 sayılı kanunun yürürlük tarihi öncesinde var olan ve 
halen de varlığını koruyan İş Kanunu’nun 2/6.maddesindeki “Asıl işveren, 
alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş 
sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden 
doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.” hükmü 
işçiye karşı alt işverenle asıl işverenin müteselsil sorumluluğunu devam 
ettirmektedir. Bundan dolayı işçiye karşı kıdem tazminatından sorum-
lulukla ilgili bu hükmün herhangi bir anlam ifade etmediği açıktır. İşçi, 
kıdem tazminatı alacağını kamu kurumundan isteyebileceği gibi bağlı ol-
duğu alt işverenden de isteyebilecektir.
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Yargıtay da, 6552 sayılı kanunun 8.maddesiyle İş Kanunu’nun 112.
maddesine eklenen hükmün işçiyi güvence altına almak amacıyla konul-
muş bir hüküm olduğunu, emredici nitelikte olmadığını, tarafların her 
zaman bu hükmün aksini kararlaştırabileceklerini ifade etmiştir.10

İşte bu sebeple 6552 sayılı kanunla getirilen düzenlemede asıl işve-
renin alt işverene rücu edemeyeceğine dair açık bir hükmün olmaması 
ve Yargıtay’ın bahsi geçen maddeyi emredici olmayan bir kural olarak 
yorumlaması sebebiyle iç ilişkideki sorumluluk ve rücu konusunda genel 
hükümlerdeki düzenlemenin uygulanmasına devam edilmiştir.11

Buna göre kamu kurumu ile alt işveren arasında imzalanan sözleş-
mede kıdem tazminatından kimin sorumlu olacağı hususu açıkça belir-
lenmişse o tarafın sorumluluğu, eğer böyle bir belirleme yapılmamışsa 
TBK’nın 167.maddesindeki hükmün kıyas yoluyla uygulanması sonucu 
tarafların yarı oranında sorumluluğu söz konusu olmaktadır.

Gerçekten Yargıtay bu konuyla ilgili bir kararında “İş hukukunda asıl-
alt işveren müessesinin yasal dayanağı bu madde olup (İş Kanunu m.2/6) 
6552 sayılı yasa ile 112.maddeye eklenen 2/a fıkrası 4857 sayılı kanunun 
2.maddesindeki düzenlemeyi ve dolayısıyla işçinin gerçek işvereni olan 
alt işverenin sorumluluğunu ortadan kaldırmamıştır. Bu nedenle mah-
kemece 4857 sayılı İş Kanununun 112.maddesine 6552 sayılı yasanın 
8.maddesi ile eklenen 2-a fıkrasına yanlış anlam yüklenerek davacının kı-
dem tazminatından alt işverenin sorumluluğunu ve özellikle asıl işverenin 
rücu imkânını ortadan kaldıracak şekilde sadece Belediye Başkanlığı’nın 
sorumlu tutulması hatalıdır. Davacının kıdem tazminatından aralarında 
asıl-alt işveren ilişkisi bulunan davalılar müştereken ve müteselsilen so-
rumludur.”12 diyerek 6552 sayılı kanunun getirdiği düzenlemenin alt işve-
renin kıdem tazminatından sorumluluğunu kaldırmadığını ifade etmiştir.

2.3. 7166 sayılı Kanundaki Düzenlemeler

Kamuoyunda taşeron düzenlemesi olarak bilinen 696 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu kurumlarının personel çalıştırıl-
masına dayalı hizmet alımı yapmaları imkânı ortadan kaldırıldığından 

10 Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 2016/4826 esas, 2018/2169 karar sayılı, 20.02.2018 
tarihli ilamı (https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/)

11 Ufuk Aydın, “ 6552 Sayılı (Torba) Yasa Sonrası Asıl İşveren Alt İşveren İlişkileri”, 
Sosyal Güvenlik Dergisi, Ocak 2015, Cilt:5, Sayı:1, s.22.; Arzu Arslan Ertürk, “6552 
Sayılı Kanunun 4857 Sayılı İş Kanunu ile 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Söz-
leşmesi Kanununa Getirdiği Yenilikler”, Çalışma ve Toplum, Nisan 2015, Sayı:45, 
s.188. 

12 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2017/3429 esas, 2018/3443 karar sayılı, 20.02.2018 ta-
rihli ilamı (https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/)
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kamu kurumları nezdinde alt işverene bağlı olarak çalışan işçilerin kad-
roya geçmeleri sonrasında bu işçilerin kıdem tazminatı alacaklarının 
kimden talep edileceği konusunda yine tereddütler oluşmuştur. Özellikle 
artık kamu kurumları nezdinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet 
alım işi yapma imkânı kalmayan alt işverenlerin, uzun yıllar sonra kendi-
lerinden kıdem tazminatı talep edilebilme riskiyle karşı karşıya kalmaları 
bir takım endişeleri beraberinde getirmiştir.

İşte bu noktada ileride doğması muhtemel hukuki belirsizlikleri or-
tadan kaldırmak ve artık kamu kurumunda iş yapma olanağı kalmayan 
alt işverenleri bir nebze olsun sorumluluktan kurtarmak maksadıyla 
22.02.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7166 
sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun’un 11.ve 12.maddeleriyle İş Kanunu’na bir takım ekle-
meler yapılmış, bu şekilde yukarıda belirttiğimiz sorunun çözümü amaç-
lanmıştır. 

Buna göre 7611 sayılı kanunun 11.maddesiyle İş Kanunu’nun 112.
maddesinin 5.fıkrasından sonra gelmek üzere “4734 sayılı Kanunun 62. 
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca alt işverenler tara-
fından çalıştırılan işçilere, 11/9/2014 tarihinden sonra imzalanan ihale 
sözleşmeleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde 
11/9/2014 tarihinden sonra geçen süreye ilişkin olarak kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından yapılan kıdem tazminatı ödemeleri için sözleşme-
sinde kıdem tazminatı ödemesinden ötürü alt işverene rücu edileceğine 
dair açık bir hükme yer verilmemişse alt işverenlere rücu edilmez.” hük-
mü eklenmiştir.

Söz konusu düzenleme her şeyden önce kamu kurumları ile alt işve-
renler arasındaki kıdem tazminatının işçiye ödenmesine dair rücu ilişki-
sini düzenlemektedir. Maddeye göre kural olarak kıdem tazminatından 
sorumluluğun kamu kurumuna ait olacağı kabul edilmiş ancak bu so-
rumluluğun oluşabilmesi için belirli şartların varlığı aranmıştır. Aşağıda-
ki bölümde bu şartlara değinilecektir.

2.3.1. İşçilerin 4734 Sayılı Kanunun 62/1-e Maddesi Uyarınca Alt 
İşverenler Tarafından Çalıştırılması

Madde kapsamındaki işçilerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 
62/1-e maddesine göre ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca alt işveren-
lerden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesine göre is-
tihdam edilmiş olmaları gerekmektedir. Kamudaki taşeron işçileri olarak 
bilinen bu grubun dışındaki herhangi bir özel hukuk tüzel kişisinin alt 
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işverene verdiği bir işle alakalı çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarının 
ödenmesi durumu madde kapsamına girmemektedir.

2.3.2. Asıl İşverenle Alt İşveren Arasında İmzalanan İhale Sözleş-
mesinin 11.09.2014 Tarihi Sonrasında Yapılmış Olması

Yeni düzenleme ile kamu kurumlarının kıdem tazminatından so-
rumlu olabilmesi için alt işverenle yaptıkları hizmet alım sözleşmesinin 
11.09.2014 tarihinden sonra yapılması gerekmektedir. Gerçekten burada 
geçen 11.09.2014 tarihi yukarıda ayrıntısına yer verilen 6552 sayılı ka-
nunun yürürlük tarihidir. Yeni düzenleme ile kamu kurumlarının kıdem 
tazminatından sorumluluğunun zamansal sınırı belirlenmek istenmiş, bu 
arada 6552 sayılı kanunun 8.maddesindeki düzenleme ile paralel bir dü-
zenleme yapılmıştır. Aynı şekilde yeni düzenleme 6522 sayılı kanunun 
8.maddesinin uygulanmasındaki bir takım tereddütlerin de önüne geç-
meyi amaçlamaktadır.

Kamu kurumları ile alt işverenler arasında 11.09.2014 tarihi öncesin-
de yapılan sözleşmelerde kıdem tazminatından sorumluluk konusu ise 
yukarıda yer verdiğimiz şekilde çözüme kavuşturulacak, yani bu tarihten 
önceki dönemde sözleşmede bir tarafın açıkça sorumluluğundan bahse-
diliyorsa kıdem tazminatından o sorumlu olacak, böyle bir belirlilik yok-
sa tarafların iç ilişkide yarı yarıya sorumluluğu devam edecektir.

2.3.3. Kamu Kurumunun Sorumluluğu 11.09.2014 Sonrasındaki 
Dönemde Yapılan Çalışmaları Kapsayacaktır

Bahsi geçen düzenleme kapsamında işçiye ödenen kıdem tazminatının 
ancak 11.09.2014 tarihi sonrasını kapsayan dönemlerine ilişkin olarak 
kamu kurumunun sorumluluğu söz konusu olabilecektir. Örneğin bu du-
rumda 01.01.2010 tarihinde kamu kurumu nezdinde alt işverene bağlı 
olarak çalışmaya başlayan işçinin kıdem tazminatıyla ilgili, 01.01.2010 
– 11.09.2014 tarihleri arası yukarıda açıklandığı şekilde öncelikle sözleş-
me hükümleri, bu konuda bir açıklık yoksa yarı oranında sorumluluk söz 
konusu olacakken, 11.09.2014 tarihinden iş akdinin sona erdiği, örne-
ğin 31.12.2017 tarihine kadar diğer şartların mevcut olması durumunda 
kamu kurumunun iç ilişkide sorumluluğu söz konusu olacaktır.

2.3.4. Sözleşmede Ödenecek Kıdem Tazminatı Konusunda Alt İş-
verene Rücu Edileceğine Dair Açık Bir Hükmün Olmaması Gerekliliği

Kamu kurumu ile personel çalıştırılmasına dair hizmet aldığı alt iş-
veren arasında yapılan sözleşme, 11.09.2014 tarihinden sonra yapılmış 
olsa bile eğer sözleşmede işçiye karşı ödenecek kıdem tazminatından 
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açıkça alt işverenin sorumlu olacağı yazılmışsa, bu durumda iç ilişkide alt 
işverenin sorumluluğu tam olarak devam edecek, ilgili kamu kuruluşu-
nun kıdem tazminatının ödenmesi konusunda herhangi bir sorumluluğu 
olmayacaktır.

Ancak sözleşmede kıdem tazminatından kamu kurumunun sorumlu 
olacağı yazılmış, ya da sorumluluğa dair açık bir hüküm bulunmamak-
taysa bu durumda diğer şartların da varlığı halinde taraflar arasındaki iç 
ilişkide sorumluluk asıl işveren olan kamu kurumuna ait olacaktır.

2.4. 7166 Sayılı Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Sonraki Etkileri 
ve Derdest Dosyaların Durumu

22.02.2019 tarihinde yürürlüğe giren 7166 sayılı kanunun 12.madde-
siyle İş Kanunu’na geçici 9.madde eklenmiştir. Buna göre; 

“ Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kamu kurum veya kuruluş-
ları tarafından alt işverene rücu edilmek üzere yürütülen davalarda, 112 
nci maddenin altıncı fıkrası kapsamında rücu edilmeyecek kısmı için ih-
tilafın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilir, yar-
gılama gideri ve vekâlet ücreti taraflar üzerinde bırakılır. İcra takiplerinde 
rücu edilmeyecek kısma ilişkin olarak harç alınmaksızın düşme kararı 
verilir, takip giderleri ile vekâlet ücreti taraflar üzerinde bırakılır. Ancak, 
bu kapsamda alt işverene rücu edilerek takip ve tahsil edilmiş olan tutar-
lar, alt işverenler lehine hiçbir şekilde alacak hakkı doğurmaz ve tahsil 
edilmiş tutarlar iade edilmez.” hükümleri getirilmiştir.

Geçiş hükümlerini ve mevcut derdest olan rücu istemli davalarda ve-
rilecek kararı düzenleyen söz konusu maddeye göre, hali hazırda ilgili 
kamu kurumunun İş Kanunu’nun 112/2.maddesine göre (6552 sayılı ka-
nun m.8) işçiye ödediği kıdem tazminatını alt işverene rücu talepli açmış 
olduğu davalarda İş Kanunu’nun 112/6.maddesine göre (7166 Sayılı Ka-
nun m.11) inceleme yapılıp şayet 11.09.2014 sonrası için alt işverenin kı-
dem tazminatından sorumluluğu cihetine gidilemeyecekse, rücu edileme-
yecek bu kısım için mahkemelerce “uyuşmazlığın esası hakkında karar 
verilmesine yer olmadığına” dair karar verilecektir. 

Mahkemelerce burada yapılması gereken, önündeki rücuya dair dava-
da tarafların sorumluluklarının dönemsel olarak tespiti ve aradaki söz-
leşme hükümlerine göre 11.09.2014 sonrası için alt işverenin sorumlu-
luğunun olmadığının görülmesi durumunda gerekli bilirkişi incelemesi 
yaptırılarak bu dönem için başlangıçta işçiye kamu kurumu tarafından 
ödenen kıdem tazminatı bedelinin tahsili istemi hakkında karar verilme-
sine yer olmadığına dair hüküm tesis edilmesidir.
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Madde metninde ayrıca bu durumda yargılama gideri ve vekâlet üc-
retinin taraflar üzerinde bırakılacağından bahsedilmektedir. Buna göre 
esasında davacı kamu kurumunun istemi konusunda kendi lehine bir 
hüküm verilmemiş olmakla birlikte, bu durum özel bir kanuni düzen-
lemenin gereği olduğundan, davacı kamu kurumunun karar verilmesine 
yer olmayan kısımla ilgili karşı yan vekâlet ücretinden sorumluluğu söz 
konusu olmayacaktır. Ancak o zamana kadar yapmış olduğu masraflar 
ise kendi üzerinde bırakılacaktır.

Madde metninde rücu istemli davaya benzer şekilde dava yoluna git-
meden doğrudan icra takibi yapılması hali için de, 11.09.2014 tarihi son-
rası döneme ait rücu edilemeyecek miktara ilişkin takip hakkında düşme 
kararı verileceği, bu durumda herhangi bir harcın alınmayacağı, takip 
gideri ve vekâlet ücretinin de, aynı dava durumunda olduğu gibi tarafların 
üzerinde bırakılacağı öngörülmüştür.

İş Kanunu’na eklenen geçici 9.maddedeki hususlar halen derdest 
olan dava ve icra takipleri hakkında düzenleme getirmişken maddenin 
son cümlesinde “Ancak, bu kapsamda alt işverene rücu edilerek takip 
ve tahsil edilmiş olan tutarlar, alt işverenler lehine hiçbir şekilde alacak 
hakkı doğurmaz ve tahsil edilmiş tutarlar iade edilmez.” hükmüne yer 
verilerek kanunun yürürlüğe girdiği 22.02.2019 tarihinden önce kamu 
kurumu tarafından alt işverene yönelik açılmış ve karara bağlanmış dava 
ve icra takipleri kapsamında tahsil edilmiş tutarların, somut durum 7166 
sayılı kanunun 11.maddesi kapsamında kalsa bile, alt işverene bir alacak 
hakkı vermeyeceği ve tahsil edilen tutarların kamu kurumundan iadesi-
nin talep edilemeyeceği ifade edilmiştir.

Bahsi geçen düzenleme, dava veya takip aşamasında olup halen tahsil 
edilemeyen alacaklar bakımından bir değişiklik getirse de, aynı şartlarda 
olup da önceden tahsil edilmiş tutarların alt işverene bir hak sağlamaya-
cağı şeklindeki ifade kanaatimizce eşitsiz bir durum yaratmıştır. Gerçek-
ten aynı hukuki durumdaki iki vakıada sırf uyuşmazlığın birisiyle ilgili 
takip veya yargılamanın devam ediyor olması, önceden bu tutarı ödemek 
zorunda kalan taraf için adaletsiz bir durumun ortaya çıkmasına sebep 
olacaktır. Hukuki istikrar ve kanun önünde eşitlik ilkeleri gereğince aynı 
şartlardaki kişiler kanun önünde eşit muamele görmek hakkına sahiptir-
ler. Ancak 7166 sayılı kanunun 12.maddesindeki geçiş hükmü bu duru-
mu ortadan kaldırdığından bahsi geçen düzenlemenin bu kısmının hukuk 
devletinin olmazsa olmaz şartı olan hukuki istikrar ve kanun önündeki 
eşitlik gibi Anayasal ilkelere aykırı olduğu kanaatindeyiz.
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Yukarıdaki bölümlerde detaylı bir şekilde yer verdiğimiz üzere 696 sa-
yılı KHK ile kamu kurumları nezdinde alt işverenlere bağlı olarak çalışan 
işçilerin kadroya geçirilmesi süreciyle bağlantılı şekilde bu işçilerin kıdem 
tazminatından kimin ne oranda sorumlu olacağı hususundaki belirsizlik-
ler ve yorum yoluyla Yargıtay’ın getirdiği ölçütleri daha da netleştirmek 
ve kanuni bir alt yapıya oturtmak maksadıyla kanun koyucu tarafından 
7166 sayılı kanunla bir takım düzenlemelere gidilmiş ve 11.09.2014 ta-
rihinden sonraki dönemde imzalanan sözleşmelerde bu tarihten sonraki 
kıdem tazminatından açıkça alt işverenin sorumlu olacağının kararlaştı-
rılmadığı durumlarda kamu kurumunun sorumluluğu esası benimsen-
miştir. 

Bahsi geçen düzenleme kanaatimizce kıdem tazminatı talebi olan iş-
çinin başvurusundaki seçimlik hakkını ortadan kaldırmamakta, yani İş 
Kanunu’nun 2/6.maddesine göre dış ilişkide işçiye karşı hem kamu kuru-
munun hem de alt işverenin müteselsil sorumluluğu devam etmektedir. 
Ancak iç ilişkide getirilen bu yeni düzenleme ile rücu hakkına dair kısmen 
var olan belirsizlik ortadan kaldırılmış, alt işverenle kamu kurumunun 
hangi dönemde neye göre kıdem tazminatından sorumlu olacakları yasal 
olarak belirlenmiştir. 

Kanunun bu açıdan artık personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım 
sözleşmesi yapma imkanı kalmayan alt işverenlerin sorumluluğunu ha-
fifletmesi sebebiyle yerinde olduğunu söylemekle birlikte, önceden kamu 
kurumunca rücu edilmiş bedellerin alt işverence talep edilemeyeceğine 
dair hükmünün adaletli olmayan sonuçlar doğurabileceği ve bu sebeple 
Anayasa’ya aykırılık taşıyabileceği hususunun da belirtilmesi gerekmek-
tedir.
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VERGİ USUL KANUNU M.359/1’İN A-2 
ALT BENDİNDE YER ALAN SUÇLARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Av. Yahya YAVUZ1

Giriş

Vergilerin eksiksiz olarak tahakkuk ettirilebilmesi için vergi yüküm-
lülerinin uyması gereken birtakım vergisel ödevler vardır. Bu ödevleri 
yerine getirmeyenler için cezai ve idari birçok yaptırım öngörülmüştür. 
Bu bağlamda kanun koyucu vergi kaçakçılığı suçlarını düzenlemiştir. Ge-
nel olarak vergi kaçakçılığı; vergi ödememek maksadıyla vergi kanunla-
rına aykırı davranmak biçiminde tanımlanabilir. Vergi Usul Kanunu’nun 
(VUK) 359.maddesinde kaçakçılık suçlarını oluşturan fiiller, tehlike du-
rumlarına göre üç bent halinde sayılmıştır. Vergi kaçakçılığı suçu seçim-
lik hareketli bir suç olup , bu bentlerden birinde sayılan fiilin ika edilmesi 
suçun tamamlanması bakımından yeterlidir. Vergi kaçakçılığı suçu sırf 
hareket suçu olup, vergi ziyaı neticesinin gerçekleşmesi gerekmez. Bu ça-
lışmada ‘‘Kaçakçılık Suçları ve Cezaları’’ kenar başlıklı VUK m.359/1’in 
a-2 alt bendindeki ‘‘defter, kayıt ve belgeleri tahrif etme, gizleme veya 
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma’’ fiil-
leri suç sistematiği metodundan yararlanılarak incelenmiştir. Ayrıca ça-
lışmada tartışmalı olan hususlar için leh ve aleyhe olan bazı görüşlere 
yer verilmiş olup, bu problemlere birtakım çözüm önerileri sunulmuştur. 
Tüm bunlarla birlikte yeri geldikçe yüksek mahkeme kararlarına da yer 
verilmiştir.

I. Vergi Usul Kanunu m.359/1’in a-2 Alt Bendinde Yer Alan Suçla-
rın İrdelenmesi

A. Genel Olarak

Vergi kaçakçılığı vergi ödememek ya da daha az vergi ödemek mak-
sadıyla vergi kanunlarına aykırı davranmaktır.2 213 sayılı VUK’un 359.
maddesinde sayılmış olan suç unsurlarının oluşmasıyla vergi kaçakçılığı 

1 Diyarbakır Barosu Avukatlarından, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Kamu Hukuku Anabilim  Dalı 

2 Sevim Gülce Oslu, ‘‘Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Cezası’’, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalı, İstan-
bul 2013, s.11.
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suçu tamamlanmış olur. Söz konusu suçun fiil unsurları VUK 359.mad-
dede 3 bent halinde sayılmıştır. Bu kapsamda kaçakçılık suçu seçimlik 
hareketlidir. Yani 359.maddedeki fiillerden birinin ikası suçun oluşması 
bakımından yeterli olup, failin bu maddede sayılan birden fazla fiili ikası 
durumunda bile bazı hallerde içtima hükümleri uygulanmaksızın tek ceza 
verilir.3 Bilindiği üzere vergi ziyaı kabahati için mutlaka vergi ziyaı yara-
tılması gerekmektedir. Oysa vergi ziyaı kabahatinden farklı olarak kaçak-
çılık suçu için (defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahı-
nın azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka 
defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydetmek fiili hariç) mutlaka 
vergi ziyaı yaratılması aranmaz. Böyle bir netice aranmadığı için kaçak-
çılık suçu şekli suç niteliğine sahiptir.4 Yani vergi kaçakçılığı sırf hareket 
suçu niteliğindedir. Eğer vergi kaçakçılığı sonucu vergi kaybı oluşmuşsa, 
vergi ziyaı kabahati için öngörülen mali cezanın üç katı kadar ceza uygula-
nır. Burada önemine binaen belirtilmelidir ki tipikliğin sonucu olarak, bir 
hareketin kaçakçılık suçu niteliğinde olabilmesi için, VUK 359.maddede 
sayılan tanıma uygun olması gerekmektedir.5

B. Suçun Unsurları Bakımından İrdeleme 

1. Maddi Unsurlar

Suçun varlığı için failin bir davranışının bulunması, bu davranışın dış 
dünyada bir değişiklik oluşturması ve davranış ile dış dünyada oluştu-
rulan değişiklik arasında bir nedensellik bağının var olması gerekir. Bu 
bağlamda suçun maddi unsurları; fail, mağdur, fiil, netice ve fiil ile netice 
arasındaki nedensellik bağıdır.

a. Fail ve Mağdur

Ceza sorumluluğu şahsi olup kaçakçılık suçunun faili sadece iradi ha-
reket yeteneğine sahip olan gerçek kişilerdir. Dolayısıyla tüzel kişiler fail 
olamazlar. Vergi kaçakçılığı özgü suç niteliğinde değildir. Bu bakımdan 
herkes bu suçun faili olabileceğinden vergi yükümlüsü veya sorumlusu 
ayrımının bir önemi bulunmamaktadır.6 Bu çalışma kapsamında bahsi 
geçen fiiller bakımından; defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya giz-

3 Yusuf Karakoç, Genel Vergi Hukuku, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2011, s.495-496. Bu 
son belirttiğimiz husus doktrinde tartışmalı olup, bu tartışmalara içtima kısmında de-
ğineceğiz. 

4 Doğan Şenyüz, Vergi Ceza Hukuku (Vergi Kabahatleri ve Suçları), Gözden Geçirilmiş 
4.bsk., Ekin Yayınevi, 2008, s.275.

5 Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s.495.
6 Mehmet Yüce, Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Yargılama Usulü: Sahte Belge ve Muhteviyatı 

İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme veya Kullanma Suçu, Adalet Yayınevi, Ankara 2018, 
s.30.
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leyenler, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belge-
leri kullananlar suçun failidir. 

 Vergi kaçakçılığından dolayı TCK 31.madde anlamında ceza ehliyeti 
olan herkese ceza verilebilir. VUK m.10 ve m.332 gereği velayet ve vesa-
yet altında bulunanlar veya işlerinin yönetimi kayyıma bırakılmış olanlar; 
veli, vasi ya da kayyım tarafından gerçekleştirilen vergi kanunlarına aykırı 
davranışlardan dolayı cezalandırılmazlar. Cezaların şahsiliği ilkesinin bir 
sonucu olarak burada vergi kanunlarına aykırı işlemi gerçekleştiren veli, 
vasi ya da kayyım cezalandırılır.7 

Tüzel kişiler vergisel ödevlerini yasal temsilcileri vasıtasıyla yerine ge-
tirirler. Tüzel kişiler TCK m.20 gereği cezai yaptırıma tabi tutulamadığın-
dan vergi kanunlarına aykırı fiili işleyen yasal temsilciler hapis cezasının 
muhatabı olurlar. Eğer tüzel kişiliğin birden fazla yasal temsilcisi varsa; 
suç ve suçlu arasındaki illiyet bağı ile temsil yetkisinin paylaşımındaki 
ağırlık ve sınırlar araştırılarak, cezai sorumluluğunun tespiti gerekmek-
tedir.8 Vergi kaçakçılığında mağdur ise hazinedir, yani devlet tüzel kişili-
ğidir.

b. Fiil

Bir suçun varlığından söz edilebilmesi için kanunda öngörülen bir fi-
ilin icra edilmiş olması gerekmektedir. Vergi hukukunda kanuna aykırı 
fiiller başlıca iki grup halinde düzenlenmiştir. İlk grupta mali yaptırımlar 
mevcutken, ikinci grupta ceza mahkemelerince yargılanacak suçlar so-
nucu verilen cezai yaptırımlar yer almaktadır.9 Vergi Usul Kanunu’nda 
birçok suç türü düzenlenmiştir. İnceleme konumuz bakımından vergi ka-
çakçılığını oluşturan fiiller VUK’un 359.maddesinde belirtilmiştir. 359.
maddede belirtilen fiiller dışında bir fiille kaçakçılık suçu işlenemeyeceği 
için, bu suç bağlı hareketlidir. Öte yandan failin bu fiillerden birini ger-
çekleştirmesi cezalandırılması için yeterlidir. Eğer fail inceleme konusu 
bentteki dört fiili de ika ederse, içtima hükümleri devreye girer. 359.mad-
dede vergi kaçakçılığını oluşturan fiiller ihlallerin ağırlığına göre üç bent 
biçiminde düzenleme altına alınmış olup, her bir bent için ayrı cezalar 
öngörülmüştür. VUK m.359/a-2’ye göre; ‘‘Defter, kayıt ve belgeleri tah-
rif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 
düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, hakkında on sekiz aydan 
üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Varlığı noter tasdik kayıt-

7 Oslu, ‘‘Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Cezası’’, s.70-71.
8 Oslu, ‘‘Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Cezası’’, s.73
9 Salim Ateş Oktar, ‘‘Vergi Suçunun Niteliği Üzerine Bazı Düşünceler’’, İstanbul Üniversi-

tesi İktisat Fakültesi Mecmuası, C.49, 1998, s.172.
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ları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi 
incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, 
bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir. Ger-
çek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya 
durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan 
belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir.’’ Bu bentteki fiillerin 
işlenmesiyle ortaya çıkan ihlal durumu diğer bentteki fiillerin işlenmesiy-
le oluşan ihlalden daha hafif nitelikte olduğu için, ceza da buna mukabil 
daha az olarak düzenleme altına alınmıştır. Aşağıda bu fiiller detaylı ola-
rak incelenmiştir. 

(1). Defter, Kayıt ve Belgeleri Tahrif Etmek

 Tahrif etme sözlük anlamında bir şeyin aslını bozma, aslı üzerinde 
kalem oynatma, değiştirme anlamlarına gelmektedir.10 Hukuki anlamda 
tahrif etme ise bir belgenin aslında yapılan oynamalar ve değişikliklerdir.11 
Defter ve belgelerin maddi varlıklarına dokunmaksızın gerçeği yansıtan 
yazı ve rakamların çeşitli yollarla (silinmesi, kazınması, okunamaz hale 
getirtilmesi, yeni rakamların eklenmesi vb.) değiştirilmesi halinde tahri-
fat gerçekleşmiş olur. Defter, kayıt ve belgelerde tahrifatın söz konusu 
olabilmesi için, tutulma ve saklanma zorunluluğu VUK tarafından getiri-
len defter, kayıt ve belgeler (fatura, ücret pusulaları, ücret bordroları vb.) 
üzerinde12 gerçeğe uygun olmayan değişikliklerin yapılması gerekmekte-
dir.13 Tahrifatın belgenin üzerinde yapılabileceği gibi suretleri üzerinde de 
yapılabileceği öne sürülmektedir.14 VUK Mükerrer 257.maddenin verdiği 
yetkiye binaen Maliye Bakanlığı’nın tutulmasını istediği defter kayıt ve bel-
geler üzerinde de bu suç oluşabilir. Tahrifatla vergi incelemesinin sağlıklı 
ve düzgün bir şekilde yapılması engellenmektedir. Tahrif etmekteki asıl 
amaç; geliri olduğundan az gösterip gideri olduğundan fazla göstererek 
vergi matrahını az gösterip, ya az vergi vermek ya da hiç vergi vermemek-
tedir.15 Bir diğer önemli husus; sayılan bu belgeler üzerindeki tahrifatın, 
vergi matrahında azaltma yapmaya elverişli olması gerekir.16 Bu suç icrai 

10 http://www.tdk.gov.tr/, son erişim tarihi 11.01.2019.
11 Süheyl Donay, Ceza Mahkemesinde Yargılanan Vergi Suçları, Beta Yayıncılık, İstanbul 

Haziran 2008, s.131.
12 Şenyüz, , Vergi Ceza Hukuku (Vergi Kabahatleri ve Suçları), s.279.
13 Oslu, ‘‘Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Cezası’’, s.56.
14 Efsun Şimşek, ‘‘Türk Vergi Sisteminde Vergi Kaçakçılığı Suçu’’, (Yayınlanmamış Yük-

sek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim 
Dalı, İstanbul 2007, s.96.

15 Mustafa Uyanık, ‘‘Vergi Kaçakçılığı Suçlarından Defter, Kayıt ve Belgelerin Gizlenme-
si veya İbraz Edilmemesi’’, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Kayseri Haziran 2014, s.16.

16 Kaşıkcı, ‘‘Türk Hukukunda Vergi Kaçakçılığı Suçları’’, s.281.
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hareketlerle işlenebilir. Dolayısıyla bu suçun ihmali hareketlerle işlenme-
si mümkün değildir.17

 Tahrifatın kabul edilebilmesi için önceden var olan bir kaydın yalnız-
ca tahrif edilmesi, silinmesi, kazınması yeterli olup ayrıca silinen kayıt 
üzerine daha sonra yeni bir kayıt eklenmesine gerek yoktur. Yani önemli 
olan yapılan tahrifatın gerçeğin değiştirilmesi sonucunu doğurmasıdır.18 
Ayrıca şunu da hemen ekleyelim ki tahrifat ancak usulüne uygun ve doğ-
ru olarak tutulmuş defter, kayıt veya belgenin üzerinde yapılabilir.19 Fail 
tarafından önceden sahte olarak düzenlenmiş bir belge varsa, bu hareke-
tin niteliği muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemedir. Eğer failce 
sahte olarak düzenlenmiş bu belgenin üzerinde tahrifat yapılmışsa bu su-
çun değil, 359/b-1’de düzenlenmiş suçun kapsamında ele alınır.20 Belgede 
tahrifat yapma eyleminin sahte belge düzenleme eyleminden farkı; tahrif 
edilmiş belge gerçek bir belgeye dayanırken, sahte belgenin gerçek bir 
işleme dayanması söz konusu değildir.21

Tahrif edilmiş belgenin ayrıca kullanılması bu suç bakımından gerekli 
değildir. Tahrif edilmiş belge aynı zamanda kullanılmış olsa bile ortada 
tek suç vardır. Zira kullanma cezalandırılmayan sonraki hareket niteli-
ğindedir. Eğer bu belge başkası tarafından kullanılmışsa doğal olarak, 
ikinci kişinin eylemi ayrı bir suçun konusunu oluşturacaktır.22

Vergi yükümlülerinin defter, kayıt ve belgeler üzerinde hata yapma ih-
timalleri de yüksektir. Bu hataların ne şekilde düzeltileceği VUK m.217’de 
düzenlenmiştir. Bu maddede öngörülen değişiklikler tahrifat niteliğinde 
değilken, kanunun bu maddede öngörmediği şekilde doğru olduğu tespit 
edilen bir kaydın düzeltilmesi, diğer şartlar da varsa suç niteliği taşıya-
caktır.23

Tahrifat bir belgeyi baştan sahte olarak düzenleme değilse de yapılan 

17 Uyanık, ‘‘Vergi Kaçakçılığı Suçlarından Defter, Kayıt ve Belgelerin Gizlenmesi veya İbraz 
Edilmemesi’’, s.16.

18 Mahmut Kaşıkcı, ‘‘Türk Hukukunda Vergi Kaçakçılığı Suçları’’, (Yayınlanmamış Dokto-
ra Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 
İstanbul 1999, s.279.

19 F. İsmail Hakkı Aydoğdu, ‘‘Türkiye’de Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Cezası’’, (Yayınlanma-
mış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye 
Anabilim Dalı, 2009, s.64.

20 Kaşıkcı, ‘‘Türk Hukukunda Vergi Kaçakçılığı Suçları’’, s.280.
21 Mehmet Taştan, Açıklamalı- İçtihatlı Vergi Kaçakçılığı Suçları, 2.bsk., Adalet Yayınevi, 

Ankara 2015, s.39.
22 Kaşıkcı, ‘‘Türk Hukukunda Vergi Kaçakçılığı Suçları’’, s.280.
23 İbrahim Nihat Bayar, ‘‘Vergi Kaçakçılığı (Suç Teorisi-Ceza Teorisi ve Muhakeme Huku-

ku Açısından Bir İnceleme’’, ( Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku (Vergi Hukuku) Anabilim Dalı, Ankara 2010, s.141.
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tahrifatın aldatıcı olması gerektiği kanaatindeyiz.. Dolayısıyla ilk bakışta 
kolaylıkla anlaşılan basit bir tahrifat suç niteliğinde olmamalıdır. Zira ka-
musal ceza hükümlerini uygularken genel ceza hukuku ilkelerini gözden 
kaçırmamak gerekir. Ancak böyle bir durumda eğer vergi ziyaı oluşmuş-
sa idari vergi cezası uygulanabilir.24 Doktrindeki karşı bir görüşe göre; 
tahrifatın aldatıcı olmasına gerek olmayıp, VUK m.217’nin öngörmediği 
her türlü değişiklik, suçun diğer koşulları da sağlanıyorsa tahrifat niteli-
ğindedir25. VUK m.217’ye göre; ‘‘Yevmiye defteri maddelerinde yapılan 
yanlışlar ancak muhasebe kaidelerine göre düzeltilebilir. Diğer bilu-
mum defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde dü-
zeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst 
veya yan tarafına veyahut ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak 
suretiyle yapılabilir. Defterlere geçirilen bir kaydı kazımak, çizmek 
veya silmek suretiyle okunamaz bir hale getirmek yasaktır.’’ Dolayısıy-
la yanlış bir kayıt usulüne göre düzeltilmişse tahrifat söz konusu olmaz. 
Bununla birlikte rakam ve miktarlarda yapılan değişiklik VUK m.217’ye 
uygun olsa bile, fail bilinçli olarak gerçekleri yansıtmayan rakam ve mik-
tarları belgeye koyarsa tahrifat suçu oluşmuş olur. Burada failin kastının 
olması gerekir ki cezalandırılsın. Zira eylem ancak kasten işlendiğinde 
fail cezalandırıldığından, taksirle bir değişiklik yapılmışsa cezalandırılma 
söz konusu olmaz. Örneğin bir hesap için dört sıfır yerine üç sıfır konul-
muş ama sonra bu eksiklik düzeltilmişse, eksiklik özensizlik ve dikkat-
sizlikten kaynaklandığı için taksirli bir hareket mevcuttur ve bu hareket 
cezalandırılmaz. Yargıtay bir kararında mal alış faturalarında miktar ve 
tutar bakımından yapılan tahrifatın suç teşkil ettiğine karar vermiştir.26

 (2). Defter, Kayıt ve Belgeleri Gizlemek

Defter, kayıt ve belgelerin düzeninin sağlıklı bir biçimde işleyebilme-
sini sağlamada ve bu işleyişe karşı ortaya çıkabilecek fiilleri önlemede, 
ibraz ve muhafaza zorunluluğunun ihlali nedeniyle öngörülen cezalar cay-
dırıcı niteliği nedeniyle çok önemlidir.27 Bu kapsamda defter, kayıt ve bel-
geleri gizleme suçu VUK m.359/a-2’de; ‘‘Defter, kayıt ve belgeleri gizle-
yenler hakkında (varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit 
olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere 
defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanma-

24 Donay, , Ceza Mahkemesinde Yargılanan Vergi Suçları, s.133.
25 Bayar, ‘‘Vergi Kaçakçılığı (Suç Teorisi-Ceza Teorisi ve Muhakeme Hukuku Açısından Bir 

İnceleme’’, s.142.
26 Yargıtay 11.CD, T:21.02.2002, E:2001/11356, K:2001/317: Donay, , Ceza Mahkemesin-

de Yargılanan Vergi Suçları, s.132-133.
27 Uyanık, ‘‘Vergi Kaçakçılığı Suçlarından Defter, Kayıt ve Belgelerin Gizlenmesi veya İbraz 

Edilmemesi’’, s.17.
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sında gizleme olarak kabul edilir.) on sekiz aydan üç yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur.’’ şeklinde düzenlenmiştir. Defter, kayıt ve belgele-
ri gizlemeyi; tutulması, saklanması ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, 
kayıt ve belgelerin vergi incelemesine yetkili olan kişilere sunulmaması 
olarak tanımlayabiliriz. Parantez içinde belirttiğimiz husus kanuni bir 
karine getirmekte olup, mükellef eğer defter, kayıt ve belgelerin mücbir 
sebeplerle elinden çıktığını ispat edebilirse cezadan kurtulabilir.28 Dolayı-
sıyla yükümlü her zaman gizlemenin kendi kusurundan kaynaklanmayıp, 
kusurluğunu kaldıran yangın, çalınma vb. nedenlerden kaynaklandığını 
kanıtlayabilme olanağına sahiptir.29

Bu fiilin işlendiğinden bahsedilebilmesi için, tutulması, ibrazı ve mu-
hafazası zorunlu defter, kayıt ve belgelerin vergi incelemesine yetkili kişi-
lerce, inceleme için kanundaki düzenlemelere uyularak , muhafaza süresi 
içerisinde usulüne uygun tebligatla istenilmiş olmasına rağmen ibraz edil-
memiş olması gerekmektedir. 

i. Defter, Kayıt ve Belgelerin Varlığının Noter Tasdik Kayıtları ve 
Sair Suretlerle Sabit Olması

Gizlendiği iddia edilen defter ve belgelerin gizlenmiş sayılabilmesi için 
varlıklarının sabit olması gerekir. Varlığı sabit olmayan defter ve belgeleri 
ibraz etmemek bu suça vücut vermez. Bu defterler VUK m.220’de; yev-
miye ve envanter defterleri, işletme defteri, çiftçi işletme defteri, imalat 
ve istihsal vergisi defterleri, nakliyat vergisi defteri, yabancı nakliyat ku-
rumlarının hasılat defteri ve serbest meslek kazanç defteri olarak düzen-
lenmiştir. Ayrıca VUK’un cevaz verdiği hallerde yukarıda yazılı olanların 
yerine kullanılacak olan defterler de tasdike tabi tutulur. Bu defter ve 
belgelerin varlığı ise noter tasdik kayıtları ve VUK m.3 çerçevesinde vergi 
dairesi kararları, mahkeme kararları gibi sair suretlerle tespit edilebilir.30 
VUK’ta yer almamakla beraber diğer vergi kanunlarının tutulmasını, sak-
lanmasını ve ibraz edilmesini zorunlu tuttuğu defter, kayıt ve belgelerle 
Maliye Bakanlığı’nın VUK mükerrer m.257 gereğince kanunda belirlenen-
lere ek olarak tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter, ka-
yıt ve belgeler de gizleme suçunun konusunu oluşturabilir.31

28 Adnan Çavuş, Suç Genel Teorisi Işığında Vergi Kaçakçılığı Suçları, Beta Yayıncılık, İs-
tanbul 2016, s.110.

29 Kaşıkcı, ‘‘Türk Hukukunda Vergi Kaçakçılığı Suçları’’, s.283.
30 Şenyüz, , Vergi Ceza Hukuku (Vergi Kabahatleri ve Suçları), s.280.
31 Uyanık, ‘‘Vergi Kaçakçılığı Suçlarından Defter, Kayıt ve Belgelerin Gizlenmesi veya İbraz 

Edilmemesi’’, s.18.
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Defter, kayıt ve belgelerin noterden onaylı olduklarının veya sair su-
retlerle incelemeye konu dönemde kullanıldıklarının tespit edilememe-
si durumunda bu suç tipi gündeme gelmez.32 Önemle belirtilmelidir ki; 
kanunen defter ve belge tutulmasının zorunlu olması, defter ve belgenin 
mevcut olduğu anlamına gelmez.33

ii. İnceleme İçin Kanunun Öngördüğü Kurallara Uyulması

Suçun ortaya çıkabilmesi için; defter ve belgelerin VUK’ un 134. mad-
desi ve devamında yer alan vergi incelemesi sırasında ve VUK’ un 135. 
maddesinde sayılan vergi incelemesi yapmaya yetkili kişilerce, VUK’ta dü-
zenlenmiş kurallara göre vergi incelemesi sebebiyle istenilmesine rağmen 
sunulmamış olması gerekir. Aksi halde defter ve belgelerin ibraz edilme-
mesi gizleme sayılmayacak ve dolayısıyla vergi kaçakçılığı suçu oluşmaya-
caktır.34 Örneğin söz konusu defter, kayıt ve belgeler mükellefin işini terk 
etmesi dolayısıyla iptali için istenilmişse gizleme suçu oluşmayacaktır.35 
Benzer biçimde vergi incelemesi niteliğinde olmayan arama, yoklama ve 
bilgi isteme gibi diğer denetimler sırasında defter, kayıt ve belgelerin su-
nulmaması suç teşkil etmez.36

İnceleme için istenen defter, kayıt ve belgelerin sadece birisinin bile 
ibraz edilmemesi suçun gerçekleşmesi için yeterlidir.

Vergi incelemesi; vergi müfettişleri, vergi müfettiş yardımcıları, ilin en 
büyük mal memuru veya vergi dairesi müdürleri tarafından yapılır. Ayrıca 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrola-
rında görev yapanlar da vergi inceleme yetkisini haizdir. 

VUK’ un 139.maddesine göre vergi incelemeleri, kural olarak incele-
meye tabi olanın iş yerinde yapılır. Bununla beraber istisnai olarak iş 
yerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri sebeplerle 
incelemenin iş yerinde yapılması imkansızsa veya mükellef ve vergi so-
rumlularının istemeleri hallerinde inceleme dairede yapılabilir. Bu du-
rumlarda incelemeye tabi olanın, lüzumlu defter ve vesikalarının daireye 
getirtilmesi kendisinden yazılı olarak istenilir. İncelemenin dairede yapıl-
ması halinde istenilen defter veya vesikaları tespit edilen zamanda maze-
retsiz olarak getirmeyenler, bunları ibraz etmemiş sayılırlar. Eğer haklı 
bir mazeret varsa, defter ve vesikaların daireye getirilmesi için uygun bir 

32 Taştan, Açıklamalı- İçtihatlı Vergi Kaçakçılığı Suçları, s.42.
33 Aydoğdu, ‘‘Türkiye’de Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Cezası’’, s.65.
34 Oslu, ‘‘Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Cezası’’, s.58.
35 Taştan, Açıklamalı- İçtihatlı Vergi Kaçakçılığı Suçları, s.46.
36 Bayar, ‘‘Vergi Kaçakçılığı (Suç Teorisi-Ceza Teorisi ve Muhakeme Hukuku Açısından Bir 

İnceleme’’, s.145.
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süre verilir. Ölüm halinde mükelleflerin muhafaza ve ibraz ödevleri mira-
sı reddetmemiş kanuni ve atanmış mirasçılara geçer. Defter ve belgeler bu 
kişilerdeyse ve usulüne göre tebligat yapılmışsa sorumlu tutulabilirler.37 
İş bırakma veya ticari faaliyetlere son verme durumlarında, sadece mü-
kelleflerin salt soyut beyanlarına itibar edilmemeli, mükelleflerin ticari 
faaliyetlerini sürdürüp sürdürmedikleri araştırılmalıdır.38

Bu suçun vuku bulabilmesi için defter saklama ödevinin de sona erme-
miş olması gerekmektedir. VUK m.253’e göre göre defter tutma mecbu-
riyeti olanlar; defter, kayıt ve belgeleri ilgili oldukları yılı takip eden yılın 
başından itibaren beş yıl süreyle saklamakla yükümlüdür. Eğer bu süre 
geçmişse artık saklama ödevi sona erdiği için defter, kayıt ve belgeleri 
sunmama, gizleme suçuna konu olmaz. 

VUK m.373’e göre defter, kayıt ve belgelerin VUK’ta yer alan mücbir 
sebeplerden dolayı ibraz edilememesi ispatlanırsa, kesilen cezalar kalk-
makla beraber ceza mahkemelerince hükmedilecek kaçakçılık cezaları-
nın kaldırılmasına ilişkin bir hüküm yoktur. Burada ortadan kaldırılan 
cezalar idari-mali nitelikli vergi ziyaı ve usulsüzlük cezalarıdır. Kanaati-
mizce düzenlemenin kaçakçılık suçlarını da kapsayacak şekilde genişle-
tilmesi yerinde olacaktır.39

Zamanaşımının başlangıcı açısından suçun işlenme anını tespit et-
mek çok önemlidir. Bu kapsamda inceleme iş yerinde yapılmışsa suçun 
gerçekleşme ve tamamlanma anı yükümlünün ibrazdan kaçındığı andır. 
Eğer incelemenin dairede yapılması için gerekli koşullar sağlanmışsa, 
idare yükümlüye defter, kayıt ve belgeleri getirmesi için usulüne uygun 
tebligatla bir süre verir. Tebligatla en az on beş günlük süre verilir. Veri-
len sürenin sonunda ibraz gerçekleşmemişse suç gerçekleşmiş olur. On 
beş günden az süre verilmiş olup da yapılan tebligatlar geçersizdir.40 Yine 
istisnai koşullar olup da inceleme dairede yapılacaksa; incelemenin iş ye-
rinde yapılmasını imkansız hale getiren sebeplerle mükellefin isteminin 

37 Oslu, ‘‘Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Cezası’’, s.60. 
38 Taştan, Açıklamalı- İçtihatlı Vergi Kaçakçılığı Suçları, s.49. Yargıtay 11.CD. 

T:16.12.2014, E:2013/2038, K:2014/21827 Sayılı Kararı; ‘‘2004 takvim yılına ait yasal 
defter ve belgelerin vergi incelemesi için ibrazının istenildiği yazının 14.09.2009 günü 
işyerinde sanığın kardeşi O.. K..’ e tebliğ edildiği ve vergi dairesinin cevabi yazısında 
da; tebligat tarihinden sonra 29.09.2009 tarihinde işyerini terk ettiğinin belirtilmesi 
karşısında; 213 sayılı Yasanın 139/2. maddesinde öngörülen incelemenin dairede ya-
pılmasına imkan veren istisnalardan birinin varlığı önceden belirlenmeden, faaliyetini 
sürdürdüğü anlaşılan şirkete defter ve belgelerin ibrazı için yapılan tebligatın hukuki 
geçerliliği bulunmadığı ve bu nedenle atılı suçun yasal unsurları itibariyle oluşmadığı 
gözetilmeden, sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine hükmolunması...’’

39 Aynı yönde bkz. Şimşek, ‘‘Türk Vergi Sisteminde Vergi Kaçakçılığı Suçu’’, s.97-98.
40 Kaşıkcı, ‘‘Türk Hukukunda Vergi Kaçakçılığı Suçları’’, s.284-285.
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veya rızasının tutanakla tespit ettirilmesi gerekir. Bu yapılmazsa; vergi 
incelemesinin asıl olarak iş yerinde yapılması gerekliliğinden dolayı, ya-
pılan tebligat geçersiz olacak ve suç oluşmayacaktır.41 Eğer yükümlü işini 
terk ettiğini ya da defterlerini kaybettiğini ileri sürüyorsa ve gizleme kastı 
da varsa VUK m.139’a uygun bildirim aranmaksızın, işin terk edildiği-
nin veya defterlerin kaybedildiğinin iddia edildiği anda suç gerçekleşmiş 
olur.42 Defter ve belgelerin kaybolduğunu savunan mükellefin, VUK’un 
13. maddesinde yer alan mücbir sebeplerle veya kastı ortadan kaldıran 
nedenlere dayanarak kayıp halini ispatlaması gerekir. Defter, kayıt ve 
belgelerin saklanma ödevi mükellefe veya vergi sorumlusuna ait olup bu 
ödev devredilemez. Bunun gerekli kıldığı özenin gösterilmemesi nedeni ile 
defter ve belgelerin elden çıkması halinde bu durum irade dışı kaybolma 
olarak kabul edilemeyecektir.43

Failin gizleme suçunu işlemesinden sonra, aynı döneme ait defter, ka-
yıt ve belgelerin yeniden istenilmesi durumunda, ibrazın gerçekleşmemesi 
nedeniyle yargılanıp cezalandırılması söz konusu olmaz.44

41 Taştan, Açıklamalı- İçtihatlı Vergi Kaçakçılığı Suçları, s.48-49. Yargıtay 11.CD. 
T:21.09.2006, E:2006/4499, K:2006/7392 Sayılı Kararı; ‘‘Defter ve belgelerin ibrazı için 
çıkarılan yazının işyeri adresinde tebliğ edilmiş olmasına göre, faaliyetini sürdürdüğü 
anlaşılan sanığa 213 S. Kanunun 139/2. maddesinde ön görülen istisnalardan birinin 
varlığı önceden belirlenmeden yapılan tebligatın hukuki geçerliliği bulunmadığı cihetle, 
müsnet suçun kanuni unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden beraatı yerine yazılı 
biçimde mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...’’

 Yargıtay 19.CD. T:03.06.2015, E:2015/2987, K:2015/2269 Sayılı Kararı; ‘‘213 sayılı Ka-
nunun 139. maddesine göre vergi incelemesinin işyerinde yapılması gerektiği, ticari 
faaliyetine devam ettiği anlaşılan sanığa vergi denetmeni tarafından defter ve belgelerini 
ibraz etmesi için çıkarılan tebligatın 06.04.2010 tarihinde iş yerinde yapıldığı anlaşıl-
makla, hesapların dairede incelenmesine imkan veren 213 Sayılı Kanunun 139/2. mad-
desindeki istisnalardan birinin varlığının önceden belirlenip belirlenmediğinin incele-
meyi yapan vergi denetmeninden sorulması, işyeri dışında inceleme yapılmasına ilişkin 
bir tespiti varsa belgesinin dosyaya ibrazının istenmesi aksi takdirde yapılan tebligatın 
hukuki geçerliliğinin bulunmadığından sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği göze-
tilmeden, eksik soruşturma ile yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi...’’

42 Kaşıkcı, ‘‘Türk Hukukunda Vergi Kaçakçılığı Suçları’’, s.285.
43 Mehmet Taştan, ‘‘ Vergi Kaçakçılığı Suçlarından Defter, Kayıt ve Belgeleri Gizlemek 

Suçu’’, Adalet Dergisi, S:45, 2013, s.182, (Çevrimiçi): 
http://www.yayin.adalet.gov.tr/adaletdergisi/45.sayi/8_mehmettastan.pdf Son erişim: 

01.05.2018.
44 Taştan, Açıklamalı- İçtihatlı Vergi Kaçakçılığı Suçları, s.46. Yargıtay 19.CD. 

T:03.12.2013, E:2012/16568, K:2013/18230 Sayılı Kararı; ‘‘Dairemizin istikrarlı uygu-
lamalarına göre, defter ve belge gizleme suçunda, gizleme suçu işlendikten sonra aynı 
döneme ait defter ve belgelerin yeniden ibrazının istenmesine rağmen gizlenmesinin 
yeni bir suç oluşturmayacağı; 05.10.2006 tarihinde sanığın 2004 yılına ait defter ve 
belgelerinin istenmesi ve sanığın teslim etmemesi ile atılı suçun oluştuğu gözetilmeden, 
10.11.2008 tarihinde aynı döneme ait defter ve belgenin yeniden istenmesi ile kabul 
edilen suç tarihine göre beraat yerine yazılı şekilde mahkumiyete karar verilmesi...’’
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Defter, kayıt ve belgelerin gizlenmesi sonucunda; öncelikle takdir olu-
nan matrah ya da matrah farkı üzerinden resen vergi salınır ve salınan 
bu vergiye üç kat vergi ziyaı cezası uygulanır. Daha sonra VUK’un 359. 
maddesi gereğince yargılama süreci için cumhuriyet savcılığına bildirim 
yapılır.45

Defter, kayıt ve belgeleri sunma yükümlülüğünün susma hakkını dü-
zenleyen Anayasa m.38’e aykırı olduğu gerekçesiyle iki kez konu Anaya-
sa Mahkemesi önüne götürülmüştür. Ancak her iki olayda da maddenin 
Anayasaya aykırılığı yeterince tartışılmamıştır. Kanaatimize göre burada 
susma hakkı ve kamu düzenini koruma arasında denge kurup, salt belge 
saklamanın bir hak değil de suçtan kaçınma olarak yorumlanması gerek-
mektedir.46

(3). Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme veya Bu Bel-
geleri Kullanma

i. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme 

Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgenin tanımı VUK m.359/1’in a-2 alt 
bendinde;‘‘gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu 
muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı 
şekilde yansıtan belge’’ şeklinde yapılmıştır. Muhteviyatı itibariyle yanıl-
tıcı belge gerçekleşmiş bir işlem veya olayı mahiyet ve miktar bakımından 
olduğundan farklı gösteren belgedir. Bu bakımdan gerçekleşmemiş bir 
olayı sanki gerçekleşmiş gibi gösteren sahte belgeden farklıdır.47 Muhte-
viyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemede belgedeki miktar, tutar, ta-
rih vb. hususlar gerçeğinden farklı olarak düzenlenir.48 Düzenlemekten 
kast edilen ise böyle bir vesikayı ilk kez meydana getirmedir. Yani bu 
düzenlemeyle suçun fiil unsuru oluşur. Oysa VUK’un 359. maddesinin 
a-2 alt bendindeki belgeleri tahrif etme suçunda belgenin düzenlenmesin-

45 Oslu, ‘‘Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Cezası’’ s.60.
46 Anayasa Mahkemesi’nin 06.04.2006 Tarih, 2006/54 Esas, 2006/47 Karar, ve 31.01.2007 

Tarih, 2007/31 Esas, 2007/11 Karar Sayılı Kararları. Donay, , Ceza Mahkemesinde Yar-
gılanan Vergi Suçları, s.134-135.

47 Kaşıkcı, ‘‘Türk Hukukunda Vergi Kaçakçılığı Suçları’’, s.287. Yargıtay 11.CD. 
T:13.06.2001, E:2001/16053, K:2001/6820 Sayılı Kararı; ‘‘Belgesiz yapılan satın alma-
nın bir başka mükellefin faturasıyla belgelendirilmesi halinde, bu faturaların düzenle-
yip verenle gerçek bir alım-satım olmadığından sahte olarak kabulü gerektiği somut 
olayda; sanığın imzasını taşıyan ve suça konu faturaların malların satın alındığı firmaya 
ait olmadığına ilişkin 25.5.1998 günlü tutanak ile dosyada mevcut vergi inceleme, vergi 
teknik ve basit rapor içeriklerine göre sanığın belgesiz yaptığı satın almayı M... Ltd. Şir-
ketine ait faturalar ile belgelendirdiği, bu itibarla, suça konu faturaların sahte olduğu ve 
katma değer vergisi yönünden kullanılarak vergi ziyama neden olunduğu ve mahkemece 
de faturaların sahte oldukları kabul edildiği halde, sanığın mahkumiyeti yerine, isabet-
siz ve yetersiz bilirkişi raporu hükme esas alınarak sanığın beraatine karar verilmesi...’’ 

48 Şenyüz, , Vergi Ceza Hukuku (Vergi Kabahatleri ve Suçları), s.281.



123Vergi Usul Kanunu m.359/1’in... • Av. Y. YAVUZ

den sonra içeriğinde değişiklik, bozma veya değiştirme yapılmaktadır.49 
Bundan dolayı iki fiil birbirinden ayrılmaktadır. Belirtilmelidir ki belge-
de kimlik, adres ve vergi numaralarının birisindeki basit bir yanlışlık bu 
suçu oluşturmayacak olup hataların kasten ve yanıltmak amacıyla yapıl-
ması gerekir.50 Yani içerik açısından yapılan sahteciliğin; objektif olarak 
hukuken bir sonuç doğurmaya elverişli olması ve fail bakımından maddi 
bir değeri olan vergisel bir çıkarı sonuçlayabilecek mahiyette olması ge-
rekir. Doğal olarak yanıltmanın var olup olmamasının her somut olayın 
verilerine göre saptanması gerekir.51 

Suç belgenin aslıyla beraber sureti üzerinde de işlenebilir. Suça konu 
olan belge mevzuat gereği birden fazla düzenlenmişse suç, bu tarz bir bel-
genin her nüshasında bağımsız olarak işlenebilir. Belgeyi düzenlemiş olan 
mükellef kendisindeki nüshayı yanıltıcı olarak düzenleyebileceği gibi, mu-
hataba vermiş olduğu nüshayı da bu nitelikte düzenleyebilir.52 Ayrı vergi-
lendirme dönemlerinde muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemiş-
se, bu fiillerin her biri farklı suçların fiil unsurunu oluşturur.

Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenebilmesi için gerçekte bir 
muamele veya durumun varlığı gerekli olduğu için, vergi yükümlüsü ol-
mayanlar tarafından bu suçun işlenmesi imkansız olup, bu durumda sah-
te belge düzenlemek suçu söz konusu olur.53

Bir belgenin muhteviyatı itibariyle yanıltıcı nitelikte sayılabilmesi için; 
o belgenin vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen, saklama ve ib-
raz mecburiyeti olan belgelerden olması gerekmektedir. Madde metninde 
sadece belgelerden bahsedildiği için, defter üzerinde yapılan yanıltma bu 
suçun kapsamına girmez.54

Kanaatimizce muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek, suçun 
işlenmesi için yeterlidir. Dolayısıyla bu şekilde düzenlenen belgenin ay-
rıca fail tarafından kullanılması gerektiğine ilişkin görüşe55 katılmamak-
tayız. 

49 Aydoğdu, ‘‘Türkiye’de Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Cezası’’, s.72. Yargıtay 11.CD. 
T:21.01.2002, E:2001/11356, K:2002/317 Sayılı Kararı; ‘‘ İki adet mal alış faturasının 
miktar ve tutarlarında tahrifat yapan sanığın eyleminin 4369 Sayılı Yasanın 14. mad-
desiyle değişik 213 Sayılı Yasanın 359/a-2 maddesinde öngörülen suçunu oluşturduğu 
gözetilmeden sahte belge düzenlemek ve kullanmak suçuyla ilgili aynı yasanın 359/b-1 
maddesiyle hüküm kurulması...’’

50 Donay, , Ceza Mahkemesinde Yargılanan Vergi Suçları, s.138.
51 Kaşıkcı, ‘‘Türk Hukukunda Vergi Kaçakçılığı Suçları’’, s.287. 
52 Uyanık, ‘‘Vergi Kaçakçılığı Suçlarından Defter, Kayıt ve Belgelerin Gizlenmesi veya İbraz 

Edilmemesi’’, s.20.
53 Aydoğdu, ‘‘Türkiye’de Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Cezası’’, s.72.
54 Taştan, Açıklamalı- İçtihatlı Vergi Kaçakçılığı Suçları, s.70-71. 
55 Çavuş, Suç Genel Teorisi Işığında Vergi Kaçakçılığı Suçları,s.129.
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Ticari hayatta vergi kaçırmak için sıkça bu suç işlenmektedir. Bu iti-
barla en çok; kimlik, adres, mükellef sicil numarası, miktar, fiyat, vergi 
kimlik numarası gibi bilgiler yanıltıcı şekilde düzenlenmektedir. Benzer 
şekilde fatura, sevk irsaliyesi, müstahsil makbuzu, ödeme kaydedici ci-
haz fişi gibi belgelerde, özellikle mal miktarı ve tutarı gibi hususlar gerçe-
ğe aykırı olarak kaydedilmektedir.56 

 ii. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belgeyi Kullanma 

İçerik bakımından sahte olarak düzenlenmiş olan bir belge failce 
bir işleme konu edildiğinde vergi ziyaı gerçekleşip gerçekleşmediğine 
bakılmaksızın, suçun diğer unsurları da mevcutsa fail cezalandırılır.57 
Yukarda detaylı olarak anlattığımız yanıltıcı belgeyi genellikle üçüncü kişi 
vergisel işlemlerde kullanmakta olup, suçun oluşabilmesi için bu belgeyi 
kullananların belgenin yanıltıcı olduğunu bilmesi gerekir. Bu durumda 
hem yanıltıcı belgeyi düzenleyen fail hem de yanıltıcı belgeyi kullanan fail 
cezalandırılır. Eğer yanıltıcı belgeyi düzenleyen fail aynı zamanda bu bel-
geyi kullanırsa tek cezanın verilmesi gerektiğine ilişkin görüşe katılıyo-
ruz.58

Yanıltıcı belgeyi düzenleme fiilinin işlenmesini suçun oluşması için 
yeterli gören VUK, burada TCK’dan ayrılmaktadır. TCK m.207’de failin 
cezalandırılabilmesi için, özel evrak niteliğinde olan sahte belgenin hem 
düzenlenmiş olması hem de kullanılmış olması gerekmektedir. Sadece 
kullanma halinde, fail, belgeyi düzenleyenden başkası olduğundan ceza-
landırma için belgenin niteliğinin bilinmesi koşulu aranmaktadır.59

Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge’yi düzenleyenden teslim alan ki-
şinin kullanma fiilini işleyip işlemediği tartışmalıdır. Eğer belgeyi kabul 
etmeyi kullanma olarak kabul edersek, kullanan kişi asli fail olacaktır. 
Bununla beraber, belgeyi kabul etmek kullanma kabul edilmezse, muhte-
viyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme suçuna iştirak gündeme gelebi-
lir. Çünkü belge gerçek bir muameleye dayandığı için kabul eden olmak-
sızın, düzenleyenin bu davranışı gerçekleştirmesi olanaksızdır.60

c. Netice

Bizim incelediğimiz; ‘‘defter, kayıt ve belgeleri tahrif etme, gizleme 
ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya bu belgeleri 
kullanma’’ suçları sırf hareket suçu olduğu için, netice aranmaz. Eğer 

56 Şimşek, ‘‘Türk Vergi Sisteminde Vergi Kaçakçılığı Suçu’’, s.100-101.
57 Kaşıkcı, ‘‘Türk Hukukunda Vergi Kaçakçılığı Suçları’’, s.288.
58 Donay, , Ceza Mahkemesinde Yargılanan Vergi Suçları, s.138.
59 Şimşek, ‘‘Türk Vergi Sisteminde Vergi Kaçakçılığı Suçu’’, s.101.
60 Bayar, ‘‘Vergi Kaçakçılığı (Suç Teorisi-Ceza Teorisi ve Muhakeme Hukuku Açısından Bir 

İnceleme’’, s.151-152.
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saydığımız bu suçlar sonucunda vergi kaybı neticesi de oluşmuşsa, fail 
hakkında vergi ziyaı cezası için öngörülen mali cezanın üç katı kadar ceza 
uygulanır.61 

ç. Nedensellik Bağı

Suç teşkil eden bir neticeden bir insanın cezalandırılabilmesi için, 
neticenin kişinin hareketine bağlanabilmesi gerekmektedir. Hareket ile 
netice arasında böyle bir bağsa bulunmuyorsa, yani netice hareketten 
meydana gelmemişse, nedensellik bağı bulunmadığı için fail cezalandı-
rılamayacaktır.62 Sırf hareket suçlarında netice davranışa bitişik olduğu 
için, nedensellik bağı önem arz etmez. İncelediğimiz fiiller de sırf hareket 
suçu niteliğinde olup, davranışın gerçekleştiği an suçun maddi unsuru 
nedenselliği de kapsayacak şekilde gerçekleşir. Dolayısıyla bu fiiller bakı-
mından nedensellik bağının saptanması gerekli değildir.63 

2. Manevi Unsur

Manevi unsur kişi ile ika ettiği fiil arasındaki manevi bağ olarak tanım-
lanabilir.64 ‘‘Defter, kayıt ve belgeleri tahrif etme, gizleme ve muhtevi-
yatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya bu belgeleri kullanma’’ 
suçları için manevi unsur kasttır. Kast; bilerek ve istenerek suç işleme 
iradesi olarak tanımlanabilir. Kanunda açık bir düzenleme olmadığı için, 
bu suçların taksirle işlenmesi mümkün değildir. Kişinin suçun gerçekle-
şebileceğini öngörmesine rağmen, fiili ika etmesi halinde olası kast vardır. 
Bizim incelediğimiz suçlar sırf hareket suçu olduğu için, olası kastla iş-
lenemezler. 4369 Sayılı değişiklik kanunuyla ‘‘bilerek’’ terimine kanunda 
yer verilmediği için söz konusu suçlarda kast unsurunun aranıp aranma-
yacağı konusunda birtakım tartışmalar ortaya çıkmıştır. Kanunun gerek-
çesindeki “Muhasebe hileleri, defter ve belgelerin gizlenmesi ya da yok 
edilmesi, denetim ve kontrolden kaçmak amaçlı davranışlar ve sahte 
veya içerik açısından yanıltıcı belge düzenleyip kullanmak gibi fiiller 
bu kategoride sayılabilir. Bu nevi fiillerin ortak özelliği niyet, amaç ve 
plan unsurlarını taşımalarıdır. Bu üç unsur fiilde kastın varlığını orta-

61 Netice, kendisine hukuken değer tanınan icrai veya ihmali hareketle dış dünyada mey-
dana gelen, suçun kanuni tarifinde unsur olarak yer alan değişiklik olarak tanımlana-
bilir. Sırf hareket suçlarında bu unsur gerekli olmayıp ihmali veya icrai hareketin yapıl-
ması ile suç tamamlanır. Bu tarz suçlara şekli suç da denilir. Oslu, ‘‘Vergi Kaçakçılığı 
Suçu ve Cezası’’, s.68.

62 Uyanık, ‘‘Vergi Kaçakçılığı Suçlarından Defter, Kayıt ve Belgelerin Gizlenmesi veya İbraz 
Edilmemesi’’, s.26.

63 Bayar, ‘‘Vergi Kaçakçılığı (Suç Teorisi-Ceza Teorisi ve Muhakeme Hukuku Açısından Bir 
İnceleme’’, s.167.

64 Uyanık, ‘‘Vergi Kaçakçılığı Suçlarından Defter, Kayıt ve Belgelerin Gizlenmesi veya İbraz 
Edilmemesi’’, s.27.
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ya koyar.” bu ifade, değişiklik kanununun kastı vergi kaçakçılığı suçları 
açısından kaldırmadığını ve kanun koyucunun bu tutumda olmadığını 
göstermektedir.65 Benzer biçimde Maliye Bakanlığı 306 sıra nolu VUK Ge-
nel Tebliği’nde, kastın varlığını vergi kaçakçılığı suçlarında karine olarak 
belirlemiştir.66

3. Hukuka Aykırılık Unsuru

TCK’da; kanun hükmünü veya yetkili merciin emrini yerine getirme, 
hakkın kullanılması, ilgilinin rızası ve meşru savuma gibi hukuka uygun-
luk nedenleri vardır.67 Ancak TCK genel hükümlerde yer alan bu hukuka 
uygunluk nedenleri, çalışmada inceleme konumuzu oluşturan suçlar için 
uygulama alanı bulamaz. VUK’ta da bu suçlar için hukuka uygunluk ne-
denleri düzenlenmemiştir. Yalnız şu hususu belirtelim; doktrindeki bir-
çok görüş iflas hali için zorunluluğun hukuka uygunluk nedeni olarak 
düşünülebileceğini öne sürmektedir.68 Bu düşünceye göre iflas; şeref ve 
haysiyeti hatta medeni hakların bazılarını kullanmayı tehdit eden bir teh-
like olup, kişinin kendisini siyasi ve sosyal nedenlerden dolayı düştüğü bu 
durumdan kurtarmak için suç işlemesi, zorunluluk halini oluşturur. Bize 
göre bu durum sosyal koşullarla bağdaşmadığı gibi bunun gerçekleşmesi 
de çok güçtür. Dolayısıyla vergi kaçakçılığı suçları için böyle bir hukuka 
uygunluk nedeni olamaz.69 Kaldı ki bu durum zorunluluk halini oluştursa 
bile hukuka uygunluk nedeni olmayıp, kusurluluğu etkileyen bir haldir.

C. Kusurluluk

Kusurluluğu genel olarak failin psişik faaliyeti ile sonuç arasındaki iliş-
ki biçiminde tanımlayabiliriz.70 Cezalandırma için yukarda saydığımız fiil, 
manevi unsur, hukuka aykırılık unsurlarına ek olarak eylem ile fail ara-
sında sübjektif nitelikteki kusurluluğun bulunması gerekir. Dolayısıyla 
incelediğimiz suçlar tipe uygun ve hukuka aykırıysa; failin cezalandırıla-
bilmesi için, aynı zamanda eylemin faile yüklenebilmesi gerekmektedir.

65 Uyanık, ‘‘Vergi Kaçakçılığı Suçlarından Defter, Kayıt ve Belgelerin Gizlenmesi veya İbraz 
Edilmemesi’’, s.27-28.

66 Nihal Saban, Vergi Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 6.bsk., Beta Yayıncılık, 
İstanbul 2014, s.523.

67 Ceza hukukuna göre failin yapmış olduğu hareket, suçun diğer unsurlarını tamamlasa 
dahi eğer hukuka aykırı değilse suç oluşmayacaktır ve ceza verilemeyecektir. Hareke-
tin suç tipini ihlal etmesi hukuka aykırılığın bir karinesi olup, bu karinenin ortadan 
kaldırılabilmesi için hukuka uygunluk sebebinin bulunması gerekir. Çavuş, Suç Genel 
Teorisi Işığında Vergi Kaçakçılığı Suçları,s.152.

68 Yeni TCK’da zorunluluk halinde işlenen fiiller kusurluluğu kaldıran sebep olarak kabul 
edilmiştir. Oysa Oktar vergiden kaçınmanın hukuka uygunluk sebebi oluşturabileceği 
görüşündedir. Oslu, ‘‘Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Cezası’’, s.80.

69 Kaşıkcı, ‘‘Türk Hukukunda Vergi Kaçakçılığı Suçları’’, s.182-183.
70 Kayıhan İçel, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Yenilenmiş bs., 3.bsk., Beta Yayıncılık, 

İstanbul Ocak 2016, s.401.
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71Yukarda da temas ettiğimiz üzere; kişinin kendisini iflas durumundan 
kurtarmak için suç işlemesini zorunluluk hali olarak gören görüşler bu-
lunmakla beraber, bu durum sosyal koşullarla bağdaşmadığı için kusur-
luluğu etkileyen bir hal değildir. 

D. Suçun Özel Görünüş Biçimleri

1. Teşebbüs

Suça teşebbüs TCK’nın 35.maddesinde; kişinin işlemeyi kastettiği bir 
suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde 
olmayan nedenlerle tamamlayamaması olarak tanımlanmıştır. Teşebbüs 
halinde kalan suç için; ceza dörtte birden dörtte üçe kadarı indirilir. 4369 
Sayılı VUK öncesinde; vergi kaçakçılığının oluşabilmesi için vergi ziyaı 
neticesi gerekiyordu ve sırf vergi kaçakçılığı suçları için bir suça teşebbüs 
hükmü vardı. 4369 Sayılı Kanun ile vergi ziyaının vergi kaçakçılığı suçla-
rının oluşumu için gerekli olması hükmü ve vergi kaçakçılığına teşebbüsü 
düzenleyen hüküm kaldırılmıştır. Dolayısıyla hemen yukarda anlattığımız 
teşebbüse ilişkin genel hükümler vergi kaçakçılığı suçları için de geçerli-
dir.

Vergi kaçakçılığına teşebbüs; failin vergi kaçakçılığına yönelik icra ha-
reketlerine başlamış olmasına rağmen, suçu işleyememesi halidir.72 ‘‘Def-
ter, kayıt ve belgeleri tahrif etmek, gizlemek veya muhteviyatı itibariy-
le yanıltıcı belge düzenlemek ya da kullanmak’’ suçları şekli suç (sırf 
hareket suçu) niteliğinde olup, suçun sonucu hareketle bitişiktir. 

Vergi kaçakçılığı suçlarını oluşturan fiillerin teşebbüse uygun olup ol-
madığına ilişkin doktrinde görüş birliği bulunduğunu söyleyemeyiz. Bir 
görüşe göre neticesi davranışa bitişik bu tarz suçlarda teşebbüsün olama-
yacağının kabulü, çok da katı bir şekilde uygulanmaya elverişli olmayıp, 
davranışın kısımlara bölünebildiği, eş deyişle zamana yayıldığı durumlar 
bakımından suça teşebbüs mümkündür.73 Donay’a göre ise bu fiiller için 
teşebbüs mümkün değildir.74 İnceleme konumuzu oluşturan bu fiiller yu-
karıda da belirttiğimiz üzere sırf hareket suçu niteliğinde olduğu için, ver-
gi kaçakçılığına teşebbüsün mümkün olmadığı kanaatindeyiz.75 

71 Kaşıkcı, ‘‘Türk Hukukunda Vergi Kaçakçılığı Suçları’’, s.185.
72 Çavuş, Suç Genel Teorisi Işığında Vergi Kaçakçılığı Suçları,s.228.
73 Bayar, ‘‘Vergi Kaçakçılığı (Suç Teorisi-Ceza Teorisi ve Muhakeme Hukuku Açısından Bir 

İnceleme’’, s.174.
74 Bkz. Donay, , Ceza Mahkemesinde Yargılanan Vergi Suçları, s.153.
75 Aynı görüş için bkz. Çavuş, Suç Genel Teorisi Işığında Vergi Kaçakçılığı Suçla-

rı,s.228-229, Kaşıkcı, ‘‘Türk Hukukunda Vergi Kaçakçılığı Suçları’’, s.205.
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2. İştirak

Bir kişi tarafından işlenebilen suçun, aralarındaki anlaşma gereği bir-
den fazla kişi tarafından işbirliği içinde işlenmesi ya da çok failli bir suçta 
bir kişinin fail sayılmayı gerektirmeyecek nitelikte suça katılması iştirak 
olarak karşımıza çıkmaktadır.76 VUK’ta iştirake ilişkin sadece 360.mad-
dede bir hüküm vardır. VUK’ un 360.maddesinde fer’i iştirak düzenlen-
miştir. Buna göre vergi kaçakçılığı suçlarına iştirak eden suç ortaklarının, 
bu suçların işlenmesinde maddi menfaatlerinin bulunmaması halinde, 
TCK’nın suça iştirak hükümlerine göre haklarında verilecek cezanın ya-
rısı indirilir. Dolayısıyla fer’i iştiraki asli iştirakten ayıran unsur ‘‘çıkar 
gözetmek’’ tir.77 Kaçakçılık suçlarında iştirakin tespiti için TCK’nın 37. İle 
41.maddeleri arasında düzenlenen genel hükümlere bakmak gerekir. Bu 
maddelerde iştirak; faillik, azmettirme ve yardım etme olarak karşımıza 
çıkar. 

‘‘Defter, kayıt ve belgeleri tahrif etme, gizleme veya muhteviyatı iti-
bariyle yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma’’ suçlarında iştirakçi-
nin cezasının belirlenebilmesi için öncelikle iştirak türünün ve cezasının 
belirlenmesi gerekir. Daha sonra da VUK’ un 360. maddesi gereğince iş-
tirak edenin menfaatinin olup olmadığının tespit edilmesi gerekir.78 Eğer 
menfaat yoksa cezanın yarısı indirilir. Ancak yarısı indirilecek cezanın 
hangi ceza olduğu konusunda da tartışma vardır. TCK’nın iştirak hüküm-
lerine göre belirlenecek cezanın mı indirileceği yoksa artırım ve indirimler 
sonucu belirlenecek cezanın yarısının mı indirileceği konusundaki tar-
tışma konusunda, VUK m.360 hiç yokmuş gibi değerlendirme yapılarak 
cezanın belirleneceği ve bunun yarısının indirileceği yönünde bir görüş 
bulunmaktadır.79

Vergi kaçakçılığını oluşturan bu fiillerle aynı zamanda vergi kaybına 
da sebebiyet verilmişse mükellef veya sorumlu hakkında üç kat vergi ziyaı 
cezası kesilirken, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat vergi ziyaı cezası 
kesilir. 

Vergi kaçakçılığı suçlarına iştirak edenlerin vergi mükellefi veya so-
rumlusu olmaları aranmamakta olup, bu kişilerin fiilin işlenmesine ka-
nunda öngörülen şekilde katılmaları yeterlidir.80

76 Oslu, ‘‘Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Cezası’’, s.104.
77 Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu, Nami Çağan, Vergi Hukuku, Gözden Geçirilmiş, Deği-

şiklikler İşlenmiş 25.bs., Turhan Kitabevi, Ankara Ekim 2016, s.220.
78 Oslu, ‘‘Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Cezası’’, s.106.
79 Uyanık, ‘‘Vergi Kaçakçılığı Suçlarından Defter, Kayıt ve Belgelerin Gizlenmesi veya İbraz 

Edilmemesi’’, s.34.
80 Oslu, ‘‘ Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Cezası’’, s.106.
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3. İçtima

Suçların içtimaı; aslında birden çok suç bulunmasına rağmen, farklı 
gerekçelerle, tek suçtan cezai sorumluluğun benimsenmesi durumu ola-
rak karşımıza çıkar. Suçların içtimaı kapsamındaki suçlar aslında ka-
nunda tek başına ayrı birer suç olarak düzenlenmişlerdir; ancak kanun 
koyucunun izlediği suç politikasından dolayı bu suçlar, ya tek bir suç 
içinde erimişlerdir ya da bir suçun unsuru veya ağırlatıcı nedeni olmuş-
lardır. TCK’nın 42 ile 44.maddeleri arasında bileşik suç, zincirleme suç 
ve fikri içtima halleri düzenlenmiştir.81 Bir fiilin diğer fiilin unsuru veya 
ağırlaştırıcı hali olması halinde aslında ortada tek suç vardır. İçtima hü-
kümlerinin uygulanmadığı bu duruma bileşik suç denilir. Bir suç işleme 
kararının icrası kapsamında, farklı zamanlarda bir kişiye karşı aynı su-
çun birden fazla kez işlenmesi halinde, bir cezaya hükmedilir; ancak bu 
ceza, dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır. Fikri içtima hali ise 
işlenen bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşması halinde sadece en 
ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı ceza verilmesidir. VUK’un sadece 340.
maddesinde; vergi ziyaı cezası ve usulsüzlük cezalarının vergi kaçakçılığı 
suçları ve diğer kanunlarda yazılı cezalar ile birleştirilemeyeceğine ilişkin 
bir içtima hükmü vardır. Bu yüzden içtima hali için TCK’daki genel hü-
kümlere bakılır.

Bize göre kaçakçılık suçu seçimlik hareketli bir suç olduğu için, ka-
nunda yazılı olan fiillerden birinin yapılması suçun oluşması için yeterli-
dir. Failin birden fazla fiili ika etmesi içtima kurallarının uygulanmasını 
gerektirir. Bir görüşe göre 359.maddede aynı bent içinde sayılan fiiler 
seçimlik hareketlidir. Bu kapsamda aynı bent içindeki fiiller işlenince tek 
suç oluşurken, farklı bentlerdeki fiiller işlenince birden fazla suç ortaya 
çıkar. Yargıtay ise bu maddedeki tüm fiillerin birbirinden ayrı ve bağımsız 
olduğunu düşünmekte ve her bir fiil için ayrı ceza verilmesi gerektiğini 
düşünmektedir.82

Defter, kayıt ve belgeleri gizleme suçunda farklı takvim yıllarına ait 
defter ve belgelerin aynı tebligatla istenilmesi halinde ibraz gerçekleşme-
mişse tek gizleme suçu vardır. Oysa farklı tebligatlarla farklı yıllara ait 
defter ve belgeler istenilmişse her yıl için ayrı ve bağımsız bir gizleme suçu 
oluşmuş olur83. Bu yüzden bu suçun zincirleme biçimde işlenmesi pek 
mümkün değildir. Aynı döneme ait defter, kayıt ve belgelerin yeniden iste-
nilmesi durumunda, ibrazın gerçekleşmemesi nedeniyle failin yargılanıp 
cezalandırılması söz konusu olmaz. 

81 Oslu, ‘‘Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Cezası’’, s.107.
82 Oslu, ‘‘Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Cezası’’, s.108-109. 
83 Şenyüz, , Vergi Ceza Hukuku (Vergi Kabahatleri ve Suçları), s.281.



130 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 93 • Sayı: 3 • Yıl: 2019

Bir görüşe göre muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyen ve bu 
belgeyi kullanan mükellefin aynı olması durumunda , tek suç işlenmiş 
kabul edilir ve mükellefe sadece düzenleme suçunun cezası verilir.84 Dü-
zenleyen kişinin aynı zamanda bu belgeyi kullanması halinde, suçlardan 
biri diğerinin unsurunu, sebebini teşkil edeceğinden, düzenleyen kişi tek 
suç işlemiş gibi cezalandırılacaktır.85 Değişik zamanlarda birden fazla 
belge düzenlenmişse ancak bunlardan biri veya bir kısmı tamamen sah-
teyse, fikri içtima gereği zincirleme biçimde işlenmiş sahte belge düzenle-
mek suçundan hüküm kurulmalıdır. Eğer her takvim yılında birden faz-
la muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmişse veya kullanılmışsa 
zincirleme suç hükümleri uygulanmalıdır. 

Defter, kayıt ve belgelerin tahrif edilmesi suçunda tahrif edilmiş belge-
nin ayrıca kullanılması bu suç bakımından gerekli değildir. Kaldı ki tahrif 
edilmiş belge aynı zamanda kullanılmış olsa bile ortada tek suç vardır. 
Zira kullanma cezalandırılmayan sonraki hareket niteliğindedir. Eğer bu 
belge başkası tarafından kullanılmışsa doğal olarak, ikinci kişinin eylemi 
ayrı bir suçun konusunu oluşturacaktır.

E. Yaptırım

Vergi kaçakçılığını oluşturan suçlar mahiyetleri ve tehlike durumlarına 
göre üç bent halinde düzenlenmiş olup, ‘‘Defter, kayıt ve belgeleri tahrif 
etme, gizleme veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme ya 
da kullanma’’ suçları için VUK m.359/1’in a-2 alt bendinde on sekiz ay-
dan üç yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Bu suçlarla birlikte aynı 
zamanda vergi kaybı da söz konusuysa ; vergi ziyaı cezası için öngörülen 
mali cezanın üç katı kadar vergi ziyaı cezası da kesilir. 

Sonuç

 Vergi kaçakçılığı suçları vergi ödememek ya da daha az ödemek mak-
sadıyla işlenmekte olup vergi kanunlarına karşı ağır bir ihlal niteliğin-
dedir. Vergi kaçakçılığı suçu seçimlik hareketli bir suç olduğu için VUK 
359.maddede öngörülen fiillerden birinin gerçekleştirilmesi suçun oluş-
ması bakımından yeterlidir. Vergi kaçakçılığı suçları sırf hareket suçu 
olup, vergi ziyaı neticesinin gerçekleşmesi gerekmez. Bu bakımdan VUK 
m.359/1’in a-2 alt bendindeki ‘‘defter, kayıt ve belgeleri tahrif etme, giz-
leme veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme ya da kul-
lanma’’ fiillerinden birinin işlenmesi suçun gerçekleşmesi için yeterlidir. 
Bu suçlar özgü suç niteliğinde olmadığı için herkes fail olabilir. Bu suçla-

84 Oslu, ‘‘Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Cezası’’, s.62. 
85 Uyanık, ‘‘Vergi Kaçakçılığı Suçlarından Defter, Kayıt ve Belgelerin Gizlenmesi veya İbraz 

Edilmemesi’’, s.20.
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rın işlenmesi sonucunda vergi incelemesinin sağlıklı bir şekilde yapılması 
mümkün değildir. Fail bu suçlar aracılığıyla ya az vergi vermek istemekte 
ya da hiç vergi vermek istememektedir. Bu bakımdan caydırıcılığı sağ-
lamak amacıyla bu tarz suçlar için yaptırım olarak hapis cezaları öngö-
rülmüştür. İncelediğimiz suçlar için on sekiz aydan üç yıla kadar hapis 
cezası öngörülmüştür. Suçun oluşumu bakımından eskisi gibi vergi kaybı 
aranmamakta ama; eğer vergi kaybı da varsa üç kat vergi ziyaı cezası ke-
silmektedir.
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 UYUŞTURUCU VEYA UYARICI ETKİ 
DOĞURMAMAKLA BİRLİKTE, UYUŞTURUCU 

VEYA UYARICI MADDE ÜRETİMİNDE 
KULLANILAN VE İTHAL VEYA İMALİ RESMİ 

MAKAMLARIN İZNİNE BAĞLI OLAN MADDEYİ 
ÜLKEYE İTHAL ETME, İMAL ETME, SATMA, 

SATIN ALMA, SEVK ETME, NAKLETME, 
DEPOLAMA VEYA İHRAÇ ETME SUÇU (TCK 

M.188/7)

Av. Muhammet ÖZEN

I. GİRİŞ

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeler, insan sağlığını ciddi olarak tehdit 
eden, bilişsel olarak insanın mahvına neden olan tehlikeli maddelerdir. 
Bu maddelerin oluşturduğu tehdit bağımlılığa neden olmasıdır. Uyuştu-
rucu veya uyarıcı madde kullananlar, bir süre sonra bağımlı hâle gelmek-
tedir. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanamadıkları takdirde yoksun-
luk çekmekte, sinir ve öfke kontrolünü yitirip çevresine karşı bir tehlike 
hâline gelmektedir. Bağımlılar, uyuşturucu veya uyarıcı madde alabilecek 
ekonomik güce sahip değilse bazen hırsızlık, yağma, insan öldürme gibi 
pek çok suç işleyebilmektedir. Dolayısıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde-
ler, yalnızca bireyi değil tüm toplumu ve özellikle bireyin yakın çevresini 
etkilemektedir. Başlangıçta tedavi ve keyif amaçlı kullanılan bu maddele-
rin yarattığı tehlikeler tıbbın ilerlemesiyle ortaya çıkmıştır.1 Tüm bunla-
rın da ötesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullananların kendilerine 
verdikleri zarar göz ardı edilse bile uyuşturucu veya uyarıcı madde kulla-
nanların şiddet olaylarına karıştığı, hırsızlık ve adam öldürme gibi suçlar 
işlediği, ahlaki olarak düşük oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca uyuşturu-
cu veya uyarıcı madde ticaretinin çok ciddi bir ekonomik kaynak olduğu 
tartışmasızdır. Bu da uyuşturucu madde ticaretinin mafya tipi örgütlere 
vücut vermekte ve tüm toplum ve devlete karşı bir tehdide neden olmak-

1 Sevdim, s. 2. Balcı, s.1
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tadır.2 Nitekim ülkemizin de içerisinde bulunduğu Ortadoğu coğrafyasın-
da terör örgütlerinin en temel ekonomik kaynaklarından biri de yasadışı 
uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretidir. 

Hemen hemen tüm uygar toplumlar uyuşturucu veya uyarıcı maddele-
rin ticaretini suç olarak kabul etmiştir. Hâlihazırda sağlık alanında kulla-
nılmaları nedeniyle de tamamen yasaklanmamış olup ruhsata tabi olarak 
devlet kontrolünde üretimi yapılmaktadır.3

İlerleyen teknoloji nedeniyle uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin çe-
şitleri artmış, imali ve ülkeden ülkeye nakledilmesi kolaylaşmış ve hız 
kazanmış olup uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti uluslararası bir 
boyut kazanmıştır. Bu da devletleri işbirliği yapmaya, uluslararası ör-
gütler teşkil edip uluslararası sözleşmeler akdetmeye itmiştir. Birleşmiş 
Milletler Uyuşturucu Maddeler Komisyonu, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 
Uyuşturucu Maddelerin Suiistimali Kontrol Fonu (UNFDAC), Birleşmiş 
Milletler Uyuşturucu Kontrol Programı (UNDCP) bu alanda teşkil edi-
len örgütlerden birkaçıdır.4 1912 La Hey Afyon Mukavelesi, Uyuşturucu 
Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesi, 1971 Psikotropik Maddelere Dair 
Sözleşme, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı 1988 
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası 
sözleşmelerden bazılarıdır.5

Ulusal mevzuatımızda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 
suç olarak kabul edilmiştir. Yarattığı tehlikeler nazara alınarak uyuşturu-
cu veya uyarıcı maddelere karşı bireyi ve toplumu korumayı devlet kendi-
sine görev olarak kabul etmiştir. Nitekim T.C. Anayasası’nın m.58/2 hük-
mü “Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, 
suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak 
için gerekli tedbirleri alır.” şeklindedir. Türk Ceza Kanunu düzenleme-
si dışında; 984 Sayılı Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde 
Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkkanlara 
Mahsus Kanun, 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 5607 Sayılı Ka-
çakçılıkla Mücadele Kanunu, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Mura-
kabesi Hakkında Kanun, 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile 
3298 Sayılı Uyuşturucu Maddelere İlişkin Kanun’unda uyuşturucu veya 
uyarıcı madde ticaretine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.6

2 Yaşar, s.50-53; Arıcan, s.3.
3 Balcı, s.1.
4 Balcı, s. 98-105; Yaşar, s.59-61; Öner, s.20-23.
5 Yaşar, s.63-72; Balcı, s.88-95.
6 Yaşar, s.100-107.
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  Türk Ceza Kanunu’nda ise İkinci Kitap Üçüncü Kısım Üçüncü Bö-
lüm’de “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlığıyla 188. 
maddede düzenlemelere yer verilmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanu-
nu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte temel uyuşturucu veya uyarıcı madde 
imal ve ticareti suçunun yarattığı tehlike karşısında uyuşturucu ticareti 
suçuyla bağlantılı yeni bir suç ihdas edilmiştir. Bu düzenleme TCK’nun 
188. Maddesinin 7. Fıkrasında yer bulmaktadır. İlgili düzenleme “Uyuş-
turucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya 
uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi ma-
kamların iznine bağlı olan maddeyi7 ülkeye ithal eden, imal eden, 
satan, satın alan, sevk eden, nakleden, depolayan veya ihraç eden 
kişi, sekiz yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar 
adli para cezası ile cezalandırılır.” şeklindedir. Bu hüküm uyarınca 
kendisi uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte uyuşturucu 
veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan maddenin imal ve ticareti de 
uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçları kapsamında suç 
olarak düzenlenmiştir. Mülga 765 sayılı Ceza Kanunu’nda bu veya benzer 
bir düzenleme yer almamaktaydı. Buna karşın 765 sayılı Ceza Kanunu 
döneminde ve halen yürürlükte olan 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin 
Murakabesi Hakkında Kanun’un Ek 1. maddesinde buna benzer düzenle-
me yer almıştır.8

Benzer düzenlemelere mukayeseli hukukta da rastlanmaktadır. Ja-
ponya9, Kanada10, İsveç11 ulusal hukuk düzenlemelerinde uyuşturucu 
veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan maddelerin imal ve ticaretini 
de uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti kapsamında değerlen-
dirilmiştir.

7 Bu çalışma kapsamında gereksiz tekrarları engellemek ve çalışmanın anlaşılırlığını 
sağlamak amacıyla “uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuş-
turucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi ma-
kamların iznine bağlı olan madde” ibaresi “üretimde kullanılan madde” şeklinde 
kısaltılarak kullanılmıştır.

8 Öner, s.67.
9 Japonya’da 1953 Tarihli Narkotikler ve Psikotropları Kontrol Kanunu hükümlerine 

göre, uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile bunları üretmek için gerekli her türlü ham-
maddeler imalatı, ithalatı ve ihracatı Sağlık ve Esenlik Bakanlığı’nın iznine tabi kılınıp 
buna aykırı davrananlar için cezalar öngörülmüştür. (Yaşar, s.78-79.)

10 Kanada Ceza Kanunu’nda uyuşturucu madde ticareti suç olarak kabul edilmiştir. Bu 
kapsamda uyuşturucu madde hazırlamaya yarayan maddelerin Kanada’ya ithali, ihracı, 
üretimi, satımı ve bulundurulması suç olarak değerlendirilmiştir. (Yaşar, s.82.)

11 İsveç’te 1992 tarihli Narkotik Maddelerin Kontrolü Hakkında Kanun’da uyuşturucu 
madde elde etmeye yarayan kimyasal maddelerin de uyuşturucu hükümlerine tabi ol-
duğunu kabul ederek bunların ithalatını, ihracatını ve imalatını ülkemizde olduğu gibi 
izin-denetim mekanizmasıyla kontrol altına almıştır. (Yaşar, s.65-66.)
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II. SUÇ TEORİSİ BAKIMINDAN İNCELEME

A- SUÇUN MADDİ UNSURLARI

1- FAİL

Bu suç, faillik bakımından herhangi bir özellik arz etmez, kanun ko-
yucu suçun faili bakımından herhangi bir özel nitelik aramamıştır. Dola-
yısıyla, hareket yeteneğine sahip olan her gerçek kişi bu suçun faili olabi-
lir.12 Bu bağlamda uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, 
uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali 
resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal etmek, imal et-
mek, satmak, satın almak, sevk etmek, nakletmek, depolamak veya ihraç 
etmek fiillerinden herhangi birini, birkaçını veya tamamını gerçekleştiren 
kişi, bu suçun failidir. Ancak failin tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, ve-
teriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakı-
cı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi 
olması hâli nitelikli hâl olarak değerlendirilmiştir. (TCK m.188/8)

2- MAĞDUR

Her suçun bir mağduru vardır. Şayet suçun mağduru belirlenemiyor-
sa o suçun mağduru kamudur. Bu suçun da mağduru kamudur, yani 
toplumu oluşturan fertlerin bütünüdür. Bu suçun belli bir kişiye karşı 
işlenmesi mümkün değildir.13

3-FİİL

Uyuşturucu ve uyarıcı madde kapsamındaki suçlar soyut tehlike su-
çudur.14 Bu suç sırf hareket suçu olup seçimlik hareketli bir suçtur. Ka-
nunda gösterilen fiillerden herhangi birinin gerçekleştirilmesi, bu suçun 
oluşması için yeterlidir. Hemen belirtelim ki kanuni tanımda gösterilen 
tüm fiillerin gerçekleştirilmesi halinde bir tek suç oluşacaktır. Nitekim 
kanun gerekçesinde “Söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suçtur ve 
bu seçimlik hareketlerden birinin gerçekleşmesiyle suç oluşacaktır. An-
cak bunlardan birkaçının bir olayda gerçekleşmesi hâlinde bir suçun 
işlendiğini kabul etmek gerekir.” denilerek bu husus dile getirilmiştir. 
Ancak bu durum fail cezalandırılırken cezanın belirlenmesi bakımından 
değerlendirilebilir.15

Bu suçun seçimlik hareketleri; uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurma-
makla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve 

12 Koca-Üzülmez, s.104.
13 Koca-Üzülmez, s.105-106.
14 Koca-Üzülmez, s.109.
15 Koca-Üzülmez, s.112-113.
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ithal veya imali resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi (a) ülkeye it-
hal etme, (b) imal etme, (c) satma, (d) satın alma, (e) sevk etme, (f) naklet-
me, (g) depolama veya (h) ihraç etmedir. Bu fıkrada suçun TCK m.188/1 
be TCK m.188/3’de olduğu üzere imal, ithal ve ihraç seçimlik hareketler 
ve diğer seçimlik hareketlerle işlenmesi halinde uygulanacak yaptırım ba-
kımından bir ayrım bulunmamaktadır. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilk düzenlemesinde “sevk etme” 
fiili suç olarak nitelendirilmemekle birlikte bilahare 5377 sayılı kanunun 
22. Maddesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte TCK m.188/7’de değişikliğe 
gidilmiş olup üretimde kullanılan maddelerin sevk edilmesi de suç olarak 
tanımlanmıştır.16

Ne uygulamacılar ne akademisyenler TCK m.188/7’de tanımlı suç üze-
rinde kalem oynatmışlardır. Mezkûr madde metninde gösterilen fiillerin 
ne anlama geldiği hususunda temel uyuşturucu suçları ile ilgili düzenle-
meler ve görüşler esas alınmak zorundadır. Buna binaen, yasal düzenle-
mede gösterilen fiilleri aşağıdaki şekilde tanımlamak mümkündür:

(a) Ülkeye İthal Etme: İthal etmek sözlük anlamıyla, içeri sokma, dış 
ülkeden getirmek manasına gelmektedir.17 İthal etme deyiminden, üre-
timde kullanılan maddelerin izinsiz bir biçimde Türkiye’nin kara, hava, 
deniz sınırlarından ülkeye ithal etme kastıyla sokulmasını anlamak gere-
kir.18 Failin eyleminin üretimde kullanılan maddeyi ithal suçunu oluştura-
bilmesi için failin, eylemi gerçekleştirirken ithal etme kastının bulunması 
gerekir. Bu anlamda ticari bir amaç söz konusudur. Şayet fail, Türkiye’yi 
transit geçiş için kullanmışsa yahut kendisi şahsen kullanacaksa ithal 
etme suçu oluşmayacaktır.19

(b) İmal Etme: İmal etme, sözlük anlamıyla yapma, üretme, işleme 
manasına gelmektedir.20 Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleş-
mesi’nin Tanımlar başlıklı 1. maddesine göre imal deyimi, istihsal hariç, 
uyuşturucu madde elde edilmesini mümkün kılan bütün işlemler ile di-
ğer uyuşturucu maddelere dönüştürülmesi işlemlerini ifade etmektedir. 
1971 Psikotrop Maddeler Sözlemesi’nin Tanımlar başlıklı 1. maddesinde 
de hemen hemen aynı tanım yapılmıştır. Yargıtay imal fiili bakımından 
basit işlem – zor işlem ayrımı yapmaktadır.21 Yargıtay’a göre, kurutma, 
ufalama, eleme, ısıtma gibi basit işlemler imal suçunu oluşturmaz, buna 

16 http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/mevzuat/5377.htm (Erişim Tarihi: 28/11/2018).
17 Doğan, s.650.
18 Yaşar, s.124.
19 Yargıtay 10. Ceza Dairesi, 2012/19974 E., 2013/778 K., 24.1.2013 T.
20 Doğan, s.616.
21 Yaşar, s.115-116
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karşın teknik işlemler yapılması imal suçu kapsamına girer.22

(c) Satma: Satma deyiminden üretimde kullanılan maddeyi bir bedel 
karşılığı devretmeyi anlamak gerekir.23 Bu bedel, para, uyuşturucu mad-
de ya da herhangi bir kişisel yarar olabilir. Ancak muhakkak bir karşılığı-
nın olması gerekir. Kanun koyucu, temel uyuşturucu ticareti suçu düzen-
lemesinin aksine üretimde kullanılan maddenin başkalarına verilmesini 
(bedelsiz olarak devredilmesini)24 suç olarak nitelendirmemiştir. 

(d) Satın Alma: Satın alma deyiminden üretimde kullanılan maddeyi 
bir bedel karşılığı devralmayı anlamak gerekir. Yine burada devrin mu-
hakkak bir bedel karşılığı olması gerekir zira temel uyuşturucu ticareti 
suçu düzenlemesinin aksine üretimde kullanılan maddenin kabul edilme-
si (bedelsiz olarak devredilmesini)25 suç olarak nitelendirmemiştir.

 Yargıtay’ın görüşüne göre, uyuşturucu madde satın alan kişinin bunu 
ticaret maksadı ile satın aldığına dair bir delil bulunamamışsa fiili suç 
olarak nitelememektedir.26 Kanaatimizce benzer şekilde üretimde kulla-
nılan maddenin satın alınmasının da uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı bir 
fiilde kullanılıp kullanılmayacağının tespiti önem arz etmektedir. Burada 
dikkat edilmesi gereken husus TCK m.188/7’de yazılı her fiil bakımından 
aynı hususun göz önünde bulundurulmasının gerekli olmasıdır. Örneğin, 
aşağıda inceleneceği üzere, uyuşturucu madde imalinde kullanılan mad-
delerden biri de asit anhidrittir. Buna karşın bu madde ayrıca sanayide; 
suni ipek, aspirin, sigara filtresi, plastik, vernik gibi ürünlerin yapımında 
kullanılmaktadır. Asit anhidrit maddesinin satın alınmasının amacı vergi 
yükünden kurtulmak olabilir. Bu halde faili uyuşturucu ticareti kapsa-
mındaki bir suçtan sorumlu tutmak hak ve nesafete uygun olmayacaktır. 
Nitekim 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Ka-
nun’un Ek-Madde 1/1 düzenlemesinde “1988 tarihli Uyuşturucu ve Psi-
kotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine 
Ek I ve II Numaralı Tablolar ile bu Tabloların değişikliklerinde yer alan 
maddelerin imali, ithali ve ihracı, nakli, bulundurulması, alımı ve satı-
mı Sağlık Bakanlığının iznine bağlıdır”; aynı maddenin 4. fıkrasında ise 
“Birinci fıkrada belirtilen maddelerden herhangi birini, uyuşturucu veya 
uyarıcı maddelerin imalatında kullanılmak amacıyla imal, ithal veya ihraç 
edenler, nakledenler veya bulunduranlar, satın alan veya satanlar, Türk 

22 Yargıtay 10. Ceza Dairesi, 2010/31344 E., 2011/3680 K., 4.4.2011 T.
23 Yaşar, s.195.
24 Yaşar, s.211-213.
25 Yaşar, s.211-213.
26 Tartışma için bkz: Yaşar, s.201.
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Ceza Kanununun 188 inci maddesine göre cezalandırılır” denilmektedir. 
1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Bir-
leşmiş Milletler Sözleşmesine Ek I ve II Numaralı Tablolar’da27 gösteri-
len maddelerden 1-Phenyl-2-propanone, amfetaminlerin üretiminde; asit 
anhidrit, eroin üretiminde kullanılmaktadır. Tüm bu hususlar birlikte 
değerlendirildiğinde ise üretimde kullanılan maddelere ilişkin eylemlerin 
uyuşturucu ticareti suçuyla bağlantı içerisinde gerçekleştirildiği takdirde 
TCK kapsamında değerlendirileceği görüşümüzü desteklemektedir.

(e) Sevk Etme: Sevk etmek sözlükte göndermek, yollamak, sürmek 
anlamlarına gelmektedir.28 Sevk etme deyiminden bir başkasını aracı ola-
rak kullanarak üretimde kullanılan maddeyi ülke içinde bir yerden bir 
yere ulaştırmayı anlamak gerekir. Burada üretimde kullanılan maddenin 
naklinde dolaylı bir hâkimiyet söz konusudur.

(f) Nakletme: Nakil sözlükte bir yerden başka bir yere götürme, taşı-
ma, taşıma anlamlarına gelmektedir.29 Nakletme deyiminden failin bizzat 
kendisinin üretimde kullanılan maddeyi ülke içinde bir yerden bir yere 
ulaştırmayı anlamak gerekir. Burada failin üretimde kullanılan maddenin 
naklinde doğrudan bir hâkimiyeti söz konusudur.

(g) Depolama: Depolama deyiminden üretimde kullanılan maddeyi 
korumak, saklamak amacıyla bir yere koymayı anlamak gerekir. Depola-
manın ücret karşılığı olması gerekmez.

(h) İhraç Etme: 

4-KONU

Kanun metninde bu suçun konusu “uyuşturucu veya uyarıcı etki do-
ğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kul-
lanılan ve ithal veya imali resmi makamların iznine bağlı olan madde” 
olarak tarif edilmiştir. TCK’da uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ne-
lerden ibaret olduğuna ilişkin bir düzenleme veya bu maddelere ilişkin 
bir tanımlama yer almamaktadır. Bu bağlamda bir maddenin uyuşturucu 
veya uyarıcı madde olup olmadığının tespiti için ulusal mevzuata, ulus-
lararası sözleşmelere ve tıp, kimya, farmakoloji gibi bilimsel faaliyetleri 
yürüten resmi makamların görüşlerine bakılması gerekmektedir.30

27 https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc078/ka-
nuntbmmc078/kanuntbmmc07804136.pdf (Erişim Tarihi: 28/11/2018).

28 Doğan, s.1150.
29 Doğan, s.970.
30 Yaşar, s.6-7.
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Doç. Dr. Yusuf Yaşar uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi, Dünya Sağlık 
Örgütü’nün tanımını temel alarak “Uyuşturucu veya uyarıcı madde; doğal 
veya sentetik yolla elde edilen, besin kapsamına girmeyen, canlı organiz-
malar üzerinde merkezi sinir sistemini etkileyerek irade dışı fizik ve/veya 
psişik bağımlılık hallerine yol açan, kullanıcı üzerinde doz artırma ihtiya-
cı hissettiren veya daha etkili maddeleri kullanma ihtiyacı doğuran, keyif 
verici, uyuşturucu, uyanık tutucu, hayal görülmesine neden olabilen saf 
maddeler ve türevleri ile bu maddeleri elde etmeye gerekli her türlü yar-
dımcı maddedir.” şeklinde tanımlamıştır.31 Afyon, esrar, eroin, kokain, 
morfin, ekstazi, kaptagon bilinen uyuşturucu veya uyarıcı maddelerdir.32 
Üretimde kullanılan madde ise, bu tanımda tarif edilen uyuşturucu veya 
uyarıcı maddenin üretiminde kullanılan maddedir.

 Kanun metninden de açıkça anlaşılacağı üzere; bu suçun konusunu 
oluşturan şeyde 3 özellik aramaktadır: 1) Maddenin kendisi uyuşturucu 
veya uyarıcı etki doğurmamaktadır, 2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde 
üretiminde kullanılmaktadır ve 3) İthal veya imali resmi makamların iz-
nine bağlıdır. Benzer şekilde Amerika Birleşik Devletleri tarafından uyuş-
turucu ve uyarıcı madde ticaretiyle mücadele kapsamında bu maddelerin 
üretiminde kullanılan maddeler denetime tabi tutulmuştur.33

Kanunda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler sınırlı bir şekilde sayılma-
mıştır. Hatta tanımı dahi yapılmamıştır. Temel uyuşturucu ticareti suç-
larıyla benzer şekilde bu suç bakımından da uluslararası sözleşmeler ve 
ulusal düzenlemeler itibara alınarak herhangi bir maddenin üretimde 
kullanılan madde olup olmadığı resmi kurum tarafında belirlenerek tak-
diri hakim tarafından yapılacaktır.

2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun’un 
Ek-Madde 1/1’de “1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Ka-
çakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek I ve II Numaralı 
Tablolar ile bu Tabloların değişikliklerinde yer alan maddelerin imali, 
ithali ve ihracı, nakli, bulundurulması, alımı ve satımı Sağlık Bakanlığının 
iznine bağlıdır” hükmü bulunmaktadır. 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psi-
kotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine 
Ek I ve II Numaralı Tablolar; Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçak-
çılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun’un yayımlandığı 22.11.1995 tarihli resmi gaze-

31 Yaşar, s.11.
32 Balcı, 23-30; Öner, s.80-86.
33 https://en.wikipedia.org/wiki/DEA_list_of_chemicals;https://pubchem.ncbi.nlm.

nih.gov/compound/7918#section=Pharmacology-and-Biochemistry(Erişim Tarihi: 
28/11/2018).
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te aşağıdaki şekilde gösterilmiştir34:

Bu hususta Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı “Kontrole Tabi Kimyasal 
Maddeler Hakkında Yönetmelik”35 mevcuttur. Mezkûr yönetmeliğin ekin-
de Sağlık Bakanlığı’nın denetimine tabi olan maddeler gösterilmiştir.

Yine bu hususta Ekonomi Bakanlığı (Ticaret Bakanlığı) tarafından ya-
yımlanan “Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Dene-
timi Tebliği”36 mevcuttur. İlgili kanun, uluslararası sözleşme, yönetmelik 
ve tebliğde maddeler sınırlı olarak sayılmıştır. Bu maddelerden uyuşturu-
cu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan maddelerin kanunda yazılı 
eylemlerden birinin konusunu oluşturması halinde suç oluşacaktır.

Örneğin bu maddelerden; 1-Phenyl-2-propanone, amfetaminlerin üre-
timinde37; isosafrole38 ve safrole, ecstasy üretiminde39; asit anhidrit, ero-
in üretiminde kullanılmaktadır.40 Mezkur maddelerin uyuşturucu veya 
uyarıcı madde imal ve ticareti kapsamında ülkeye ithal etme, imal etme, 
satma, satın alma, sevk etme, nakletme, depolama veya ihraç etme ey-
lemlerinden birine veya birkaçına konu olması halinde TCK m.188/7’de 
tanımlanan bu suç oluşacaktır.

34 https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc078/ka-
nuntbmmc078/kanuntbmmc07804136.pdf (Erişim Tarihi: 28/11/2018).

35 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/06/20040616.htm#7 (Erişim Tarihi 
28/11/2018).

Hemen belirtelim ki yönetmeliğin dayanağını oluşturan kanun maddeleri yürürlükten kal-
dırılmış olmasına karşın hâlihazırda Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış yeni bir 
yönetmelik mevcut değildir.

36 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151231M4-9.htm (Erişim Tarihi 
28/11/2018).

37 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Phenylacetone#section=Metabolism-Me-
tabolites (Erişim Tarihi 28/11/2018).

38 https://en.wikipedia.org/wiki/Isosafrole (Erişim Tarihi 28/11/2018).
39 https://en.wikipedia.org/wiki/Safrole (Erişim Tarihi 28/11/2018).
40 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/7918#section=Pharmacology-and-Bioc-

hemistry (Erişim Tarihi 28/11/2018).
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5-NİTELİKLİ HAL

a-TCK m.188/8’de Düzenlenen Nitelikli Hâl

Bu suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli haline ilişkin düzenleme 
aynı maddenin 8. fıkrasında yer almaktadır. Düzenleme şu şekildedir:“-
Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, 
veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, has-
tabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal 
eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında 
artırılır.” (TCK m.188/8)

Kanun koyucu failin niteliğinden kaynaklanan bir nitelikli hâl düzen-
lemesi yapmıştır. Failin tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağ-
lık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık 
hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi olması 
halinde daha ağır bir ceza ile cezalandırılması gerektiği düşünülmüştür. 
Nitelikli halin uygulanabilmesi için suçun gerçekleştiği an itibariyle failin 
yukarıda meslekleri icra etmeye resmi olarak hak kazanıp icra ediyor ve 
unvanları kullanıyor olması gerekir.41 Örneğin bir kimsenin eczacı olabil-
mesi için Türk vatandaşı, eczacılık fakültesinden mezun, diplomasının 
Sağlık Bakanlığınca tescilli olması ve eczacılığa mani bir halinin olma-
ması gerekmektedir.42 Bu şartları haiz olmayan bir kimse, eczacı sıfatını 
kullanıyor olsa bile, nitelikli hali uygulamaya imkan yoktur.

b- Diğer Nitelikli Hâller

Türk Ceza Kanunu’nun 37. Maddesinde genel bir cezayı ağırlaştıran 
nitelikli hal düzenlemesi mevcuttur. Kanun düzenlemesinde “Suçun iş-
lenmesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişi de fail olarak sorum-
lu tutulur. Kusur yeteneği olmayanları suçun işlenmesinde araç olarak 
kullanan kişinin cezası, üçte birden yarısına kadar artırılır.” şeklindedir.

Suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişinin, yani 
dolaylı failin, kusur yeteneği olmayanları suçun işlenmesinde aracı ola-
rak kullanması halinde temel ceza kanunda öngörülen oranlarda artırılır. 
Kusur yeteneği olmayanların tespitinde Türk Ceza Kanunu’nun genel hü-
kümlerine göre belirlenmesi gerekmektedir. Yaş küçüklüğü, akıl hastalı-
ğı, sağır ve dilsiz olma, irade dışı alınan alkol veya uyuşturucu etkisinde 
olma gibi nedenlerle kusur yeteneğinin ortadan kalkabilir. Örneğin; 12 
yaşından küçük bir çocuğun veya akıl hastasının, bu suçun işlenmesinde 

41 Yaşar, s.368.
42 6197 sayılı Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Kanun m.3 http://www.mevzuat.gov.tr/

MevzuatMetin/1.3.6197.pdf (Erişim Tarihi: 15/12/2018).
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aracı olarak kullanılması halinde, fiil üzerinde esas hakimiyet sahibi olan 
dolaylı failin cezalandırılırken verilecek cezanın kanunda gösterilen oran-
larda artırılması gerekmektedir.43

Türk Ceza Kanunu’nun 266. Maddesinde yine genel bir cezayı ağır-
laştıran nitelikli hâl düzenlemesi mevcuttur. Kanun düzenlemesi “Görevi 
gereği olarak elinde bulundurduğu araç ve gereçleri bir suçun işlenmesi 
sırasında kullanan kamu görevlisi hakkında, ilgili suçun tanımında kamu 
görevlisi sıfatı esasen göz önünde bulundurulmamış ise, verilecek ceza 
üçte biri oranında artırılır.” şeklindedir. Nitelikli hâlin uygulanabilmesi 
için fiili gerçekleştirdiği anda bu sıfatı haiz olması gerektiği hususunda 
tereddüt bulunmamaktadır. Failin yalnızca kamu görevlisi olması bu ni-
telikli hâlin uygulanması için yeterli değildir. Ayrıca suçun işlenmesi sıra-
sında kullanılan araç ve gereçlerin kamu görevlisine görevi gereği teslim 
edilmiş olması gerekmektedir. Tüm bu şartlar gerçekleşmesine rağmen 
fail TCK m.188/8’de sayılan kimselerden olup aynı zamanda kamu görev-
lisi sıfatını haiz ise, TCK m.266 hükmü uygulanmayacaktır.44 Örneğin; za-
bıta memurunun kendisine verilen araç ile üretimde kullanılan maddeyi 
nakletmesi halinde bu nitelikli hâl uygulanacaktır.

B- SUÇUN MANEVİ UNSURU

Bu suç da diğer uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suç-
ları gibi ancak kasten işlenebilen suçtur. Failin suçun tüm unsurlarını 
bile isteye gerçekleştirmesi gerekir. Kanun koyucu bu suçun taksirle de 
işlenebileceğine ilişkin bir düzenleme yapmamış olup bu suç taksirle iş-
lenemez.

C- HUKUKA AYKIRILIK UNSURU

Kanunda yazılı fiillerin gerçekleşmesiyle suç oluşur. Bu suç bakımın-
dan herhangi bir hukuka uygunluk nedeni bulunmamaktadır. Kanun 
düzenlemesinde yer alan “resmi makamların izni”nin hukuka uygunluk 
nedeni olduğu düşünülebilir. Ancak bu hâl hukuka uygunluk nedeni ol-
mayıp suçun oluşabilmesi için aranan olumsuz bir şarttır.

D- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ

1-İÇTİMA

a- Zincirleme Suç

Bilindiği üzere, bir suç işleme kararı çerçevesinde aynı suçun aynı ki-
şiye karşı farklı zamanlarda birden fazla kez işlenmesi halinde zincirleme 
suç hükümleri uygulanır. Bu halde verilecek ceza dörtte birinden dörtte 

43 Yaşar, s.367.
44 Yaşar, s.374-375.
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üçüne kadar artırılır. Yukarıda da değindiğimiz üzere bu suçun mağdu-
runun belirli bir kişi olması mümkün değildir. Ancak TCK m.43/1’in son 
cümlesinde “Mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda da bu fıkra hükmü 
uygulanır” denilmek suretiyle mağduru kamu olan suçlar bakımından da 
zincirleme suç hükümlerinin uygulanması mümkün kılınmıştır. 45 Bu suç 
seçimlik hareketli bir suç olup kanunda yazılı fiillerden herhangi biri-
nin veya birkaçının gerçekleştirilmesi aynı suçu oluşturacaktır.46 Ancak 
bu suç bakımından bir olayda birbiriyle bağlantılı şekilde birden fazla 
seçimlik hareket gerçekleştirilmişse tek bir suçun oluşacağının kabulü 
gerekir.47 O halde bir suç işleme kararı çerçevesinde bu suçun farklı za-
manlarda birden fazla olayda tek bir hareketle veya seçimlik hareketle-
rinin kombinasyonuyla işlenmesi halinde zincirleme suç hükümlerinin 
uygulanarak verilecek cezanın artırılması gerekmektedir.

b- Görünüşte İçtima

Bir fiil, birden fazla ceza normunu karşılamakla birlikte bunlardan bi-
rinin uygulanması ceza hukuku bakımından aranan tatmini sağlayacaksa 
görünüşte içtimanın varlığından bahsetmek gerekir. Bir fiile uygulanacak 
özel norm ve genel norm mevcut ise özel normun uygulanması gerekmek-
tedir.48 Bu suçun ithal ve ihraç hareketleriyle işlenmesi halinde tereddüt-
süz bir şekilde bu suçla birlikte kaçakçılık suçu da oluşacaktır. Ancak, bu 
suç kaçakçılık suçuna nazaran özel norm niteliğindedir. Bundan dolayı 
failin yalnızca bu suç dolayısıyla cezalandırılması gerekmektedir. Nite-
kim Yargıtay’ın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girmeden önceki 
olaylara ilişkin eski tarihli kararları ile 5237 sayılı kanun yürürlüğe gir-
dikten sonraki olaylara ilişkin yeni tarihli kararları karşılaştırıldığında 
uygulamanın da bu yönde olduğu görülecektir.49

2- TEŞEBBÜS

Fail, elverişli hareketlerle fiilin icrasına başlayıp da elinde olmayan 
nedenlerle tamamlayamadığı takdirde teşebbüsten sorumlu tutulmakta-

45 Koca-Üzülmez, s.443.
46 Koca-Üzülmez, s.442.
47 Yaşar, s.276.
48 Koca-Üzülmez, s.462
49 Yukarıda da değinildiği üzere bu suç 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun yürürlüğe gir-

mesiyle birlikte ihdas edilmiştir. Yargıtay’ın önceki tarihli kararlarında bu suç düzen-
lemesi kapsamındaki eylemleri kaçakçılık suçları olarak değerlendirdiği ancak 5237 
sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte bu suç kapsamında değerlendirme yapıl-
mıştır. Krş.: Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2005/240 E., 2005/6131 K., 8.6.2005 T.; Yargıtay 
7. Ceza Dairesi 2005/17030 E. 2007/4536 K., 5.6.2007 T. - Yargıtay 10. Ceza Daire-
si 2014/5148 E., 2018/4143 K., 15.5.2018; Yargıtay 20. Ceza Dairesi 2016/2958 E., 
2017/2391 K., 13.4.2017.
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dır.50 Bu halde fail TCK m.35/2; “Suça teşebbüs halinde fail, meydana 
gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezası yerine onüç yıldan yirmi yıla kadar, müebbet hapis cezası yeri-
ne dokuz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Diğer 
hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.” 
düzenlemesine göre cezalandırılacaktır. Örneğin; fail imal için gerekli ha-
zırlıkları yapmış ve fakat elinde olmayan nedenlerle henüz imalatı gerçek-
leştirememişse teşebbüsten sorumlu tutulacaktır.

3- İŞTİRAK

Bu suça her statüde iştirak mümkündür.

a- Faillik

Tipe uygun fiili gerçekleştiren kimse suçun failidir.51 Bu suçun birden 
fazla kişiyle birlikte işlenmesi halinde aralarındaki iştirak iradesi ve fiil 
üzerindeki hakimiyete göre iştirak statüsü belirlenecektir. Birden fazla 
kişinin birlikte suç işleme kararı çerçevesinde suçun kanuni tanımındaki 
tipe uygun fiil üzerinde bile isteye hakimiyet kurarak hareket etmeleri ha-
linde failler müşterek fail olarak sorumlu tutulurlar.52 Örneğin üretimde 
kullanılan maddeyi üretmek üzere; faillerden birinin teknik malzemelerle 
üretim için gereken malzemeleri getirmesi ve diğerinin teknik işlemleri 
yapması halinde failler suçtan müşterek fail olarak sorumlu tutulacaktır.

TCK m.37/2 hükmü uyarınca suçun işlenmesinde bir başkasını araç 
olarak kullanan kişi de fail olarak sorumlu tutulur. Failin bu durumun-
da öğretide dolaylı faillik denmektedir. Dolaylı fail, fiil üzerindeki esas 
hakimiyeti sağlayan kişidir.53 Dolaylı fail, aracının iradesini sakatlayarak 
aracının iradesi ve fiili üzerinde hakimiyet kurmaktadır. Öte yandan aracı 
kusur yeteneği olmayan kimselerden ise bu hâl ayrıca cezanın ağırlaştı-
rılmasını gerektiren bir niteliki hâl teşkil etmektedir. Dolaylı fail, kendi 
kastının kapsadığı fiillerden dolayı sorumludur. Aracı, dolaylı failin kas-
tını aşacak şekilde bir harekette bulunmuşsa dolaylı fail yalnızca kastının 
kapsamındaki fiilden sorumlu tutulacaktır.54 Örneğin, dolaylı failin kas-
tı yalnızca üretimde kullanılan maddeyi imal etmek iken aracı üretimde 
kullanılan madde ile birlikte uyuşturucu madde de imal ederse dolaylı fail 
yalnızca kastının kapsamında üretimde kullan madde imalinden sorumlu 
tutulmalıdır.
50 Koca-Üzülmez, s.360.
51 Koca-Üzülmez, s.389.
52 Koca-Üzülmez, s.392.
53 Koca-Üzülmez, s.397; Yaşar, s.264.
54 Koca-Üzülmez, s.404-406.
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b- Şeriklik

Bu suça şeriklik statüsüyle katılmak da mümkündür. Bilindiği üze-
re, suç işleme iradesi bulunmayan bir kimseye suç işleme kararı aldıran 
kimse azmettiren sıfatıyla sorumlu olur ve azmettiren işlenen suçun ce-
zası ile cezalandırılır.55 Bu suçun işlenmesi yönünde bir başkasına bu 
suçu işleme kararı aldıran kimse azmettiren sıfatıyla bu suçun cezasıyla 
cezalandırılacaktır. 

Bu suçun işlenmesine yardım eden kimse de yardım eden sıfatıyla suç-
tan sorumlu tutulacaktır. Suç işlemeye teşvik etmek veya suç işleme kara-
rını kuvvetlendirmek veya fiilin işlenmesinden sonra yardımda bulunaca-
ğını vaat etme, suçun nasıl işleneceği hususunda yol göstermek veya fiilin 
işlenmesinde kullanılan araçları sağlama, suçun işlenmesinden önce veya 
işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırma hallerinde 
kişi yardım eden sıfatıyla suçtan sorumlu tutulur. Örneğin; bir kimse, bir 
başkasına üretimde kullanılan maddeyi nasıl imal edeceği hususunda yol 
göstermişse yardım eden sıfatıyla bu suçtan sorumlu tutulacaktır.

E- ETKİN PİŞMANLIK

Etkin pişmanlık esasen ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran bir hâl 
değildir.56 Ancak bu durumda faile verilecek ceza hafifletilebilir veya ta-
mamen ortadan kaldırabilir. Kanunda uyuşturucu ve uyarıcı madde imal 
ve ticareti yapma suçlarıyla ilgili olarak etkin pişmanlık düzenlemelerine 
yer verilmiştir.

1- Cezayı Ortadan Kaldıran Neden Olarak Etkin Pişmanlık (TCK 
m.192/1)

Türk Ceza Kanunu’nun m.192/1 hükmü “Uyuşturucu veya uyarıcı 
madde imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kişi, resmi makam-
lar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu 
veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine ha-
ber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuştu-
rucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması halinde, hakkında 
cezaya hükmolunmaz.” şeklindedir.

Bu hüküm uyarınca birtakım şartları sağlayan faile, fiilinin niteliği suç 
olmaya devam etmekle birlikte, ceza verilmeyecektir.

Madde metninde etkin pişmanlıktan “uyuşturucu veya uyarıcı mad-
de imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kişi”nin yararlanabileceği 

55 Koca-Üzülmez, s.414-420.
56 Koca-Üzülmez, s.385.
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düzenlenmiştir. Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen failin, fail veya 
şerik olarak bu suça iştirak etmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle tek 
başına bu suçu işleyen fail itiraf ve ikrarda bulunsa da etkin pişmanlıktan 
yararlanamayacaktır.57 Buna karşın Doç. Dr. Yusuf Yaşar, zorunlu ola-
rak başkaca katılımcıların olduğu suçlar bakımından, failin suça katılan 
diğer kişileri veya eylemlerini ihbar etmesi halinde etkin pişmanlıktan 
yararlanabileceği görüşündedir.58 Örneğin; üretimde kullan maddenin sa-
tılması suçtur. Üretimde kullanılan maddeyi satan var ise satın alan da 
olmak zorundadır. Bu görüşe göre, üretimde kullanılan maddeyi satan 
fail, üretimde kullanılan maddeyi satın alan faili veya eylemlerini ihbar 
ederse etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilecektir.

Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen iştirakçinin, bu hüküm uya-
rınca, resmi makamlar haber almadan önce ilgili makama haber verme-
lidir. Resmi makam deyiminden soruşturma veya kovuşturma yapmaya 
yetkili adli ve idari merciler anlaşılmalıdır.59 Bu hususun tespiti için ihbar 
almaya yetkili makamların gösterildiği CMK m.158 hükmüne bakılması 
gerekmektedir. Buna göre; fail, Cumhuriyet Başsavcılığı’na veya kolluk 
makamlarına, valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye, Türkiye’nin 
elçilik ve konsolosluklarına, bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı 
olarak işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluş 
idaresine ihbarda bulunduğu takdirde cezayı ortadan kaldıran etkin piş-
manlık hükmünden yararlanabilecektir.

Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen failin diğer suç ortaklarını ve 
uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri 
merciine haber vermesi gerekmektedir. Doç. Dr. Yusuf Yaşar, madde met-
nindeki “ve” sözünün “veya” olarak anlaşılması, dolayısıyla iştirakçinin 
hem olayı hem diğer fail veya şerikleri hem de uyuşturucu veya uyarıcı 
maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri birlikte bildirmesinin bir 
koşul olmadığı, iştirakçinin bunlardan birini merciine haber verirse etkin 
pişmanlıktan yararlanabileceği kanaatindedir.60 Öte yandan, her ne kadar 
madde metninde “uyuşturucu veya uyarıcı maddeler”den bahsedilmişse 
de bu suç kapsamında üretimde kullanılan maddelerin de buna dahil 
olması gerektiği kanaatindeyiz.

İştirakçinin beyanlarının beklenen yararı sağlaması gerekmektedir. 
Nitekim madde metninde “verilen bilginin suç ortaklarının yakalanma-

57 Yaşar, s.378.
58 Yaşar, s.380.
59 Yaşar, s.379.
60 Yaşar, s.379.
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sını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması 
hali” de cezasızlık için şart koşulmuştur. Doç. Dr. Yusuf Yaşar, failin 
beyanları neticesinde diğer suç ortaklarının kimlikleri belirlenmiş veya 
uyuşturucu veya uyarıcı maddenin bulunduğu yer öğrenilmiş ise failin et-
kin pişmanlıktan yararlanabileceği görüşündedir.61 Gerçekten de bir suç 
işlenmişse faillerini yakalamak yetkili makamların görevidir. İştirakçinin 
gerçek beyanlarına rağmen, örneğin resmi makamın gerekli araştırmayı 
yapmaması veya kolluk kuvvetinin tecrübesizliği veya tedbirsizliği nede-
niyle, diğer suç ortakları yakalanamamışsa veya uyuşturucu veya uyarıcı 
maddenin bulunduğu yer tespit edilememişse, bunun sorumluluğunu fail 
üzerinde bırakmak hakkaniyete uygun düşmeyecektir.

2- Cezayı Hafifleten Neden Olarak Etkin Pişmanlık (TCK m.192/3)

TCK m.192/3 hükmünde cezayı hafifleten neden olarak etkin pişman-
lık düzenlemesine yer verilmiştir. İlgili düzenleme “Bu suçlar haber alın-
dıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer 
suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında ve-
rilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indiri-
lir.” şeklindedir.

Bu hüküm uyarınca, bu suçu tek başına işleyen fail de etkin pişman-
lıktan yararlanacaktır ve bu halde fail hakkında verilecek cezada indirime 
gidilecektir. Failin gönüllü olarak, suçun gerçek niteliğinin ortaya çıkma-
sına veya diğer faillerin yakalanmasına hizmet edecek bilgileri merciine 
vermesi gerekmektedir

III. YAPTIRIM

Bu suç bakımından sekiz yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin 
güne kadar adli para cezası öngörülmüştür. (TCK m.188/7)

Öte yandan 5237 sayılı TCK’nun temel düzenlemesinde bu suç için 
öngörülen cezanın alt sınırı 4 (dört) yıl iken 6545 sayılı kanunun 66. 
maddesiyle TCK’nun 188. Maddesinin 7. Fıkasında değişikliğe gidilmiş 
olup alt sınır 8 (sekiz) yıl olarak düzenlenmiştir. Cezanın üst sınırının 
belirlenmemiş olup cezanın tayininde hâkime geniş bir takdir yetkisi ve-
rilmiştir. 

A- CEZALAR

1- HAPİS CEZASI

Kanun düzenlemesine göre, bu suç yönünden failin hapis cezası ve adli 
para cezası ile cezalandırılması gerekmektedir. Kanun hükmüne göre, bu 
suçun failinin sekiz yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırıl-

61 Yaşar, s.379-380.
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ması gerekmektedir. Kanun metninden de anlaşılacağı üzere bu suç için 
verilecek cezanın üst sınırı belirlenmemiştir. Hakime geniş bir takdir yet-
kisi tanınmıştır. Tabii olarak bu takdir yetkisinin de bir sınırı mevcuttur. 
Her ne kadar bir üst sınırı olmasa da bu suç için öngörülen ceza, süreli 
hapis cezasıdır. Türk Ceza Kanunu’nun 49. Maddesi düzenlemesi “Süreli 
hapis cezası, kanunda aksi belirtilmeyen hâllerde bir aydan az, yirmi yıl-
dan fazla olamaz” şeklindedir. Bu bağlamda bu suçun cezasının üst sınırı 
da genel düzenlemeye göre belirlenmelidir.62 Buna göre bu suç için öngö-
rülen hapis cezasının alt sınırı 8 yıl; üst sınırı ise 20 yıldır. Hâkimin emsal 
olayları da nazara alarak temel hapis cezasını tayin etmesi gerekmektedir.

 Nitelikli halin mevcut olması halinde ise yirmi yıllık süre sınırının 
aşılabileceği tabiidir.63 Bu durumda ise Türk Ceza Kanunu’nun 61. Mad-
desinin 7. Fıkrasındaki düzenlemeye bakılması gerekir. Bu düzenleme 
“Süreli hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı bu Madde hükümlerine 
göre belirlenen sonuç ceza, otuz yıldan fazla olamaz” şeklindedir. Nitelikli 
hâl uygulansa dahi bu ikinci sınır aşılmamaktadır.

2- ADLİ PARA CEZASI

Bu suç için hapis cezası ile birlikte adli para cezası da öngörülmüştür. 
Kanun hükmüne göre failin hapis cezası ile birlikte yirmibin güne kadar 
adli para cezası ile cezalandırılması gerekmektedir. Burada ise üst sınır 
düzenlenmekle beraber alt sınır düzenlenmemiştir. TCK m. 52/1 düzen-
lemesi “Adlî para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulun-
mayan hâllerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam 
gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılma-
sı suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine 
ödenmesinden ibarettir.” şeklindedir. Buna göre bu suç için verilecek adli 
para cezası beş günden az, yirmi bin günden fazla olamaz.64

B- GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Bu suç bakımından cezalarla birlikte güvenlik tedbirleri de uygulama 
alanı bulur. Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması (TCK m.53), 
eşya (TCK m.54) ve kazanç müsaderesi (TCK m.55) kanunda sayılan gü-
venlik tedbirlerinden birkaçıdır.

Fail, bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu al-
tında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten yoksun bıra-

62 Koca-Üzülmez, s.478-479; Yaşar, s.422.
63 Koca-Üzülmez, s.479.
64 Koca-Üzülmez, s.515; Yaşar, s.423.
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kılabilir. (TCK m.53/1-e) Örneğin; fail eczacı ise eczacılık mesleğini icra 
etmekten yoksun bırakılabilir.

Eşya müsaderesi TCK m.54’te düzenlenmiş olup 4. fıkrası “Üretimi, 
bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan 
eşya, müsadere edilir” şeklindedir. Uyuşturucu veya uyarıcı madde üre-
timde kullanılan maddenin üretilmesi, satılması ve satın alınması, nakle-
dilmesi ve depolanması suçtur. Bu bakımdan üretimde kullanılan mad-
denin, bu maddenin üretiminde kullanılan malzemelerin müsaderesine 
hükmedilebilir.65

Kazanç müsaderesi TCK m.55’te düzenlenmiş olup 1. fıkrası “Suçun 
işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun iş-
lenmesi için sağlanan maddi menfaatler ile bunların değerlendirilmesi 
veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançların müsa-
deresine karar verilir. Bu fıkra hükmüne göre müsadere kararı verilebil-
mesi için maddi menfaatin suçun mağduruna iade edilememesi gerekir.” 
şeklindedir. Kanun hükmü gereğince TCK m.188/7’de yazılı suç kapsa-
mında herhangi bir maddi menfaat elde edilmişse bunların da müsadere-
sine hükmedilir.66

Kanunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarının bir tüzel kişinin 
faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde güvenlik tedbirlerinin uygulanaca-
ğı hükme bağlanmıştır. TCK m.189 düzenlemesi “Uyuşturucu veya uyarıcı 
madde imal ve ticareti suçlarının bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde 
işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine 
hükmolunur.” şeklindedir. Tüzel kişiler bakımından iznin iptali ve müsa-
dere güvenlik tedbirlerine hükmedilebilir. (TCK m.60)

IV. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA

A. SORUŞTURMA

Bu suç takibi şikâyete bağlı suçlardan değildir. Resmi makamların ih-
bar almasından ve bu bilginin de savcılık makamına iletilmesiyle veya 
doğrudan ihbar almasıyla savcılık makamı bu suçun işlendiğine ilişkin 
bir bilgi edinirse derhal olayı soruşturmaya başlayacaktır.67

B. KOVUŞTURMA

5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mah-
kemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 12. Madde-

65 Koca-Üzülmez, s.532.
66 Yaşar, s.426-427; Koca-Üzülmez, s.533-534.
67 Gökcen-Balcı-Alşahin-Çakır, s.537-538.
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sinde “…on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava 
ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir” hükmüne yer ve-
rilmiştir. Her ne kadar bu suç bakımından on yıldan daha az ceza veri-
lebilmesi söz konusu ise de genel hüküm uyarınca üst sınırının yirmi yıl 
olması nedeniyle bu suç bakımından görevli mahkeme ağır ceza mahke-
mesidir. Davaya bakmaya yetkili ağır ceza mahkemesi ise yetkiye ilişkin 
CMK m.12-21 hükmüne göre belirlenecektir.

V. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının topluma ve bireylere cid-
di zararlar verdiği tereddütsüzdür. Bu nedenle hemen tüm medeni top-
lumlar tarafından kabul görmüş ve uyuşturucu veya uyarıcı madde tica-
reti suç olarak kabul edilmiştir. Devletler bu suça karşı birlikte hareket 
etmek üzere uluslararası sözleşmeler akdetmiştir. Ülkemizde aynı tehlike 
ve tehditlerle karşı karşıya kaldığından bu uluslararası sözleşmelere imza 
atmıştır.

Ulusal mevzuatımızda temel olarak Türk Ceza Kanunu’nun 188. Mad-
desinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu düzenlen-
miştir. Kanun koyucu, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 
suçları kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan 
maddenin imal ve ticaretinin de yarattığı tehlike ve tehditleri göz önünde 
bulundurarak bunların imal ve ticaretini de suç olarak nitelendirmiştir. 
Kanaatimizce, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin tüm me-
deni toplumlarda suç olarak tanımlanması, özellikle bireylerin sağlığına 
ciddi zarar vermesi, bağımlıların uyuşması nedeniyle iş gücü kaybına ne-
den olması, terör örgütlerinin finans aracı olması ve sair husus nazara al-
dığında en başta bu maddelerin üretiminin engellenmesi gerekmektedir. 
Bunun için de uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan mad-
delerin imal ve ticaretinin suç olarak kovuşturulması gerekmekte olup 
kanun düzenlemesi yerindedir.

Bu suç soyut tehlike ve sırf hareket suçu olup yalnızca kanunda ta-
nımlı eylemlerin gerçekleştirilmesiyle suç oluşmaktadır. Buna karşın, ka-
naatimizce, bu suçun oluşabilmesi için üretimde kullanılan maddelerin 
imal ve ticaretinin uyuşturucu veya uyarıcı madde üretimi ile bir bağ-
lantısının olması gerekir. Çünkü bu suçun konusunu kimyasal maddeler 
oluşturmakta olup bu kimyasal maddeler sanayide de kullanılmaktadır. 
Örneğin eroin üretiminde kullanılan asit anhidrit maddesi aynı zamanda 
plastik, vernik ve aspirin üretiminde de kullanılmaktadır. Nitekim 2313 
sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun’un Ek-Mad-
de 1/1 düzenlemesinde “Birinci fıkrada belirtilen maddelerden herhangi 
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birini, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imalatında kullanılmak ama-
cıyla imal, ithal veya ihraç edenler, nakledenler veya bulunduranlar, satın 
alan veya satanlar, Türk Ceza Kanununun 188 inci maddesine göre ceza-
landırılır” denilmektedir. Birinci fıkrada belirtilen maddelerin uyuşturu-
cu veya uyarıcı madde üretiminde kullanıldığına yukarıda değinilmişti. 
Bu suç bakımından Türk Ceza Kanunu ve Uyuşturucu Maddelerin Mu-
rakabesi Hakkında Kanun hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, TCK 
m.188/7’de yazılı eylemlerin uyuşturucu madde üretimiyle bağlantılı ola-
rak gerçekleştirilmesi halinde bu suçun oluşacağı sonucuna varmak ge-
rekir.
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İDARENİN HİZMET KUSURUNDAN DOĞAN 
SORUMLULUĞU

Av. Erol TÜRK

 A-TANIMLAR: 

1-Hizmet kusuru nedir:

a- Genel tanım:

İdarenin yaptığı eylem ve işlemlerden sorumluluğu kural olarak kusur 
sorumluluğu olarak kabul edilmektedir. Kusur sorumluluğu da failine 
göre kişisel kusur sorumluluğu veya hizmet kusuru sorumluluğu olarak 
iki türde karşımıza çıkar. 

b-Hizmet kusuru sorumluluğu: 

 İdarenin, idare hukuku ilkelerine göre kamu hizmetlerinin görülmesi 
sırasında veya kamu hizmetinin yürütülmesi sırasında üçüncü kişilere 
verdiği zararı ifade eder. Hizmet kusuru, kamu hizmetini yürüten perso-
nelin hiçbir kusuru olmasa dahi, yürütülen hizmetin kuruluş, işleyiş veya 
düzenlenmesindeki aksaklıklardan ve bozukluklardan sorumlu olması 
demektir. 

Kamu hizmetini yürütmekle yükümlü olan idarenin bu hizmeti ken-
diliğinden yerine getirmesi mümkün değildir. Çünkü idare bir hükmi 
şahsiyettir. Bu nedenle idarenin yürütmekle yükümlü olduğu hizmetleri 
idare adına gerçek kişiler, yani kamu personeli dediğimiz gerçek kişiler 
yürütür. Kamu personeli tarafından idari işlemin yürütülmesi sırasında 
meydana gelen zarardan doğrudan kamu tüzel kişisi sorumludur.

İdare hukukunda düzenlenen hizmet kusuru, Borçlar Hukukunda dü-
zenlenmiş olan işverenin sorumluluğundan ayrı, tamamen idare hukuku 
ilkelerine uygun özel, tarafsız nitelikli bir sorumluluk türüdür. Bu neden-
le özel hukuktaki sorumluluğun aksine, idare adına hareket eden memu-
run bir kusuru olmasa bile kamu tüzel kişisi-idare- meydana gelen zararı 
karşılamakla yükümlüdür.

İdarenin sorumluluğu, geniş anlamda kusur sorumluluğu esasına da-
yanır. İdare hukukunun gelişmeye başladığı dönemlerde, idarenin kusur 
sorumluluğu ilkesi benimsenmiş ise de sonraları idarenin kusursuz so-
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rumluluğu ilkesi kabul edilmeye başlanmıştır. Kusur, öznel nitelikli olup, 
daha çok gerçek kişilere yüklenebilen sorumluluğu ifade eder. Kamu tüzel 
kişisi olan devletin veya kamu tüzel kişilerinin kusurlu olmaları mümkün 
değildir gibi görünmektedir. Bizim burada anlatmaya çalıştığımız kusur, 
idarenin değil, idare adına hareket eden kamu görevlilerinin kusurlu ey-
lemidir. Kamu hizmetinin görülmesi sırasında bir zarar doğmuşsa, artık 
burada kimin kusurlu olduğuna bakılmaz. Doğan zararın idare tarafın-
dan karşılanmazı gerekir. 

Kamu görevlileri, kamu idaresinin bir parçasıdır. Bu nedenle sorumlu-
luğun hizmetten ayrılmasına ve şahsa yüklenilmesine fiilen imkân bulun-
mamaktadır. Diğer yandan doğan zarardan kamu görevlisinin sorumlu 
tutulması, görevlilerin kamu idaresine nazaran ekonomik yönden daha 
zayıf durumda olmaları nedeniyle zarar görenin zararını tahsil etmesini 
neredeyse imkânsız hale getirmektedir. Bu nedenle kamu görevlilerinin 
kamu hizmetini yürütürken doğan zarardan kamu idaresinin sorumlu 
tutulması doğaldır. Kamu hizmeti sona eren kamu görevlisi haksız fiil 
niteliğindeki şahsi kusurlarından ise şahsen sorumludur. 

2- İdarenin hukuka aykırı işlemleri:

Hukuk devletinin temel ilkesi, idarenin bütün eylem ve işlemlerini 
hukuka uygun olarak yapmasıdır. Yani idarenin hukuka aykırı eylem ve 
işlemlerden özenle kaçınması gerekir. İdarenin eylem ve işlemlerinin hu-
kuka aykırı olması halinde, bu eylem ve işlemlerden zarar gören üçüncü 
kişilerin dava açma hakkı doğar. İdarenin hukuka aykırı eylem ve işlemle-
rinin dava edilebilir olması, bu eylem ve işlemlerin iptal edilmesi, meyda-
na gelen zararlı sonuçların ortadan kaldırılması yeterli değildir. İdarenin 
hukuka aykırı eylem ve işlemlerinden zarar görenlerin uğradıkları zararı-
nın da tazmin edilmesi gerekir. Hukuka saygılı bir idarenin kendi eylem 
ve işlemlerinden kaynaklanan zararları karşılaması doğal kabul edilmek-
tedir. Bir hukuk devletinde idare, hukuka uygun eylem ve işlemler yap-
makla beraber, aynı zamanda, kendi kusurlu ve hatta bazen kusursuz 
eylem ve işlemleriyle üçüncü kişilere verdiği zararları da karşılamakla 
yükümlüdür

İdarenin hukuka aykırı eylem ve işlemlerinin gerçekleşme şartları: 

• Her şeyden önce ortada fiilen başlamış bir eylem olmalıdır. 

• Bu eylem açıkça hukuka aykırı ve ağır olmalıdır.

• İdari faaliyet, mülkiyet hakkı veya hak ve hürriyetlere saldırı şeklînde 
olmalıdır.
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• Kamu tüzel kişisinin haksız fiili söz konusu olduğunda bu eylemler 
idari eylem sayılmaz ve özel hukuktaki sorumluluk kuralları uygulanır.

3-İdari sorumluluğun yasal dayanağı:

Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin eylem ve işlemlerinin üçüncü 
kişilere verdiği zararların karşılanması gerektiğini yukarıda açıklamıştık. 
Peki, idarenin sorumluluğunun kaynağı nedir? İdarenin sorumluluğunun 
kaynağı, tazminat yükümlüsü ile tazminat alacaklısı arasındaki genel iliş-
kilerde aranmalıdır. Ancak böyle ortak bir alanda karşılıklı olarak belir-
lenen bir ilke, idari sorumluluğun dayanağı ve kaynağı olabilir. Bu vasıf 
ve şartları taşıyan çağdaş kamu hukuku ilkesi, sosyal adalet ölçüsüne 
yönelen “imkân ve fırsat eşitliği” esasıdır. (1)

Hukuk devleti ilkesi, idarenin hem hukuka uygun hareket etmesini 
hem de hukuka aykırı davranışlardan kaçınmasını içerir. İdarenin, hu-
kuka aykırı davranışlardan doğan zararları karşılaması, hukuk devleti 
anlayışının doğal sonucudur. (2) 

Kamu idaresi, toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak, amacıyla faali-
yette bulunur. İdare bu işlemleri yerine getirirken, tek taraflı işlem yapa-
bilme, kişilerin hukuki durumunu değiştirebilme gücüne ek olarak kamu 
gücünü de kullanır. İdare, hukuki tasarruflarda bulunabileceği gibi mad-
di işlemlerde de bulunabilir. İdare kamu tüzel kişisi olduğu için bu işlem 
ve eylemler idarenin nam ve hesabına bir kamu görevlisi olan gerçek kişi-
ler tarafından yerine getirilir. 

Kamu hizmeti, kamu görevlileri tarafından yürütülmekle beraber hiz-
metin görülmesi sırasında kamu görevlisinin kusurlu davranışlarından 
üçüncü kişilerin gördüğü zarardan kamu yönetimi sorumludur. İdare hu-
kukunda bu tür sorumluluğa hizmet kusuru denilmektedir. Kamu görev-
lisi, hizmet kusurundan dolayı ne kamu yönetimine karşı, ne de zarara 
uğrayan üçüncü kişiye karşı sorumlu tutulamaz. Zarar gören üçüncü kişi, 
yalnız kamu yönetimi aleyhine dava açabilir. Kısaca hizmet kusurundan 
dolayı zarar gören üçüncü kişiye karşı sadece kamu yönetimi sorumlu-
dur.

 İdare, tek taraflı işlemleri gerçekleştirebilme yeteneğine sahip olduğu 
için çok sıkı yasal kurallara ve yasalarla düzenlenmiş şartlara uymak zo-
rundadır. Anayasa Md.6 ‘hiç kimse ve organ kaynağını Anayasadan alma-
yan bir devlet yetkisi kullanamaz.’ Md. 123 ‘İdare kuruluş ve görevleri ile 
bir bütündür ve kanunla düzenlenir.’ Md. 125 İdarenin her türlü eylem 
ve işlemine karşı yargı yolu açıktır. Anayasamızın bu düzenlemeleriyle 
açıkça kanunilik ilkesini benimsenmiştir.
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4-İdari İşlem:

İdare Hukukunda, idarenin ve kamu yönetiminin tek yanlı irade açık-
laması ile hukuksal sonuçlar doğuran, hukuk düzeninde değişiklikler ya-
pan işlemlerine idari işlemler denir. İdari işlemler, tek yanlı ve idarenin 
kamu kudretini kullanarak tesis ettiği hukuksal sonuç doğuran işlemler-
dir. İdari işlem, idarenin iradesini açıklaması ile hukuksal sonuçlarını 
idare hukuku alanında derhal doğurur. İdari işlemde karşı tarafın irade-
sini açıklamasına gerek yoktur. İdari işlemler özel olabileceği gibi, genel 
nitelikte düzenleyici bir işlem de olabilir. 

İdari işlemlerin özelliği kuralsal olmasıdır, önceden yasalarla, ya da 
idari kurallarla düzenlenmiş olmasıdır. İşlemle ilgili kişiler, işlemin içe-
riği üzerinde değişiklik yapma yetkisine sahip değildir. İdari işlemle ön-
celikle kamu hizmetinin görülmesi ve kamu yararı gözetilmelidir. İdari 
işlemler yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönünden yargı denetimine 
tabidir.

 İdari işlemler, idari makamlar tarafından kanunlara tüzük ve yönet-
meliklere uygun olmak şartıyla tek yanlı olarak gerçekleştirilen, objek-
tif, düzenleyici her türlü hukuki tasarrufları kapsar. İdari işlemlerin en 
önemli özelliği üçüncü kişilerin isteğine bağlı olarak yapılmamasıdır. İşte 
bu nedenle bir idari işlemin yargı denetimine tabi olabilmesi için:

* Yapılan işlemin hukuki sonuç doğuracak bir işlem olması,

* Yapılan işlemin idari kesinlik kazanması,

* Yapılan idari işleminin hemen uygulanabilir olması gerekir.

İdare tarafından yapılan işlemlerin tamamına karşı idari dava konusu 
yapılarak idari yargıda dava açılamaz. İdare tarafından yapılan işlemin, 
idarenin tek yanlı irade beyanı ile mevcut hukuki durumda değişiklik ya-
ratması, kesin ve hemen uygulanabilir nitelikte olması ve yapılan idari 
işlemin üçüncü kişilerin menfaatlerini ihlal etmesi gerekir ki ancak bu 
durumda işlemden zarar görenler tarafından yetkili idari yargı yerinde 
iptal ve tam yargı davası açılabilecektir. 

5-İdari eylemler nelerdir:

İdari eylem, idarenin maddi alanda değişiklik yapan iş, hareket, mua-
mele ve fiili çalışmalardır. İdari işlemler hukuk alanında sonuç doğurdu-
ğu halde, idari eylemler maddi alanda sonuçlar doğurur. İdarenin idari 
işlemler dışında kalan bütün davranışları idari eylem olarak kabul edilir. 
İdari eylemler idari işlemin uygulanması sonucunda ya da herhangi bir 
hukuksal işleme dayanmadan doğrudan doğruya kamu görevlilerince ya-
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pılan eylemlerdir. İdari eylemler idari işlemlerden farklı olarak hukuksal 
alanda bir değişiklik yaratmazlar. Ancak bazı idari eylemlere bazı hukuki 
sonuçlar yüklenebilir ve bu tür eylemler hukuki sonuçlar doğurabilirler. 
Fakat bu etki ve sonuçlar eylemin kendiliğinden doğurduğu hükümler 
olmayıp hukuk düzeninin ilgililere tanıdığı hak ve yetkilerin kullanılması 
sonucunda yani irade açıklaması ile ortaya çıkan sonuçlar olabilir. 

6-İdari işlem ile idari eylem arasına ki fark:

İdari işlemleri yapmaya yetkili organlara idari işlem yapma yetkisi ya-
sayla tanınmıştır. Yasalarda hangi kamu görevlilerinin hangi tür idari iş-
lemleri yapacağı sınırlı ve sayılı olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla yapılan 
idari işlemin o işlemi yapmaya yetkili organ tarafından ve hukuka uygun 
olarak yapılması şarttır. İdari işlemlere karşı yetki, şekil, sebep, konu ve 
maksat yönlerinden idari yargı yerinde iptal davası açılabilir. 

İdari eylemler ise kural olarak bütün kamu görevlileri tarafından ya-
pılabilmektedir. İdari işlemlerin kumu görevlilerinin yetki alanına, idari 
eylemlerin ise kamu görevlilerinin ödevleri alanına girdiğini söyleyebiliriz.

İdari organlar, idari işlem yapma yetkisi ile donatılmış, kamu çalışan-
ları ise idari eylemler yapmakla görevli ve yükümlü tutulmuştur. İdari 
işlem yapma yetkisine sahip makam ve organların yetkileri kanunla sı-
nırlandırılmıştır. Bu nedenle bu tür işlemleri kolayca sınıflandırabiliriz. 

İdari eylemler ise kamu görevlileri tarafından çok sık yapıldığından 
idari işlemler gibi kolayca sınıflandırmak mümkün değildir. İdari eylem-
ler hukuk alanında değişiklik yapmaya yönelik irade beyanına dayanma-
yan maddesel alanda idarenin bilerek veya bilmeden değişiklik meydana 
getiren hareketleri olup, daha çok idari faaliyetler sırasında yaratılan fiili 
durumları ifade eder. 

İdari eylem, bir idari işlemin uygulanması sonucu ortaya çıkan bir de-
ğişiklik olabileceği gibi doğrudan bir kamu görevlisi tarafından yaratılan 
fiili bir durumda olabilir. İdari işlemleri ancak belli ve sınırlı irade açık-
laması yapmaya yetkili kamu görevlileri yapabilir. İdari eylemler herhangi 
bir kamu görevlisi tarafından yapılabilir. Ancak bazı eylemler ise sadece 
belli meslek gurubuna dâhil olanlar yapılabilir.

B-SORUMLULUK

7- İdarenin Sorumluluğu:

 İdarenin sorumluluğu, yürüttüğü işlemlerin tabi olduğu hukuki reji-
me göre değişmektedir. İdarenin özel hukuk alanına giren faaliyetlerinden 
dolayı sorumluluğu özel hukukta düzenlenmiş olan sözleşme ve haksız 



158 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 93 • Sayı: 3 • Yıl: 2019

fiil sorumluluğuna tabi olup uyuşmazlıkların çözüm yeri adli yargıdır.  
 İdarenin idare hukukuna tabi işlemlerinden kaynaklanan eylem ve işlem-
lerden doğan zararlardan sorumluluğu ise idari sorumluluk olup, uyuş-
mazlığın çözüm yeri idari yargıdır. Çağdaş hukuk devletinde idarenin 
yaptığı eylem ve işlemlerinden sorumlu olması hukuk devleti ilkesinin bir 
gereği olarak kabul edilmektedir.

8-İdare hukukuna göre sorumluluk:

İdarenin yaptığı işlem ve eylemlerden dolayı sorumlu tutulması hukuk 
sistemimize ilk önce 1961 anayasasının 114.maddesinde ki düzenlemeyle 
girmiştir. 1982 anayasasının 125. Ci maddesine göre: idare kendi işlem 
ve eylemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.

Böylece idarenin işlem ve eylemlerinden sorumluluğu kabul edilmiştir. 
Anayasanın 125.ci maddesinde düzenlemeyle idarenin geniş anlamda so-
rumluluğu kabul edilmiştir. 

Anayasanın 125/1 maddesine göre: idarenin her türlü eylem ve işlemle-
rine karşı yargı yolu açıktır. Anayasanın.40 cı maddesi anayasa ile tanın-
mış hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkesin yetkili makama gecikmeden 
başvurma hakkı vardır. Md.40/2 “Kişinin, resmî görevliler tarafından vaki 
haksız işlemler sonucu uğradığı zarar da, kanuna göre, Devletçe tazmin 
edilir. Devletin sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkı saklıdır. Görüldü-
ğü gibi anayasaya göre kamu görevlilerinin üçüncü kişilere verdiği zararı 
devlet üstlenmektedir.

Devletin ilgili kişiye rücu hakkı saklıdır.

9-Özel hukukta sorumluluk:

Hukuk düzeni tarafından onaylanan ve izin verilen eylemler, hukuka 
uygun fiillerdir. Hukuk düzeninin hoş görmediği, yapılmasını yasakladığı 
ve yaptırım öngördüğü fiiller ise hukuka aykırı fiiller olarak kabul edil-
mektedir. Hukuk düzeni bu fiilleri işleyenleri meydana gelen zarardan 
sorumlu tutmaktadır.

Bir şahsın, diğer bir şahsa karşı fiilinden dolayı doğan zarardan so-
rumlu tutulması ve bu zararı tazmin etmesine hukuki sorumluluk denir. 
Bu sorumluluk esas itibari ile malvarlığı ile sınırlı olan bir sorumluluktur. 

Bu tür sorumluluklar doğuş şekline göre üç gruba ayrılır. 

a-Kanuni sorumluluk:

 Kanundan doğan hukuki ilişkilerin ihlal edilmesi halidir. Evlilik, vela-
yet, vesayet vb. ilişkilerden doğan sorumluluklar bu guruptadır.
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b-Akdi sorumluluk:

 Taraflar arasında yapılan bir hukuki sözleşemeden veya işlemden 
doğan borçlarını yerine getirmeyen kişinin tazminat ödemekle yükümlü 
olması halidir.

c-Haksız fiil sorumluluğu:

 Taraflar arasında bir sözleşme veya kanuni bir ilişki bulunmamasına 
rağmen, taraflardan birinin diğerine zarar vermesi halinde söz konusu 
olan sorululuktur.

B.K. Md. 49 göre: Gerek kasten gerek ihmal ve tembellik yahut tedbir-
sizlik ile haksız bir surette bir kimseye zarar veren şahıs o zararı tazmin 
etmeye mecburdur.

Burada anlatılanlar özel hukukta düzenlenmiş olan kusur sorumlulu-
ğudur. Bu tür sorumlulukta kişinin hukuka aykırı fiilinden doğan zararı 
tazmin etmesi gerekir. Kusursuz sorumlulukta ise kusuru olmaksızın bir 
tehlike yaratan kişi bu tehlikenin meydana getirdiği zararı tazmin etmekle 
yükümlü tutulmasıdır. 

10- İdarenin kuramsal sorumluluğu:

a-İdarenin sorumluluğunun kuramsal temelleri: 

Bu konuda bazı hukukçular idarenin sorumluluğunun temelini hukuk 
devleti ilkesine dayandırmaktadır. (3) 

Bazı hukukçular sosyal devlet kuramına bağlamışlardır. (4) Bazı hu-
kukçular ise kusur sorumluluğunu hukuk devleti ilkesine, kusursuz so-
rumluluğu ise sosyal devlet kuramına bağlamıştır. (5) 

İdarenin sorumluluğunun niteliği 1982 Anayasasında 1961 anayasa-
sından farklı olarak devlet ve kamu idaresinin çalıştırdığı personelin gö-
rev icrası sırasında üçüncü kişilere haksız bir işlem ve eylem nedeniyle 
vermiş olduğu zararlardan doğan sorumluluğu açıkça düzenlemiştir. 

Anayasa Md. 40/II. göre devlet asli ve birinci derecede sorumludur. 
Kamu çalışanına ancak bazı hallerde rücu edilebilir. Nitekim anayasa Md. 
129/ 5 göre: Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanır-
ken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu 
edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak, 
ancak idare aleyhine açılabilir. Devlet veya kamu idaresi memur ile bir-
likte değil tek başına doğrudan sorumludur. Bu güvence memur ve za-
rar göreni korumak için getirilmiştir. Memur bu güvenceyle hukuki baskı 
altında kalmadan görevini yerine getirmek, zarar görenin ise tazminatı 
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güvence altına alınmaktadır.

Her ne kadar anayasa Md.129/5 kamu görevlilerinin kusurundan bah-
setse de burada kişisel kusur veya hizmet kusuru diye bir ayrım yapılma-
mıştır. Kanun koyucu “Hizmet kusuru” deyimini kullanmayarak kamu 
görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan zarar-
dan doğrudan idarenin sorumlu olduğunu kabul etmiştir.

b-İdarenin kusursuz sorumluluğu:

İdarenin sorumluluğu sadece kusur sorumluluğuna dayanmaz. İdare, 
bir hizmeti yürütürken kusuru bulunmasa dahi yürüttüğü kamu hizmeti 
sırasında bazı kişiler, diğerlerine göre daha fazla zarar görebilir. Bu du-
rumda idare eşitlik ilkesi gereği olarak bu zararı karşılamak zorundadır. 
Danıştay kararlarına göre idarenin tazmin yükümlülüğü için eylem ile za-
rar arasındaki illiyet bağı yeterli sayılmaktadır. İdarenin sorumluluğu için 
tam yargı davalarında sebebe değil sonucun hakkı ihlal edip etmediğine 
bakılmaktadır. Önemli olan idari işlem ve eylem nedeniyle kişilerin bir 
zarar görmüş olmasıdır. 

Danıştay Kanunu, kusurdan ve diğer şartlardan bahsetmeden idari iş-
lem ve eylemlerden hakları muhtel olanların dava açma hakkını tanımış-
tır. Burada geniş anlamda bir sorumluluk esası kabul edilmiş olmakta-
dır. İdarenin sorumluluğu için idarenin fiilinin haklı veya haksız olması, 
kusurlu veya kusursuz olması, gibi fiile ve onun hukuki esaslarına değil 
sonuca, neticenin bir hakkı ihlal edip etmediğine bakılmaktadır. İdarenin 
sorumluluğu için eylem ile zarar arasında illiyet bağının bulunmasını ye-
terli görmektedir.

11-Hizmet kusuru nedir:

İdarenin sorumluluğu kural olarak kusur sorumluluğudur. Bu sorum-
luluk failine göre kişisel kusur sorumluluğu veya hizmet kusuru sorum-
luluğu şeklinde karşımıza çıkar. 

a-Hizmet kusuru sorumluluğu: 

İdarenin idare hukukuna göre kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve iş-
letilmesi sırasında eylem ve işlemlerin hukuka aykırı olması nedeniyle 
doğan zararı ifade etmektedir. Başka bir tanımla idarenin kamu hizmet-
lerini yürüttüğü sırada kamu hizmetlerinin düzenlenmesinde veya işleyi-
şindeki bozuklukları, aksaklıkları veya boşluğu ifade eder.

Hizmet kusuru kamu çalışanlarının kusurlarından ayrı, bağlantısız 
bir durum arz etmektedir. İdari işlemin yürütülmesinde, hizmetin kuru-
luş, işleyiş veya düzenlenmesinde meydana gelen aksaklık, bozukluk veya 
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boşluk varsa burada hizmet kusuru vardır.

Burada bahsettiğimiz hizmet kusuru Borçlar Kanununda ki adam 
çalıştıranın sorumluluğundan farklıdır. Çünkü adam çalıştıranın so-
rumluluğunda hizmetlinin kusuru yoksa adam çalıştıran sorumluluktan 
kurtulmaktadır. İdare hukukunda hizmet kusurunda ise kamu görevlisi 
kusursuz olsa bile idare sorumludur. 

 Hizmet kusuru özel hukuktaki adam çalıştıranın sorumluluğundan 
ayrı tamamen idare hukuku ilkelerine göre gelişen özel nitelikli objektif 
bir sorumluluk türüdür. Bu nedenle özel hukuktaki sorumluluğun aksine 
kamu çalışanı kusuru olmasa bile idare meydana gelen zararı ödemekle 
yükümlüdür.

İdarenin sorumluluğu geniş ölçüde kusur sorumluluğu esasına daya-
nır. Kusurun kimin tarafından yapıldığına bakılmadan kamu görevlileri-
nin yaptığı kusurlu eylemlerden doğan zararın idare tarafından karşılan-
ması esası kabul edilmiştir.

Kamu görevlileri kamu yönetiminin-idarenin- bir parçası olup so-
rumluluğun hizmetten ayrılmasına ve şahsa mal edilmesine fiilen imkân 
bulunmamaktadır. Ayrıca doğan zarardan kamu görevlisinin sorumlu 
tutulması, kamu görevlilerinin mali durumlarının kötü olması nedeniy-
le zarara uğrayanın hakkını elde etmesi mümkün olmamaktadır. Ancak 
burada söz konusu olan kamu görevlisinin hizmete ilişkin görev kusur-
larıdır. Kamu hizmeti ile bağlantısı kesilen haksız fiil niteliğindeki şahsi 
kusurlarından şahsen sorumludur. 

b-Hizmet kusurunun niteliği:

Geniş anlamıyla idare tarafından yürütülen kamu hizmetlerinin kötü 
işlemesi, hiç işlememesi veya yetersiz işlemesi hizmet kusurunun üç de-
ğişik şeklini ifade eder.

Hizmet kusuru kavramı idarenin ifa ile mükellef olduğu herhangi bir 
amme hizmetinin; ya kuruluşunda, tanzim veya tertibinde veya teşkila-
tında, bünyesinde, personelinde, işleyişinde gereken emir direktif ve ta-
limatın verilmemesi, nezaret, denetim, teftişin icra olunmaması, hizme-
te tahsis olunan vasıtaların kifayetsiz, elverişsiz kötü oluşu, icap eden 
tedbirlerin geç veya vakitsiz hareket edilmesi şeklinde tezahür eden bir 
takım aksaklık, aykırılık, bozukluk, intizamsızlık, eksiklik sakatlık arz 
etmesidir. (6) 

Hizmet kusuru ile kişisel kusur hukuk sistemimizde ayrı ayrı düzen-
lenmişti. Kamu görevlisi hizmet dışında, kamu hizmetiyle ilişkisi bulun-
mayan bir eyleminden dolayı üçüncü kişilere bir zarar vermişse kişisel 
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kusurlu sayılır ve bu eyleminden dolayı adli yargıda özel hukuk kuralla-
rına göre yargılanır. 

Hizmet kusuru ise genel bir sorumluluk kavramını içerir. Sorumluluk 
için kişisel kusur şartı aranmaz. İdare hukukuna özgü bağımsız bir kav-
ramdır. Hizmet kusuru nedeniyle idare bizzat ve doğrudan sorumlu olup 
idare kendi çalışanının sorumlu olduğunu ileri sürerek sorumluluktan 
kurtulamaz. Hizmet kusuru objektif ve nesnel nitelik arz eder. Yani ku-
sura sebebiyet veren bilinmese de kamu hizmetinden ayrılması mümkün 
olmayan kusurlardan idare sorumludur.

c-Hizmet kusuru sayılan haller

Hizmet kusurunun gerçekleşmesi için aşağıda yazılı üç halden birisi-
nin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunlar :

a- hizmetin kötü işlemesi:

Hizmetin kötü işlemesinden idare sorumludur. Hizmetin kötü işlemesi 
demek, idari faaliyetin uygunsuz, gereği gibi yapılmaması demektir. Bu 
tür hizmet kusuru en eski hizmet kusuru türüdür. Hizmet kusurunu tes-
pit edebilmek için olayın ve hizmetin niteliği idarenin sahip olduğu ola-
naklar, araçlar zaman ve yer şartları birlikte değerlendirilmelidir. İdare-
nin işi bilen personel çalıştırmaması, personelin eğitimsiz olması, hizmet 
personeli üzerindeki kontrol ve denetimin yetersiz olması gibi halleri hiz-
metin kötü işlemesine örnek gösterebiliriz. 

 Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu 20.04.2017 tarihinde:

 Terör örgütü mensuplarının, köylülerin hayvanlarını otlattıkları ve as-
kerlerin geçiş noktası da olan yere, tuzaklama mayın döşemiştir. Bu yerin 
güvenlik sebebiyle idarece girişi yasaklanan bir bölgede olmadığı dikkate 
alındığında, olayda idarenin güvenlik hizmetinde bir aksama olduğunun 
göstergesi olduğunun kabul edilerek, davacının uğradığı zararın hizmet 
kusuru ilkesine göre tazmini gerektiğine karar vermiştir. (7)

Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu 18.02.2016 tarihinde:

Dava, İngiltere Konsolosluğu önünde meydana gelen bombalı terör sal-
dırısı sonunda davacılardan birinin yaralanması sebebiyle oluştuğu ile-
ri sürülen maddi ve manevi zararın tazmini istemine ilişkindir. Türkiye 
Cumhuriyetinin idarenin eylem ve işlemlerinden doğan maddi ve manevi 
zararı ödemekle yükümlü olduğu Anayasada hükme bağlanmıştır. İdare, 
kural olarak yürüttüğü kamu hizmetiyle nedensellik bağı kurulabilen za-
rarları tazminle yükümlü olup; idari eylem ve işlemlerden doğan zarar-
lar idare hukuku kuralları çerçevesinde, hizmet kusuru veya kusursuz 
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sorumluluk ilkeleri gereği tazmin edilmektedir. İdarenin faaliyet alanıyla 
ilgili, önlemekle yükümlü olduğu halde önleyemediği bir takım zararları 
da nedensellik bağı aramadan tazmin etmesi gerektir şeklinde karar ver-
miştir. (8)

Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu 18.02.2016 tarihinde:

Toplumsal bir olay esnasında meydana gelen ölüm olayının “sosyal 
risk ilkesi” uyarınca değerlendirilmek suretiyle ortaya çıkan zararların 
idare hukukunun genel hükümlerine göre tazmin edilmesinde ve mah-
kemece bilirkişi incelemesi sonucu hesaplanan maddi tazminat tutarı ile 
takdir edilen manevi tazminata hükmedilmesinde hukuka aykırılık bu-
lunmadığına karar vermiştir. (9)

b-Hizmetin geç işlemesi:

Kamu hizmetlerinin yürütülmesindeki normal sayılmayacak gecikme-
ler hizmet kusuru olarak kabul edilmektedir. Bu tür kusurlar diğer hiz-
met kusurları gibi her olay için ayrı değerlendirilmelidir. Kamu hizmeti-
nin idare tarafından düzenli, mevzuata uygun ve mümkün olduğu kadar 
çabuk yürütülmesi gerekir. Kamu idaresi kamu hizmetlerini yürütürken 
tedbirli ve dikkatli olmalıdır. 

c- Hizmetin hiç işlememesi:

Hizmetin hiç işlememesi de hizmet kusuru olarak kabul edilmektedir. 
Kamu idaresi kamu hizmetlerini yürütebilmek için çeşitli imkânlarla do-
natılmıştır. İdare yüklenmiş olduğu kamu hizmetini yerine getirebilecek 
imkânlara sahip olduğu halde yüklenmiş olduğu kamu hizmetini yerine 
getirmemişse ve bundan dolayı bir zarar doğmuşsa idarenin hizmet kusu-
runun varlığından söz edilir. 

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu 26.02.2015 tarihinde:

Dava, davacı sigorta şirketinin sigortalısına ait aracın, davalı idarenin 
bakım ve sorumluğunda olan karayolunda açılan kanala düşmesi sonucu 
meydana gelen trafik kazasında davalı idarenin hizmet kusuru bulunduğu 
ileri sürülerek bu olaydan kaynaklanan zararın ödenmesi istemiyle açıl-
mıştır. 2918 Sayılı Karayolları kanuna göre yol yapım, bakım, işletme, 
trafik güvenliğini sağlama şeklinde yürütülen kamu hizmetlerinden kay-
naklanan hukuki sorumluluğunun idare hukuku ilke ve kurallarına göre 
belirlenmesi; bu sebeple açılacak tam yargı davalarının da idari yargı ye-
rinde çözümlenmesi gerekmektedir. Davalı idare görevini tam ve eksiksiz 
yerine getirmediği için yürütülen hizmetler kusurlu işletilmektedir, mey-
dana gelen zarar hizmet kusuru zararıdır şeklinde karar vermiştir. (10)
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İdarenin kamu hizmetinin yürütülmesinden doğan zarardan sorumlu 
tutulmasını gerektiren kuramlardan birisi hizmet kusurudur. İdarenin 
yürütmekle yükümlü olduğu bir hizmetin kuruluşunda, düzenlenişinde 
veya işleyişindeki nesnel nitelikli bozukluk, aksaklık 

veya boşluk olarak tanımlanabilen hizmet kusuru; hizmetin kötü işle-
mesi, geç işlemesi veya hiç işlememesi hallerinde gerçekleşmekte ve ida-
renin tazmin yükümlülüğünün doğmasına yol açmaktadır.

Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu 24.11.2011 tarihinde:

Dava, Samsun Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde dünyaya gelen 
oğullarının yetersiz sağlık hizmeti verilmesi nedeniyle zihinsel ve bedensel 
özürlü doğması sonucu uğranıldığı iddia edilen maddi ve manevi zararın 
yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılmıştır. İdare Hukuku ilkeleri 
ve Danıştayın yerleşik içtihatlarına göre, zarar gören kişinin hizmetten 
yararlanan durumda olduğu ve hizmetin riskli bir nitelik taşıdığı haller-
de, idarenin tazmin yükümlülüğünün doğması için, zararın, idarenin ağır 
hizmet kusuru sonucu meydana gelmiş olması gerekmektedir. Bünyesin-
de risk taşıyan hizmetlerden olan sağlık hizmetinden yararlananın zara-
ra uğraması halinde, bu zararının tazmini, ancak idarenin ağır hizmet 
kusurunun varlığı halinde mümkün olabilecektir. Uyuşmazlıkta davalı 
idarenin tazminle yükümlü tutulması için, hastanın bedensel ve zihinsel 
özürlü olarak doğmasına, davalı idarenin ağır hizmet kusurunun neden 
olduğunun bilimsel verilere dayalı ve kesin olarak saptanması için Adli 
Tıp Kurumundan bilirkişi raporu alınması ve bu rapor doğrultusunda 
hüküm tesis edilmesi gerekir şeklinde karar vermiştir. (11)

Yasalar, bazı olaylar karşısında idareye belli bir faaliyette bulunma 
yükümlülüğü yüklemiştir. Bu hale idarenin bağlı yetkisi denilir. Bazı 
olaylarda idarenin hareket serbestîsi vardır. Bu tür durumlarda idarenin 
harekete geçip geçmemekte veya hareket şeklinde takdir yetkisini kullan-
masının sonucunda sorumluluğunun doğup doğmadığı hususunun tespiti 
yargıcın takdirine bırakılmıştır. 

Kamu idaresinin hareketsizliği her zaman hizmet kusuru olarak kabul 
edilemez.

Anayasa Md.65 “Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda anayasa ile be-
lirlenmiş görevlerini ekonomik istikranın korunmasını gözeterek mali 
kaynakların yeterliliği ölçüsünde yerine getirir” şeklinde düzenlenmiştir.

Sosyal ve ekonomik alanda hizmetin işlememesi idarenin mali ve tek-
nik imkânlarıyla sınırlı tutulsa bile mülkiyet, can güvenliği ve diğer temel 
hak ve hürriyetler söz konusu olduğunda hizmetin yerine getirilmemesin-
de idarenin hizmet kusurunun varlığını kabul etmek gerekir. 
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Danıştay 12. Hukuk Dairesi 10.11.2016 tarihinde:

Davacıya verilen disiplin cezası Mahkeme kararı ile iptal edilmesine 
rağmen ceza yasal süre içerisinde sicil kaydından silinmemiştir. Yargı ka-
rarının yerine getirilmemesine dayalı manevi tazminat isteminin, idarenin 
yargı kararını herhangi bir zorlayıcı sebep bulunmaksızın yürürlükteki 
mevzuatta öngörülen yasal süre içerisinde yerine getirmediği sabit olmuş-
tur. Olayda ağır hizmet kusurunun oluştuğunun kabul edilmesi ve davacı-
ya, duyduğu üzüntünün karşılığı olarak manevi tazminat ödenmesi uygun 
olacaktır şeklinde karar vermiştir. (12)

Danıştay 12. Hukuk Dairesi 17.05.2016 tarihinde:

Davacının özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamaların yürüttü-
ğü kamu göreviyle ilgisinin bulunmadığı, bireysel görüşlerinin dile getiril-
mesine yönelik olduğu ve Anayasal ifade özgürlüğünün sınırlarının aşıl-
madığı, dolayısıyla söz konusu programa katılma konusunda kurumunu 
bilgilendirme ve izin alma yükümlülüğü yoktur. Bu nedenle, disiplin suçu 
teşkil etmeyen fiili sebebiyle davacıya disiplin cezası verilmesine dair da-
vaya konu işlem hukuka aykırıdır. Disiplin cezasının iptal edilmesi gere-
kir şeklinde karar vermiştir. (13)

12-İdarenin hizmet kusurundan sorumluluğunun tespiti:

İdarenin hizmet kusurundan sorumlu tutulabilmesi için bazı şartların 
gerçekleşmesi gerektiğini yukarıda açıklamıştık. İdarenin kamu hizmet-
lerinin yürütülmesi sırasında her eyleminden sorumlu tutulması, kamu 
çalışanlarının korkak ve çekingen davranması sonucunu doğuracağı gibi, 
kamu idaresinin mali yönden güçsüzlüğe düşmesine de neden olacaktır. 

Bu nedenle kamu idaresinin hangi eylemlerinin hizmet kusuru olarak 
kabul edileceği, kusur oranının ve derecesinin tespit edilmesi önemlidir. 

Hizmet kusuru nedeniyle kamu idaresinin sorumlu tutulabilmesi için 
kamu idaresinin eylemlerine bazı sınırlamalar getirilmiştir. Bu sınırlama-
ları kabaca özetlersek: hizmetin sosyal yaşama ne gibi yararları olacaktır, 
Kamu hizmetinin yürütülmesi sırasında hangi güçlüklerle karşılaşılacak-
tır, Kamu idaresinin sahip olduğu teknik ve mali olanaklar, zaman ve 
yer şartları, zarar görenin hizmet karşısındaki durumu, zararın ihtimal 
derecesi ve hizmete ilişkin yazılı hukuk kurallarına uyulup uyulmaması. 

Anayasanın 2.ci maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti, toplumun hu-
zuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, 
sosyal bir hukuk devletidir.

Sosyal hukuk devleti ilkesi, önemli ve yürütülmesi zor olan kamu 
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hizmetlerindeki her aksaklığın hizmet kusuru olarak görülmesini ve yo-
rumlanmasını da engellemektedir. Gerek Anayasa Mahkemesi ve gerekse 
Danıştay hizmet kusuru nedeniyle ve tazminat talebiyle açılan davalarda 
kusursuz sorumluluk ilkelerini titizlikle değerlendirmektedir. 

Kamu idaresinin sahip olduğu teknik mali ve personel imkânlarını da 
kamu hizmetinin yürütülmesi sırasında gösterdikleri dikkat ve özeni de 
araştırmaktadır. 

Kamu idaresinin kamu hizmetini yürütürken zamanı ne şekilde kul-
landıkları, kısa sürede bitirilmesi gereken işlerin sürüncemede bırakılıp 
bırakılmadığını da ayrıca değerlendirmektedir. Örneğin açılan bir kana-
lizasyon çukurunun işlem bittiği halde günlerce kapatılmaması ve açık 
kalan çukur yüzünden maddi hasarlı ve ölümlü kazaların meydana gel-
mesi halinde kamu idaresinin sorumluluğunu kabul etmektedir. Yüksek 
mahkeme kararları incelendiğinde olayların ayrı ayrı değerlendirildiği ve 
olaya göre farklı kararlar verildiği görülmektedir. 

Ayrıca ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik koşulları, bu ko-
şulların kamu idaresine ve topluma nasıl yansıdığını da yüksek mahkeme 
ayrıca değerlendirmektedir. Bazen kamu idaresi olağan sayılmayacak yü-
kümlülükler altına girebilir. Savaş, iç isyan, büyük halk hareketleri, doğal 
afetler gibi olaylar, sel baskınları, hortumlar, depremler, terör olaylarında 
hizmet kusuru kavramı daha dar bir çerçeve içinde değerlendirilmekte ve 
bu değerlendirmeye göre karar verilmektedir.

Kamu hizmetleri ülkenin bazı bölgelerinde kolaylıkla yürütüldüğü hal-
de bazı bölgelerinde güçlükle yürütülmekte veya hiç yürütülememektedir. 
Dağlık, ulaşılması çok zor bölgelerde yol yapım çalışmaları yıllarca sür-
mektedir. Yine bazı bölgelerde ki terör olayları, iş makinelerinin ateşe 
verilmesi, şantiyelerin basılması, işçilerin kaçırılıp öldürülmesi gibi olay-
larda kamu hizmetinin yürütülmesi aksamakta veya kamu hizmetinin yü-
rütülmesi imkânsız hale gelmektedir. 

Zarar görenlerin kamu hizmetinin yürütülmesi sırasındaki durumları 
da ayrıca değerlendirilmelidir. Kamu hizmetinden doğrudan faydalanan 
vatandaşların uğradıkları zararlara olumlu yaklaşılmalıdır. Kamu idare-
sinin hizmet kusurundan sorumluluğu saptanırken benzer hizmetlerin 
yürütülmesinde uyulması gereken yazılı kuralları da göz önünde bulun-
durmakta fayda vardır. 

13- İdarenin sorumluluğunu ortadan kaldıran haller:

Kamu idaresinin kamu hizmetinin yürütülmesi sırasında, idarenin ey-
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leminde zarar gördüğünü iddia edenin zarar görenin kişisel kusurunun 
varlığı, beklenmeyen doğal afetler, savaş veya iç karışıklıklar gibi olayların 
patlak vermesi halinde kamu idaresi ya tamamen sorumluluktan kurtul-
makta veya sorumluluğu sınırlandırılmaktadır.

Bazı hallerde idari davranış ile zarar arasındaki nedensellik ilişkisi, 
araya giren başka olay nedeniyle ya zayıflar ya da tamamen ortadan kal-
kar. Bu durumda, idarenin sorumluluğu tamamen ortadan kalkmakta ya 
da azalmaktadır.

Zarar, zarar görenin kendi kusuru ile meydana gelmişse, idarenin hem 
kusurlu hem de kusursuz sorumluluğu ortadan kalkar. Çünkü zarar gö-
renin kişisel kusuru, idari davranış ile meydana gelen zarar arasındaki 
nedensellik bağının kesilmesine neden olur. Eğer meydana gelen zarar, 
zarar görenin kusurlu davranışı sonucu artmışsa, idare kısmen sorumlu 
olur. İdarenin sorumluluğu zarar görenin kusuru oranında azalmaktadır.

Ancak yukarıda verdiğimiz bazı yüksek mahkeme kararlarında gö-
rüldüğü üzere beklenmeyen hallerde dahi-terör olayları gibi-idarenin so-
rumluluğu kusursuz sorumluluk ilkelerine tabi tutulmaktadır. İngiltere 
Konsolosluğu önünde meydana gelen bombalı terör saldırısında zarar gö-
ren vatandaşın zararının devletçe karşılanması gerektiğine Danıştay İdari 
Dava Daireleri Genel Kurulunca karar verilmiştir. (14)

14-Sonuç:

Yukarıda yaptığımız açıklamalar ve örnek verdiğimiz yüksek mahke-
me kararlarında görüldüğü üzere kamu idaresinin kamu hizmetinin yü-
rütülmesi sırasında zarar görenlerin idarenin eylemlerinden doğan zarar-
larının idarenin hizmet kusurundan kaynaklandığını iddia ederek idari 
yargı yerinde zararlarının karşılanmasını istemeleri hukuk devleti ilkesi 
gereğidir. Hizmet kusurunun varlığı her olaya göre farklı şekilde değer-
lendirilmektedir. Hizmet kusurunu kalıplaşmış bir ayrıma tabi tutmak 
mümkün değildir. 

 Kamu idaresinin kusurlu veya kusursuz mali sorumluluğundan bah-
sedebilmek için, kamu idaresinin davranışı ile doğan zarar arasında illi-
yet bağının mutlaka bulunması gerekir. Kısaca kamu idaresinin eylemi 
olmasaydı zarar doğmayacaktı durumunun kanıtlanması gerekir. 

 Zarar idari bir davranışın sonucu değil de, olayların normal akışı için-
de beklenmeyen bir şekilde doğmuşsa böyle bir durumda nedensellik ba-
ğının varlığından söz edilemez. 

 İdari davranış ile zarar arasında doğrudan bir nedensellik bağının 
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mevcut olup olmadığı bazen uzmanlık ve teknik bilgi ile saptanabilir. Bu 
gibi hallerde bilirkişi incelemesi yaptırılarak nedensellik bağının olup ol-
madığı saptanmalıdır.

 Kamu idaresinin sorumluluğu idari bir eylemden kaynaklanacağı gibi 
idari bir işlemden de kaynaklanabilir. Zarar doğuran idari eylem fiili ola-
bileceği gibi ihmali bir işlemden de doğmuş olabilir. Zarar maddi olabile-
ceği gibi, manevi de olabilir. Maddi zarar, bir kimsenin isteği dışında mal 
varlığında eksilme meydana gelmesidir. Manevi zarar ise, kişinin haysi-
yetine, vücut bütünlüğüne veya yakınlarına yapılan saldırılar nedeniyle 
duyduğu bedensel ve ruhsal acı ve üzüntülerdir. Bazı manevi zararların 
maddi etkileri de olabilir. Kişinin çalışma ve kazanma gücünün azalması 
ya da tamamen kaybolması gibi. Bir kısım manevi zararlar ise, maddi 
hiçbir etkisi olmayan sadece acı ve üzüntü doğuran zararlardır. 

 Kamu idaresinin sorumluluğunu doğuran zararın değeri parayla öl-
çülebilen ve gerçek bir zarar olması gerekir. Henüz doğmamış ve fakat 
doğması muhtemel zararlardan kamu idaresi sorumlu tutulamaz. Bunun-
la beraber, henüz doğmamış olmakla beraber, ileride doğacağına kesin 
olarak inanılan zararların tazmin edilmesi istenebilir.

İdarenin eylem ve işlemleri yargı denetimine tabi olduğu ve kişinin, 
resmî görevliler tarafından vaki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar da, 
anayasa hükmü gereği, Devletçe tazmin edileceğine göre zarar gören, idari 
yargı yerinde idari işlemin iptali ile birlikte zararının tazmin edilmesi için 
dava açabilecektir. Açılacak dava iptal davası olabileceği gibi, iptal davası 
ile birlikte aynı dava içinde tazminatta talep edebilecektir.
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FİKRİ MÜLKİYET VE ARABULUCULUK 

Av. İhsan BERKHAN

I. GİRİŞ

Uzlaşı kültürü ve toplumsal gelişmişlik doğru orantılıdır. Biliyoruz ki, 
fikri ve sınai haklar alanındaki koruma seviyesi ile uyuşmazlıkların ara-
buluculuk gibi uzlaşı yolları ile çözümlenmesi oranı en önemli toplumsal 
gelişmişlik göstergeleri arasında sayılmaktadır. Biliyoruz ki, çatışma değil 
çalışma ortamı, üretimin, üretim yaratıcılığın, yaratıcılık yeniliğin, yeni-
likler ise ekonomik ve sosyal gelişmenin önünü açar1.

Öncelikle, ülke refahının gelişmesinde, uzlaşı ve barış ortamının yeşer-
mesinde bu kadar etkili olabilen bu kavramları; ilgili mevzuatı, yenilikleri 
açıklamaya çalışalım. Daha sonra fikri ve sınai haklar ile ilgili hangi uyuş-
mazlıkların arabuluculuğa uygun olduğunu; hangi uyuşmazlıkların dava 
şartı arabuluculuk kapsamında olduğunu; uygulamasının nasıl olacağını; 
hukuki uyuşmazlıkların arabuluculuk anlaşması ile sonuçlanmasının uz-
laşı kültürüne, barışa ve ekonomik gelişime nasıl katkısı olacağını birlikte 
değerlendirelim. 

A.Kavramlar

1. Fikri Mülkiyet 

1982 Anayasının 35. Maddesiyle güvence altına alınan ve ancak kamu 
yararı amacıyla sınırlanabilen “mülkiyet” basit anlamıyla bir eşyaya sa-
hip olma, bu eşya üzerinde tasarruf edebilme hakkıdır. 

Tanımı hukuksal hale getirdiğimizde mülkiyet “bir eşya üzerinde yasa 
sınırları içinde mutlak bir egemenlik yetkisi veren hak”tır .Bir kişinin tek 
başına sahip olduğu mülkiyete bireysel , birden fazla kişinin birlikte mül-
kiyetine ortak mülkiyet denir. Şahıslara ait mülkiyete özel mülkiyet, dev-
lete ait mülkiyete ise kamu mülkiyeti denir. 

Müşterek mülkiyette diğer ifadeyle paylı mülkiyette kişiler bir mal 
üzerinde belirli paylara sahip iken, iştirak halinde mülkiyette diğer bir 
tanımla elbirliği mülkiyetinde ise her bir malik malın tamamına sahip-
tir. Elbirliği mülkiyetinde diğer maliklerin rızası olmadan hiçbir malik 

1 BERKHAN, İhsan, Fikri Mülkiyet ve Arabuluculuk başlıklı yayınlanmamış seminer su-
numundan, Seminer: 31.05.2017, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi.
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tek başına mal üzerinde tasarruf edemez. Oysa müşterek mülkiyette her 
malik payı oranında mal üzerinde tasarruf edebilir. Araç, ev eşyası gibi 
bir yerden bir yere götürülebilen mallar üzerindeki mülkiyete menkul ya 
da taşınır mülkiyeti; tarla ,bina gibi menkul olmayan şeyler üzerindeki 
mülkiyete ise taşınmaz ya da gayrimenkul mülkiyeti denir. 

Taşınır ya da taşınmaz bu (maddi ) mallardan ayrı bir hukuki varlığa 
ve iktisadi değere sahip olan insan zekasının yaratıcı yönünü temsil eden 
mallara ise gayri maddi mallar, gayri maddi mallar üzerindeki mülkiyete 
de fikri mülkiyet2 denir. Fikri mülkiyet, telif hakları olarak bilinen fikir 
ve sanat eserleri ile ; patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi 
işaret, entegre devre topografyaları ve markaları kısaca sınai sınai mülki-
yeti kapsar .Mülkiyet hakkına sahip olmak bir süre ile sınırlanmamışken 
fikri ve sınai mülkiyet hakkına sahip olmak kural olarak süre ile sınır-
lanmıştır. Sinema, müzik, edebiyat ve güzel sanat eserleri eser sahibinin 
ölümünden sonra da 70 yıl süreyle korunmaktadır. Tescilden itibaren pa-
tentler 20, faydalı modeller 10, markalar 10 yılda bir yenilenmek kaydıyla 
süresiz; tasarımlar 5 yılda bir yenilenmek şartıyla en fazla 25 yıl süreyle 
korunmaktadır. Yenilenmeyen veya koruma süresi sonunda yenileneme-
yen bu haklar kamuya malolur ve bunlardan herkes yararlanabilir.

2. Sınai Mülkiyet

Fikri mülkiyetin bir alt kategorisi olup, sanayide ve tarımdaki buluşla-
rın (Patent), yeniliklerin (Faydalı Model), yeni tasarımların ve çalışmala-
rın (Tasarım) yaratıcısı adına; ticaret alanında üretilen ve satılan malların 
üzerlerindeki üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işa-
retlerin (Marka, Coğrafi İşaret) sahipleri adına kayıt edilmesini ve böylece 
sahiplerine ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmala-
rını sağlayan gayri maddi bir haktır.

Fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri 
icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini ya-
pan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapım-
cıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve 
mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını 
düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptı-
rımları tespit etmek amacıyla çıkarılan FSEK3 e göre; eser, sahibinin hu-
susiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema 
eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleridir.

2 http://www.berkhan.av.tr/website/Makale.php?newsid=44&menu=makalelerim#.XH-
GK4aIzbIU Erişim:23.02.2019 

3 05.12.1951 Tarihli 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, m.1
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İlim-edebiyat, musiki, güzel sanat ve sinema eserleri telif yasalarıyla 
korunur. AB ve Türk Hukukunda bilgisayar programları da bu kapsam-
da korunmaktadır. Eserleri okuyan, yorumlayan icra eden sanatçılara, 
eserleri yayınlayan radyo-tv kuruluşlarına , plak ( fonogram) ve ve film 
yapımcılarına da bağlantılı haklar/komşu haklar adıyla benzer bir koru-
ma sağlanmıştır4.

Marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel 
ürün adlarına ilişkin başvuruları, tescil ve tescil sonrası işlemleri ve bu 
hakların ihlaline dair hukuki ve cezai yaptırımları kapsayan, ve hakların 
korunması ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin ger-
çekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla çıkarılan SMK5 e göre, marka, 
bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin malla-
rından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine 
sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağ-
layabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil 
sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya amba-
lajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.(SMK.m. 4) 

Coğrafi işaret; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımın-
dan kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürü-
nü gösteren işarettir. Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerin tümü bu coğ-
rafi alanın sınırları içinde gerçekleşen ürünleri tanımlayan adlar menşe 
adıdır. Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az biri belirlenmiş 
coğrafi alanın sınırları içinde yapılan ürünleri tanımlayan adlar mahreç 
işaretidir. Menşe adı veya mahreç işareti kapsamına girmeyen ve ilgili 
piyasada bir ürünü tarif etmek için geleneksel olarak en az otuz yıl sü-
reyle kullanıldığı kanıtlanan adlar, geleneksel üretim veya işleme yöntemi 
yahut geleneksel bileşimden kaynaklanması veya geleneksel hammadde 
veya malzemeden üretilmiş olması halinde geleneksel ürün olarak ad-
landırılır. 

Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süsle-
menin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özellik-
lerinden kaynaklanan görünümüdür. Ürün, bilgisayar programları hariç 
olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin 
yanı sıra birleşik bir ürün veya bu ürünü oluşturan parçaları, ambalaj 
gibi nesneleri, birden çok nesnenin bir arada algılanan sunumlarını, gra-
fik sembolleri ve tipografik karakterleri ifade eder. Birleşik ürün, sökü-

4 KARAHAN, Sami, Prof.Dr. – SULUK, Cahit, Av.Dr.- SARAÇ, Tahir, Doç.Dr.-NAL,Temel, 
Av.Dr., Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Genişletilmiş 3.Baskı, Seçkin Yayınları, 
Ankara,2013, s.2 ( FMHE olarak anılacaktır.) 

5 22.12.2016 Tarihli 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 
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lüp takılma yoluyla değiştirilebilen veya yenilenebilen parçalardan oluşan 
üründür. Tasarım; bu Kanun hükümleri uyarınca tescil edilmiş olması 
hâlinde tescilli tasarım, ilk kez Türkiye’de kamuya sunulmuş olması hâ-
linde ise tescilsiz tasarım olarak korunur. (SMK.m.55)

Teknolojinin her alanındaki buluşlara yeni olması, buluş basamağı 
içermesi ve sanayiye uygulanabilir olması şartıyla patent verilir. Keşifler, 
bilimsel teoriler ve matematiksel yöntemler; Zihni faaliyetler, iş faaliyet-
leri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve yöntemler; Bilgisayar programla-
rı; Estetik niteliği bulunan mahsuller, edebiyat ve sanat eserleri ile bilim 
eserleri; Bilginin sunumu patent verilebilirliğin dışındadır. (SMK.m.82) 

Yeni olan, sanayiye uygulanabilen buluşlar, faydalı model verilerek 
korunur. Faydalı modelin yenilik değerlendirmesinde, buluş konusuna 
katkı sağlamayan teknik özellikler dikkate alınmaz. Kimyasal ve biyolojik 
maddelere veya kimyasal ve biyolojik usullere ya da bu usuller sonucu 
elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar; eczacılıkla ilgili maddelere veya ec-
zacılıkla ilgili usullere ya da bu usuller sonucu elde edilen ürünlere ilişkin 
buluşlar; biyoteknolojik buluşlar; usuller veya bu usuller sonucu elde edi-
len ürünlere ilişkin buluşlar, faydalı model ile korunmaz. (SMK.m.142) 

3. Arabuluculuk 

Arabuluculuk, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve mü-
zakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların bir-
birlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini 
sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, 
tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm öne-
risi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir 
üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm 
yöntemidir. Arabulucu ise arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Adalet Ba-
kanlığınca düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek 
kişiyi ifade eder.(HUAK6.m.2)

Dava şartı arabuluculukta başvuru zorunluluğunu saymaz isek, ku-
ral olarak arabuluculuğa başvuru, süreci devam ettirmek, anlaşmak ya 
da anlaşmamak serbesttir. Süreç boyunca taraflar eşit haklara sahiptir. 
Kanunda bu durum “iradi olma ve eşitlik” başlığı ile düzenlenmiştir. 
(HUAK.m.3) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça arabulucu, arabulucu-
luk faaliyeti çerçevesinde kendisine sunulan veya diğer bir şekilde elde 
ettiği bilgi ve belgeler ile diğer kayıtları gizli tutmakla yükümlüdür. Aksi 
kararlaştırılmadıkça taraflar ve görüşmelere katılan diğer kişiler de bu 
konudaki gizliliğe uymak zorundadırlar. (HUAK.m.4) 

6 7.6.2012 Tarihli,6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu
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Taraflar, arabulucu veya arabuluculuğa katılanlar da dâhil üçüncü 
bir kişi, uyuşmazlıkla ilgili olarak hukuk davası açıldığında yahut tah-
kim yoluna başvurulduğunda, kanunda belirtilen beyan veya belgeleri 
delil olarak ileri süremez ve bunlar hakkında tanıklık yapamaz. Ara-
bulucu unvanını ve bu unvanın sağladığı yetkiler ancak Arabuluculuk 
Siciline kayıtlı olunması ile kullanılabilir ve arabulucu, arabuluculuk fa-
aliyeti sırasında bu unvanını belirtmek zorundadır. Arabulucu yapmış 
olduğu faaliyet karşılığı ücret ve masrafları isteme hakkına da sahiptir. 
Arabulucu, süreçte, tarafların her biri ile ayrı ayrı veya birlikte görüşe-
bilir ve iletişim kurabilir. Arabulucu görevini özenle, tarafsız bir biçimde 
ve şahsen yerine getirir. Arabulucu olarak görevlendirilen kimse, taraf-
sızlığından şüphe edilmesini gerektirecek önemli hâl ve şartların varlığı 
hâlinde, bu hususta tarafları bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu açıklama-
ya rağmen taraflar, arabulucudan birlikte talep ederlerse, arabulucu bu 
görevi üstlenebilir yahut üstlenmiş olduğu görevi sürdürebilir. Arabulucu, 
taraflar arasında eşitliği gözetmekle yükümlüdür. Arabulucu, bu sıfatla 
görev yaptığı uyuşmazlıkla ilgili olarak açılan davada, daha sonra taraf-
lardan birinin avukatı olarak görev üstlenemez. Arabulucuların iş elde 
etmek için reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunma-
ları ve özellikle tabelalarında ve basılı kâğıtlarında arabulucu, avukat ve 
akademik unvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaktır. Arabulucu, 
arabuluculuk faaliyetinin başında, tarafları arabuluculuğun esasları, sü-
reci ve sonuçları hakkında gerektiği gibi aydınlatmakla yükümlüdür. 
Arabuluculardan sicile kayıtlarında giriş aidatı ve her yıl için yıllık aidat 
alınır. Giriş aidatı ve yıllık aidatlar genel bütçeye gelir kaydedilir. ( HU-
AK.m.5,6,7,8,9,10,11,12) 

Arabuluculuğa başvuru (HUAK.m.13), arabulucunun seçilmesi (HU-
AK.m.14), arabuluculuk faaliyetinin nasıl yürütüleceği ( HUAK.m.15) ka-
nunda belirtilmiştir. 

Arabuluculuk süreci, dava açılmadan önce arabulucuya başvuru 
hâlinde, tarafların ilk toplantıya davet edilmeleri ve taraflarla arabulu-
cu arasında sürecin devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varılıp bu 
durumun bir tutanakla belgelendirildiği tarihten itibaren işlemeye baş-
lar. Dava açılmasından sonra arabulucuya başvuru hâlinde ise bu süreç, 
mahkemenin tarafları arabuluculuğa davetinin taraflarca kabul edilmesi 
veya tarafların arabulucuya başvurma konusunda anlaşmaya vardıklarını 
duruşma dışında mahkemeye yazılı olarak beyan ettikleri ya da duruşma-
da bu beyanlarının tutanağa geçirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. 
Arabuluculuk sürecinin başlamasından sona ermesine kadar geçirilen 
süre, zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate 
alınmaz. (HUAK.m.16)
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Arabuluculuk süreci, tarafların anlaşmaya varması; taraflara danışıl-
dıktan sonra arabuluculuk için daha fazla çaba sarf edilmesinin gereksiz 
olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesi; taraflardan birinin karşı 
tarafa veya arabulucuya, arabuluculuk faaliyetinden çekildiğini bildirme-
si: tarafların anlaşarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi; uyuşmaz-
lığın arabuluculuğa elverişli olmadığının tespit edilmesi halinde ile sona 
erer. (HUAK.m.17/1)

Arabuluculuk faaliyeti sonunda varılan anlaşmanın kapsamı taraflar-
ca belirlenir; anlaşma belgesi düzenlenmesi hâlinde bu belge taraflar ve 
arabulucu tarafından imzalanır. Taraflar arabuluculuk faaliyeti sonunda 
bir anlaşmaya varırlarsa, bu anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine iliş-
kin şerh verilmesini talep edebilirler. Dava açılmadan önce arabuluculu-
ğa başvurulmuşsa, anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, 
arabulucunun görev yaptığı yer sulh hukuk mahkemesinden talep edilebi-
lir. Davanın görülmesi sırasında arabuluculuğa başvurulması durumun-
da ise anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, davanın 
görüldüğü mahkemeden talep edilebilir. Bu şerhi içeren anlaşma, ilam 
niteliğinde belge sayılır. Taraflar ve avukatları ile arabulucunun birlikte 
imzaladıkları anlaşma belgesi, icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilam 
niteliğinde belge sayılır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varıl-
ması hâlinde, üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açı-
lamaz. (HUAK.m.18) 

4. Dava Şartı Arabuluculuk

Dava şartı arabuluculuk7 : Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine 
dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan 
davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması 01.01.2018 tarihinden iti-
baren dava şartıdır. ( İMK8.m.3/1) Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda 
anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu ta-
rafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. 
Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın 
bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi tak-
dirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir. 
İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıka-
rılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir. Arabulucuya başvurul-
madan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmak-

7 6/12/2018 tarihli ve 7155 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle 6325 Sayılı Hukuk Uyuş-
mazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’ na Dördüncü Bölümden sonra gelmek üzere 
“Dava Şartı Olarak Arabuluculuk” başlığıyla Beşinci Bölüm eklenmiş ( m.18/A), diğer 
bölümler buna göre teselsül ettirilmiştir.

8 7036 Sayılı ve 12.10.2017 Tarihli İş Mahkemeleri Kanunu
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sızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir. 
(İMK.m.3/2) 

TTK9’nda ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir 
miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava 
açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Arabulu-
cu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren altı hafta içinde 
sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla 
iki hafta uzatılabilir10. Ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk 
01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanmaktadır. 

II- FİKRİ VE SINAİ HAKLARDA ARABULUCULUK

A. Genel Olarak 

Emredici hukuk kurallarına aykırı olmayan, sulh ile feragat ile sonuç-
lanabilecek uyuşmazlıkların bir alternatif dostane çözüm yolu olan arabu-
luculukla çözümü bireysel ve toplumsal barışın sağlanması bakımından 
da önemlidir. Arabuluculuk, fikri ve sınai haklar hukuku uyuşmazlıkları 
açısından da başvurulabilecek bir çözüm yoludur. Fikri ve sınai uyuşmaz-
lıklar arabulucu desteği ile taraflar arasında müzakere ve çözüm teknik-
leri kullanılarak dostane bir şekilde çözüme kavuşturulabilir. Arabulu-
culuk, uyuşmazlıkların çözümünde ekonomik, hızlı, gizli ve gönüllü bir 
süreçtir. Kaldı ki, gönüllülük esasına dayanması nedeniyle son imzadan 
önce taraflar başka bir alternatif çözüm yolunu ya da yargı yolunu seç-
mekte özgürdürler. Kural olarak aleni olan yargılama sürecinde tarafların 
ticari ve özel sırlarını korumaları daha güç iken arabuluculuk müessese-
sinde gizliliğin esas olması bu korumayı kolaylaştırmaktadır. 

Ancak, eski adıyla Türk Patent Enstitüsü “TPE”, yeni adıyla Türk Pa-
tent ve Marka Kurumu “TMPK” nin, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu11 
“SMK” ile yürürlükten kalkan 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkın-
da Kanun Hükmünde Kararname’ nin ( 556 s. KHK) 36. maddesinin 2. 
fıkrasına dayanarak arabuluculuk hizmeti sunması ile bu hizmetin kuru-
ma ve ülke ekonomisine çeşitli faydalar sağlayacağı , arabulucu olarak gö-
rev yapacak personelin farklı uyuşmazlıkların üstesinden gelebilmek için 
mesleki donanımının artıracağı , arabuluculuk faaliyetini yürütebilmek 
için iletişim becerileri, müzakere, uyuşmazlık çözüm yöntemleri, insan 
psikolojisi gibi konularda kendini geliştireceği ileri sürülmüş ise de bu 
9 6102 sayılı 13.01.2011 tarihli Türk Ticaret Kanunu
10 7155 Sayılı ve 06.12.2018 Tarihli Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Para Ala-

caklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun,m.22 . 
11 , 6769 Sayılı, 22/12/2016 Tarihli Sınai Mülkiyet Kanunu, 10/1/2017 Tarih ve 29944 

sayılı RG.de yayınlanmıştır.
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görüşü destekleyecek alt ve üst yapı oluşmadığından maalesef TPE nin 
etkili bir arabuluculuk uygulaması olamamıştır.

SMK ile gelen yeni düzenleme, arabuluculuğun kurum tarafından 
yapılmasını değil kurum tarafından teşvik edilmesini düzenliyor olma-
sı ve “Uzlaşma”ya 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlığında Arabuluculuk Ka-
nunu hükümlerinin uygulanacağının açıkça belirtilmesi, bu alandaki 
uyuşmazlıkların çözümünde de arabuluculuğun teşvik edildiğini göster-
mektedir. Markalar, coğrafi işaretlerle ve geleneksel ürün adları ile ilgili 
SMK.m.19/4, SMK.m.21/3, SMK.m.40/5; SMKY12m.32, SMKY.m.40 ince-
lediğimizde TPMK’ nun gerekli görmesi halinde tarafları uzlaşmaya teşvik 
edebileceği ve uzlaşma ile ilgili hususlarda 6325 sayılı Hukuk Uyuşmaz-
lıklarında Arabuluculuk Kanunu “HUAK” hükümlerinin uygulanacağı gö-
rülmektedir.

SMKY.m.32 “Uzlaşma” başlığını taşımaktadır13. Maddeyi incelediği-
mizde, HUAK da düzenlenen ihtiyari arabuluculuğun ve Hukuk Muhake-
meleri Kanunu “HMK” nunda14 yer alan mahkemenin sulhe ve arabulucu-
luğa ilişkin teşvik hükümlerinin sınai mülkiyet mevzuatına uyarlandığını 
görmekteyiz. 

12 Sınai Mülkiyet Kanunu Yönetmeliği, 24 Nisan 2017 Tarihli ve 30047 Sayılı RG.de 
yayınlanmıştır.

13 Kurum, gerekli görmesi halinde, yayıma itirazlar ile Kanunun 19 uncu maddesinin 
üçüncü fıkrası uyarınca verilen kararlara karşı yapılan itirazların incelenmesi sırasında 
tarafları uzlaşmaya davet edebilir. Bu durumda, taraflar, Kurum tarafından kendi-
lerine yapılan bildirimden itibaren bir ay içinde uzlaşmaya ilişkin beyanlarını yazılı 
olarak Kuruma iletir. Taraflardan birinin uzlaşma teklifine süresi içinde olumlu cevap 
vermemesi halinde uzlaşma daveti reddedilmiş sayılır ve Kurum itiraz incelemesini kal-
dığı yerden devam ettirir.Tarafların Kurum nezdinde vekille temsil edildiği durumlarda 
vekil uzlaşma davetini ve uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözüme elverişli olduğu-
nu asile derhal bildirmekle yükümlüdür. Tarafların uzlaşmak istemeleri ve arabulu-
cuya başvuracaklarını birlikte Kuruma bildirmeleri hâlinde itiraz incelemesi üç ay 
ertelenir. Ancak, bu süre içinde tarafların birlikte talepte bulunması halinde süre üç 
aya kadar uzatılabilir. Uzlaşma sürecinin 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuş-
mazlıklarında Arabuluculuk Kanununda düzenlenen sebeplerden biri nedeni ile sona 
ermesi halinde tarafların anlaştıkları, anlaşamadıkları veya arabuluculuk faaliyetinin 
nasıl sonuçlandığına ilişkin düzenlenen tutanağın aslı veya noter onaylı örneği uzlaşma 
faaliyetinin sona ermesinden itibaren bir ay içinde Kuruma verilir. HUAK’ taki benzer 
düzenleme şu şekildedir. : “Arabulucu, arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlediği 
son tutanağın bir örneğini arabuluculuk faaliyetinin sona ermesinden itibaren bir 
ay içinde Genel Müdürlüğe gönderir.” (HUAK.m.17/4 Son Cümle.)Bu durumda tutu-
lan son tutanağın hem TPMK’ na hem de HİGM’ ne gönderilmesi gerekecektir (İhsan 
Berkhan). Tarafların anlaşması halinde, taraflarca düzenlenen ve 6325 sayılı Kanuna 
göre ilam niteliği kazanan tutanağın Kuruma verilmesiyle başvuruya ilişkin işlemler 
uzlaşma sonucuna uygun şekilde devam ettirilir. Bu süre içinde tutanağın teslim edil-
memesi veya tarafların anlaşmaya varamaması halinde Kurum itiraz incelemesini kal-
dığı yerden devam ettirir. Arabuluculuk sürecinin başlamasından sona ermesine kadar 
geçirilen süre, hak düşürücü sürenin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

14 m.137, m.140, m.320 
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TPMK tarafından marka, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları tes-
cil edildiğinde, tarafların itirazı ile işlerlik kazanacak olan uzlaşma yolu, 
arabuluculuk sürecine geçiş yetkisini uyuşmazlığın taraflarına sağlaması 
dolayısıyla da yenilik ve pratiklik göstermektedir15

6325 sayılı HUAK kapsamında fikri ve sınai haklar ile ilgili uyuşmaz-
lıklarda tarafların iradi olarak başvurabildikleri ihtiyari arabuluculuk; 
mahkemelerin 6100 sayılı HMK kapsamındaki teşvik hükümleri; TPMK’ 
nun marka, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarına ilişkin itirazlarda 
tarafları arabuluculuğa teşvikine ilişkin hükümlerinin yanısıra, Türk Pa-
tent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu “5000 
Sayılı Kanun” nunda zorunlu isans16 durumunda17 TPMK’ nun arabulu-
culuğuna ilişkin hükümlerinden18 sonra, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe 
giren ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk kapsamında , 7155 
Sayılı Kanun ile 6102 Sayılı TTK na eklenen 5/A maddesinin TTK m.4 e 
atfıyla fikri ve sınai haklar hukuku uyuşmazlıklarında dava şartı arabulu-
culuk kavramı da mevzuata girmiştir. 

B.Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk 

1. Genel Olarak: 

6102 Sayılı TTK ya 5/A maddesine göre19: “ Bu Kanunun 4 üncü mad-
desinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, “konusu bir mik-
tar paranın ödenmesi” olan “alacak” ve “tazminat” talepleri hakkında 

15 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/393798 (Erişim: 04.03.2019): ERDEM Mu-
rat: Sınai Mülkiyet Hukukunda Uzlaşma

16 SMK.m.129- (1) Zorunlu lisans, aşağıda belirtilen şartlardan en az birinin bulunması 
hâlinde verilebilir: a) 130 uncu madde hükmüne göre patent konusu buluşun kullanıl-
maması. b) 131 inci maddede belirtilen patent konularının bağımlılığının söz konusu 
olması. c) 132 nci maddede belirtilen kamu yararının söz konusu olması. ç) 30/4/2013 
tarihli ve 6471 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan Ticaretle Bağlantılı Fikri Mül-
kiyet Hakları Anlaşmasını Değiştiren Protokolde belirtilen şartların sağlanması hâlinde 
başka ülkelerdeki kamu sağlığı sorunları sebebiyle eczacılık ürünlerinin ihracatının söz 
konusu olması. d) Islahçının, önceki bir patente tecavüz etmeden yeni bir bitki çeşidi 
geliştirememesi. e) Patent sahibinin, patent kullanılırken rekabeti engelleyici, bozucu 
veya kısıtlayıcı faaliyetlerde bulunması.

17 “Piyasadaki hakim durumun kötüye kullanılmasının önlenmesi açısından da Rekabet 
Kurulu, lisans vermeyi zorunlu tutabilmektedir. Kamu yararının gerektirdiği durumlar-
da da zorunlu lisans verilebilmektedir Mahkemeler ve TPE de (TPMK) verdiği kararlar-
la lisans zorunluluğu getirebilmektedir” http://hukuksalduzlem.blogspot.com/2011/01/
marka-lisans-sozlesmesi-i.html (Erişim:05.03.2019), BERKHAN İhsan: Marka Lisans 
Sözleşmesi.

18 Madde 3- Kurum, ülkenin teknolojik ve endüstriyel gelişmesine katkıda bulunmak 
amacıyla;

b) Zorunlu lisans işlemlerinde arabuluculuk faaliyetlerinde bulunur ve mahkemelerde bi-
lirkişilik yapar.

19 :6/12/2018 Tarihli ve 7155 sayılı Kanunun 20 maddesi ile 6102 Sayılı TTK nun 5.ma-
desinden sonra gelmek üzere 5/A maddesi ilave edilmiştir.
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dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Ara-
bulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren “altı hafta 
içinde” sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından “en 
fazla iki hafta” uzatılabilir20.

TTK.m.4’ ü incelediğimizde;

“Her iki tarafın da ticari işletmesiyle” ilgili hususlardan doğan “hu-
kuk davaları” ve “çekişmesiz yargı işleri “ ile tarafların tacir olup olma-
dıklarına bakılmaksızın;

2. Mutlak Ticari Davalar21: 

a. TTK.m.4/1 de Belirtilen Hususlardan Doğan Hukuk Davaları

b. TTK’ da düzenlenen hususlardan doğan ( taşıma işi,acentelik,bo-
no-poliçe-çek, haksız rekabet,çatma,sigortacının halefiyeti, taşıma işleri 
komisyonculuğu vs.) davalar 

c. Türk Medeni Kanunu “TMK” da , “rehin karşılığında ödünç verme” 
işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 ilâ 969 uncu maddelerinden doğan da-
valar, 

d. 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda Düzenle-
nen Bazı İşlemlerden Doğan Davalar:

- Bir malvarlığının veya İşletmenin devralınması ile işletmelerin birleş-
mesi ve şekil değiştirmesi ile ilgili davalar (TBK.m. 202 ve 203)

- Rekabet yasağı”na ilişkin davalar (TBK.m.444 ve 447)

- Yayın sözleşmesi ile ilgili hususlardan doğan davalar ( TBK.m.487 
ilâ 501)

- Kredi mektubu ve kredi emri hakkındaki hususlardan doğan davalar 
(TBK.m. 515 ilâ 519)

- Alım Satım Komisyonculuğu nedeniyle doğan davalar (TBK.m. 532 
ilâ 545)

- Ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcılarına ilişkin 
olarak doğan davalar ( TTK.m.547 ilâ 554) 

- “Havale” hakkındaki 555 ilâ 560, 

20 İş uyuşmazlıkları dava şartında süre daha kısadır: 6325 S.HUAK m.18/A-9 “Arabulucu, 
yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu 
süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir.”

21 NOHUTÇU Ahmet (Prof.Dr.): Ticaret Hukuku, Samaş Yayınevi, 7.Baskı, Eylül 2018, 
s.22 
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- “Saklama sözleşmeleri”ni düzenleyen 561 ilâ 580 inci maddelerinde,

e. Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuata ilişkin davalar22 ( marka, 
patent, tasarım, faydalı model, elektronik devre topoğrafyaları, coğrafi 
işaret, geleneksel ürün adı, ıslahçı hakları, telif hakları, eser ile ilgili hak-
lar…),

f. Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer 
yerlere 

ilişkin özel hükümlerde düzenlenen davalar,

g. Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç 
para verme işlerine ilişkin düzenlemelerde, öngörülen hususlardan doğan 
hukuk davaları ticari dava sayılır.

Ve çekişmesiz yargı işleri de ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi sayılır. 
Bu sayılanlar mutlak ticari davalardır23. 

3. Özel Kanun Hükümleri Uyarınca Mutlak Ticari Dava Sayılan Davalar 

a. Finansal kiralama sözleşmesinden doğan davalar,

b. Kooperatifler Kanunu’ nda düzenlenen hususlardan doğan davalar,

c. İflas Davası,

d. Ticari İşletme Rehni Kanunu’ nda düzenlenen hususlardan doğan 
davalar

e. Havale,Saklama (Vedia) ve Fikir-Sanat Eserlerine İlişkin Haklardan 
Doğan ve Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Davalar

22 “Fikri Mülkiyet Hukukundan Kaynaklı Ticari Davalar: TTK 4/1(d) bendinde açıkça ta-
raflarının tacir olması veya ticari işletmeleriyle ilgili olması gibi şartlar aranmaksızın 
fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları 
mutlak ticari davalar arasında sayılmıştır. Madde gerekçesinde TRIPS ile WIPO termi-
nolojisine ve dünya literatüründeki gelişmeye uygun olarak “fikrî mülkiyet hukukuna” 
ibaresine yer verildiği; ayrıca bu alanın dallarının adını sayma yöntemi terk edilerek, 
hükmün kapsamının genişletildiğinden bahsedilmektedir. Yine bu kavramın TRIPS ile 
WIPO’nun terminolojisine uygun olarak inter alia fikir ve sanat eserlerine, markalara, 
patentlere, faydalı modellere, endüstriyel tasarımlara, coğrafî işaretlere, bitki çeşitleri 
ve ıslahçı haklarına, entegre devre topografyalarına, açıklanmamış bilgilere ilişkin mev-
zuatı ifade ettiği belirtilmiştir. Açıklanmamış bilgiler hariç fikrî mülkiyet kapsamına 
giren bütün konular Türk hukukunda düzenlendiği için, söz konusu bentte, sayma 
yöntemi yerine dalları ifade eden kavramın kullanılmasının gerekliliği açıklanmıştır” 
ÇAKRACI Bahattin: Fikri Mülkiyet Hukukunda Arabuluculuk, https://fikrimulkiyet.
com/fikri-mulkiyet-hukukunda-arabuluculuk/ Erişim: 31.03.2019

23 “Mutlak ticari davalarda taraf tacir mi değil mi önemli değildir.TTK’ da düzenlenen 
hususlar ticari davadır.” DEĞNEKLİ Adnan, Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ko-
nulu 01.03.2019 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi’ nin Beşiktaş yerleşkesinde yapılan 
Konferans sunumundan.
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Bu dava türlerinin ticari sayılabilmesi için, uyuşmazlığın taraflarından 
birinin ticari işletmesi ile ilgili olması yeterlidir.

4. Nispi Ticari Davalar:

Nispi ticari davalar olarak adlandırılan her iki tarafın da ticari işlet-
mesiyle ilgili satım, kira,ödünç, hizmet gibi sözleşmeleri gibi hususlardan 
doğan hukuk davaları da ticari dava olarak kabul edilmektedir. Nispi ti-
cari davadan söz edebilmek için “her iki tarafında tacir olması” ve uyuş-
mazlığın “her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili olması” şarttır. Bu şartlar 
mevcut ise, mutlak ticari davalardan olmasa dahi, uyuşmazlık ticari dava 
konusudur ve dava şartı arabuluculuk kapsamındadır”24.

TTK’ nundan da anlaşıldığı üzere, her iki tarafın ticari işletmesinden 
kaynaklanan Fikri Mülkiyet hukukuna dair mevzuatta yer alan hukuk 
davaları ve çekişmesiz yargı işleri, tarafların tacir olup olmadıklarına ba-
kılmaksızın ticari nitelikli uyuşmazlıklardır. Ancak, herhangi bir ticari 
işletmeyi ilgilendirmeyen (havale, vedia ve) fikir ve sanat eserlerine ilişkin 
haklardan doğan davalar bundan istisnadır. İstisna olmayan, fikri ve sı-
nai haklar ile ilgili ticari uyuşmazlıklardan “konusu bir miktar paranın 
ödenmesi” olan “alacak” ve “tazminat” talepleri ile ilgili dava açılabilmesi 
için önce arabuluculuğa başvurulması dava şartıdır ve 01.01.2019 tari-
hinden itibaren de bu şart aranmaktadır. 5846 Sayılı FSEK’ te yer alan 
uyuşmazlıklar bir tarafın işletmesi ile ilgili ise ticari davadır25.

İş uyuşmazlıkları ve ticari uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurulmuş 
olması dava şartı olarak kabul edilmiş ise arabuluculuk sürecine 6325 
sayılı HUAK 18/A 26 hükümleri uygulanacaktır. Davacı, arabuluculuk faa-
liyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya 
arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek 
zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, 
son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerek-
tiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye 
gönderilir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa 
tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir. Arabulucu-
ya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem 
yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine ka-
rar verilir. (HUAK.m.18/A-2) 

24 TBB, Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Olan Arabuluculukta Taraf Vekilliği El Kitabı, 
Türkiye Barolar Birliği Yayınları:364, s.12

25 DEĞNEKLİ Adnan, Prof.Dr, Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk konulu 01.03.2019 
tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi’ nin Beşiktaş yerleşkesinde yapılan Konferans sunu-
mundan.

26 Bu hüküm, 6/12/2018 tarihli , 7155 sayılı Kanunun 23 .md ile 6325 Sayılı HUAK’ a 
eklenmiştir. 
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Arabuluculuk sürecine başvuru, arabulucunun seçilme usulü, görüş-
melerin nerede yapılacağı, arabulucunun hangi sürede görüşmeleri ta-
mamlayacağı , ilk oturuma katılmamanın müeyyidesi, ücret, son tutanak, 
anlaşma belgesi vb.konular bu maddede düzenlenmiştir. Ayrıca, arabulu-
culuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe ka-
dar geçen sürede zamanaşımının duracağı ve hak düşürücü sürelerin iş-
lemeyeceği; Özel kanunlarda tahkim veya başka bir alternatif uyuşmazlık 
çözüm yoluna başvurma zorunluluğunun olduğu veya tahkim sözleşmesi-
nin bulunduğu hâllerde, dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hüküm-
lerin uygulanmayacağı; ilgili kanunlarda dava şartı olarak arabuluculuğa 
ilişkin kabul edilen özel hükümlerin saklı olduğu ve HUAK m.18/A da 
hüküm bulunmayan hâllerde niteliğine uygun düştüğü ölçüde HUAK’ ın 
diğer hükümlerinin uygulanacağı da düzenlenmiştir.

Diğer önemli bir husus da, dava açılmadan önce ihtiyati tedbir kararı 
verilmesi hâlinde27 “iki hafta”lık süre ; ihtiyati haciz kararı verilmesi hâ-
linde28 ise “yedi gün”dava açma süresi, arabuluculuk bürosuna başvurul-
masından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar işlemeyeceğidir. 

5. Tartışmalı Konular: 

1) Her tüketici işlemini29 konu edinen davalar.
2) İcra takipleri30

3) İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz 31

27 6100 sayılı Kanunun 397 nci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen 
28 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 264 üncü maddesinin birinci 

fıkrasında düzenlenen 
29 Tüketici işlemi: Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere 

ticari veya mesleki
amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişi-

ler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık 
ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemidir.( 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun “TKHK” m.3/1-I 

30 “Genel haciz yoluyla takip (İİK m. 46-144), kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip 
(İİK m. 167-176) ve kiralanan taşınmazların ilâmsız tahliyesi (İİK m. 269-276) hüküm-
leri uyarınca takip başlatmadan önce,dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler 
uygulanmaz; bir başka ifadeyle, arabuluculuğa başvuru bir takip şartı olarak düzenlen-
memiştir. Kaldı ki ilâmsız icra yoluyla takip başlı başına geniş anlamda bir alternatif 
uyuşmazlık çözüm yoludur. Ancak, taraflar isterlerse ihtiyari olarak arabuluculuk yo-
luna başvurabilirler. Bununla birlikte, genel haciz yoluyla takipte ödeme emrine itiraz 
edildiğinde itirazın hükümden düşürülmesi aşamasında itirazın iptali davası (İİK m. 
67) açılmadan önce,dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulama alanı 
bulur; bir başka ifadeyle, arabuluculuğa başvurulması dava şartıdır” Ticari Uyuşmaz-
lıklarda Dava Şartı Arabuluculuk Kitabı,s.65.

31 “Dava açılmadan önce talep edilen ve değişik iş dosyası üzerinden karara bağlanan ihti-
yati tedbir veya ihtiyati haciz talepleri hakkında, dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin 
hükümlerin uygulanmayacağı açıktır.”.” Burada yapılması gereken, koşullar gerektiri-
yorsa, dava açılmadan önce değişik iş dosyası üzerinden ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz 
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4) Menfi tespit davaları32

5) Karşı dava
6) Tahkim sözleşmesi33

7) İşyeri kira alacağı34 
8) İtirazın iptali35

9) Terditli dava36

10) İflasta ve hacizde sıra cetveline itiraz37

11) Konkordatoda bazı talepler38

12) Tasarrufun iptali davası39

kararının alınması, kararın yerine getirilmesinin talep edilmesi ve daha sonra dava 
şartının sağlanması amacıyla arabuluculuğa başvurulmasıdır.” Ticari Uyuşmazlıklarda 
Dava Şartı Arabuluculuk Kitabı,s.62 ;”İhtiyati haciz, ihtiyati tedbir dava şartına girmez.” 
DEĞNEKLİ Adnan, Prof.Dr, Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk konulu 01.03.2019 
tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi’ nin Beşiktaş yerleşkesinde yapılan Konferans sunu-
mundan.

32 “Menfi Tespit Davaları ticari arabuluculuğa uygun değil. İİK.m.72 de düzenlenen menfi 
tespit davalarının tamamı ticari dava niteliğinde değildir.İİK.m.89 yine ticari dava değil.
İİK.m.69 da yine ticari dava değil” DEĞNEKLİ Adnan, Prof.Dr, Ticari Uyuşmazlıklarda 
Arabuluculuk konulu 01.03.2019 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi’ nin Beşiktaş yer-
leşkesinde yapılan Konferans sunumundan.

33 (18) Özel kanunlarda tahkim veya başka bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna baş-
vurma zorunluluğunun olduğu veya tahkim sözleşmesinin bulunduğu hâllerde, dava 
şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmaz. HUAK.m.18/A-18, Yargıtay 
15.HD, 23.01.2017 T.2016/4735 E., 2017/259 K. Sayılı kararında tahkim iradesinin 
açık ve kesin olmaması halinde, tahkim sözleşmesinin de geçersiz olduğunu belirtiyor. 

34 “İşyeri kira alacağı nisbi ticari nitelikli bir davadır, Sulh Hukuk Mahkemesinde bakılsa 
bile.” DEĞNEKLİ Adnan, Prof.Dr, Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk konulu 
01.03.2019 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi’ nin Beşiktaş yerleşkesinde yapılan 
Konferans sunumundan.

35 “En tartışmalı konuların başında yer almaktadır. İtirazın İptali bir tespit davası ise dava 
şartı arabuluculuk kapsamında değil, eda davası ise dava şartı arabuluculuk kapsamın-
da düşünülebilir.” DEĞNEKLİ Adnan, Prof.Dr, Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk 
konulu 01.03.2019 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi’ nin Beşiktaş yerleşkesinde yapı-
lan Konferans sunumundan.

36 “HMK.m.112e göre değerlendirilmeli. Asli talep dava şartı görülmez ise fer’i talebe ba-
kılmalı.Hangisi dava şartı ise ona göre düşünülmeli.” DEĞNEKLİ Adnan, Prof.Dr, Ticari 
Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk konulu 01.03.2019 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi’ 
nin Beşiktaş yerleşkesinde yapılan Konferans sunumundan.

37 “Bir para alacağının ödenmesi yok.Mutlak ticari dava ama dava şartı değil, dava şartı 
arabuluculuğa uygun değil.Hacizde sıra cetveline itiraz ticari dava değil, dava şartı ara-
buluculuğa uygun değil.” DEĞNEKLİ Adnan, Prof.Dr, Ticari Uyuşmazlıklarda Arabulu-
culuk konulu 01.03.2019 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi’ nin Beşiktaş yerleşkesinde 
yapılan Konferans sunumundan.

38 “Konkordatoda çoğunluk şartı yönünden oy kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin talep-
ler dava şartı arabuluculuğa girmez.” DEĞNEKLİ Adnan, Prof.Dr, Ticari Uyuşmazlık-
larda Arabuluculuk konulu 01.03.2019 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi’ nin Beşiktaş 
yerleşkesinde yapılan Konferans sunumundan.

39 “ Tasarrufun iptali davası, ticari nitelikte değildir.”
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13) Sigorta rücu davaları40 

14) Bir tacirin borçlarının ticari olması asıldır. Ancak, gerçek kişi 
olan bir tacir, işlemi

yaptığı anda bunun ticari işletmesiyle ilgili olmadığını diğer tarafa açık-
ça bildirdiği veya işin ticari sayılmasına durum elverişli olmadığı takdirde 
borç adi sayılır. Taraflardan yalnız biri için ticari iş niteliğinde olan söz-
leşmeler, Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, diğeri için de ticari iş 
sayılır(TTK.m.19) 

C. Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatında Arabuluculuğa Uygun Uyuş-
mazlıklar 

Fikri ve sınai haklar alanındaki uyuşmazlıklar, genel olarak, iki tarafın 
kendi özgür iradesi ile sona erdirebilecekleri, zorunlu olarak mahkeme 
yargısını gerektirmeyen uyuşmazlıklar olduğu için ihtiyari arabuluculuğa 
uygun uyuşmazlıklardır. Diğer bir ifade ile kendi iradesi ile sonlandıra-
bilecekleri uyuşmazlıkları tarafların kendilerinin ihtiyari arabuluculu-
ğa başvurarak çözmeleri imkanı 6325 sayılı HUAK ın yürürlüğe girdiği 
22.06.2013 tarihinden bu yana bulunmaktadır. TTK.m.5/A’ nın atfıyla 
TTK.m.4/d de yer alan “Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta” öngö-
rülen hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri “taraf-
ların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın” ticari dava ve ticari nitelikte 
çekişmesiz yargı işi sayılır. Bu ticari davalardan, “konusu bir miktar pa-
ranın ödenmesi” olan “alacak” ve “tazminat” talepleri hakkında dava açıl-
madan önce arabulucuya başvurulmuş olması ise 01.01.2019 tarihinden 
bu yana dava şartıdır.

Bu durumda ilk önce yapmamız gereken; uyuşmazlığın TTK.m.4/d de 
sayılan fikri mülkiyet hukukuna giren mevzuatta yer alan hukuk dava-
larından olup olmadığını anlamak ve bu davanın konusunun bir miktar 
paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talebi içerip içermediğini tes-
pit etmektir. TTK.m.5/A ‘da “bir miktar para” dan söz edilmekte ise de 
miktar belli olmadığı için para ile somutlaştırılmış bir talebin olmasının 
yeterli görüldüğü anlaşılmaktadır. 

TTK m.4 de belirtilen veya özel kanunlarda ticari dava olarak sayılan-
lar mutlak ticari davalar olduğu için tarafların tacir olması, uyuşmazlığın 
ticari işletme ile ilgili olması gibi şartlar aranmayacaktır. Havale, vedia ve 
fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan davalar da yalnızca bir 

40 “Sigorta rücu davalarında temel ilişkide hangi mahkeme yetkili ise ona göre belirlenme-
li. Mutlak ticari dava sayılabilir” DEĞNEKLİ Adnan, Prof.Dr, Ticari Uyuşmazlıklarda 
Arabuluculuk konulu 01.03.2019 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi’ nin Beşiktaş yer-
leşkesinde yapılan Konferans sunumundan.
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tarafın ticari işletmesini ilgilendirmesi koşuluyla ticari dava olarak nite-
lendirilmektedir41.

04.12.2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) 
m.253,254,255 de, ve ilgili mevzuatta, sayılan belli tip ceza uyuşmazlık-
ları ve cinsel suçlar ve uzlaşmaya tabi olmayan suçla birlikte işlenen suç-
lar hariç olmak üzere soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı 
olan suçlar uzlaştırmaya tabidir. Genel olarak, fikri ve sınai haklar ile 
ilgili ceza uyuşmazlıklarının da soruşturulması ve kovuşturulması şika-
yete bağlı olduğu için bu suçlar da uzlaştırmaya tabidir. CMK.m.253/19 
gereği “Uzlaşmanın sağlanması halinde, soruşturma konusu suç nedeniy-
le tazminat davası açılamaz; açılmış olan davadan feragat edilmiş sayı-
lır.” Diğer bir ifade ile ceza uyuşmazlıklarındaki uzlaştırma ile yargıya , 
arabuluculuğa konu olan ya da olabilecek olan hukuk uyuşmazlıkları da 
ortadan kalkmaktadır. Konumuz arabuluculuk olduğu için, fikri ve sınai 
haklar alanındaki cezai uyuşmazlıkları değil, hukuki uyuşmazlıkları in-
celeyeceğiz.

TTK 4/1(d) de yer alan “fikri mülkiyet hukukuna dair mevzuatta yer 
alan hukuk davaları” ifadesinden, FSEK kapsamındaki hukuk davalarını; 
SMK ve SMKY kapsamındaki hukuk davalarını; Entegre Devre Topoğraf-
yalarının Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki hukuk davalarını ve 
Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun 
kapsamındaki hukuk davalarını anlamalıyız. 

1.Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) Kapsamındaki Hukuk 
Uyuşmazlıkları 

a. Tecavüzün Ref’i (Kaldırılması) Davası 

Manevi ve mali hakları tecavüze uğrayan kimse tecavüz edene karşı te-
cavüzün ref’ini dava edebilir. Tecavüz, hizmetlerini ifa ettikleri sırada bir 
işletmenin temsilcisi veya müstahdemleri tarafından yapılmışsa işletme 
sahibi hakkında da dava açılabilir. Tecavüz edenin veya işletmenin temsil-
cisi veya müstahdemlerinin kusurlu olması şart değildir. Mahkeme, eser 
sahibinin manevi ve mali haklarını, tecavüzün şümulünu, kusurun olup 
olmadığını, varsa ağırlığını ve tecavüzün ref’i halinde tecavüz edenin dü-
çar olması muhtemel zararları takdir ederek halin icabına göre tecavüzün 
ref’i için lüzumlu göreceği tedbirlerin tatbikına karar verir. Eser sahibi, 
ikamet ettiği yerde de tecavüzün ref’i ve men davası açabilir. (FSEK.m.66 
vd.)

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hak sahibine, eseri üze-

41 https://fikrimulkiyet.com/fikri-mulkiyet-hukukunda-arabuluculuk/ 
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rindeki mali ve/veya manevi haklarının ihlali durumunda tecavüzün ref’i 
davası açma yetkisi tanımakta ve “sözleşme yapılmış olması halinde iste-
yebileceği bedelin veya bu Kanun hükümleri uyarınca tespit edilecek rayiç 
bedelin en çok üç kat fazlasını” davalıdan isteme imkânı vermektedir. Söz 
konusu düzenlemenin, “tamı tamına üç kat” mı, yoksa “üç katına kadar” 
mı olduğu yoruma açık olsa da, fikri mülkiyet haklarına yapılacak ihlalle-
ri caydırmak amacıyla öngörüldüğü ifade edilmektedir42.

Tecavüzün ref’i (tecavüzün kaldırılması) talebi de ihtiyari arabulu-
culuğa uygun bir uyuşmazlıktır, çünkü, taraflar pekala anlaşarak açıl-
mış olan davayı sona erdirebilmektedirler. TTK.m.5/A nın TTK.m.4’ e 
atfıyla fikri mülkiyet ile ilgili hukuk davaları ticari dava sayıldığından, 
bu davalardan konusu “bir miktar paranın ödenmesi” olan “alacak” ve 
“tazminat” talepleri var ise bu talepler dava şartı arabuluculuk kapsa-
mında değerlendirilecektir. Bu nedenle, sadece tecavüzün ref’i talebi-
nin dava şartı kapsamında düşünülemeyeceği kanaatindeyim, ancak 
tecavüzün ref’i ile birlikte alacak ve tazminat da talep edilmiş ise el-
bette bu uyuşmazlık dava şartı arabuluculuk kapsamında değerlendi-
rilmelidir. 

b. Mali Haklara Tecavüz Halinde Tazminat Talebi

Eseri, icrayı, fonogramı veya yapımları hak sahiplerinden bu Kanu-
na uygun yazılı izni almadan, işleyen, çoğaltan, çoğaltılmış nüshaları ya-
yan, temsil eden veya her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan 
araçlarla umuma iletenlerden, izni alınmamış hak sahipleri sözleşme 
yapılmış olması halinde isteyebileceği bedelin veya bu Kanun hükümleri 
uyarınca tespit edilecek rayiç bedelin en çok üç kat fazlasını isteyebilir. 
(FSEK.m.68 vd.)

Mali haklara tecavüz halinde tazminat talep edilmesine ilişkin 
uyuşmazlık arabuluculuğa uygundur ve bir miktar paranın ödenmesi-
ne ilişkin alacak ve tazminat talepleri dava şartı arabuluculuk kapsa-
mındadır. 

c. Tecavüzün Men’i Davası

Mali veya manevi haklarında tecavüz tehlikesine maruz kalan eser sa-
hibi muhtemel tecavüzün önlenmesini dava edebilir. (FSEK.m.69 vd.)

Tecavüzün tespiti, ref’i,men’i gibi , tespite ve tedbire yönelik dava-
ların özünü oluşturan uyuşmazlıklarla ilgili olarak, hak sahipleri ve 

42 ÖZKAN Ahmet Fatih- ÖZKAN Aytül: Fikir ve Sanat Eserleri Bağlamında
Tecavüzün Ref’i Davası ve Üç Kat Bedel Sorunu, Hacettepe HFD, 6(1)2016), 103-134, s.104 
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menfaat sahipleri arasında ihtiyari olarak arabuluculuk yapılması 
mümkün olan hatta teşvik edilmesi gereken bir durumdur. Ancak, öte 
yandan gecikmesinde sakınca olması, tespite ve tedbire yönelik talep-
ler olması nedenleri ile tecavüzün men’i ve benzeri davaların TTK.nun 
5/A ve bu maddenin atfıyla TTK.m.4 çerçevesinde düzenlenen dava 
şartının kapsamına girmediği kanaatindeyim. 

d.  Tazminat Davası 

Manevi hakları haleldar edilen kişi, uğradığı manevi zarara karşılık 
manevi tazminat ödenmesi için dava açabilir. Mahkeme, bu para yerine 
veya bunlara ek olarak başka bir manevi tazminat şekline de hükmede-
bilir. Mali hakları haleldar edilen kimse, tecavüz edenin kusuru varsa 
haksız fiillere mütaallik hükümler dairesinde tazminat talep edebilir. 
Hakları tecavüze uğrayan kimse tazminattan başka temin edilen karın 
kendisine verilmesini de istiyebilir. Bu halde talep edilen bedel indirilir. 
(FSEK.m.70 vd.) 

Dava şartı arabuluculuk kapsamındadır.Taraflar ve işletme bakı-
mından dava şartı kapsamına giren tazminat talepli uyuşmazlıklarla 
ilgili olarak dava şartı yerine getirilmemiş ve dava açılmış ise, dava 
usulden red olacaktır. Ancak her hâlükârda tazminat talepli uyuşmaz-
lıklar ihtiyari arabuluculuğa oldukça elverişli uyuşmazlıklardır.

2. Sınai Mülkiyet Kanunu ( SMK) Kapsamındaki Hukuk Uyuşmaz-
lıkları: 

a. Hükümsüzlük Talebi: 

Marka tescilinde mutlak (SMK.5) veya nisbi red (SMK.m.6) sebeple-
rinden birinin mevcut olması hâlinde; mahkeme tarafından markanın hü-
kümsüzlüğüne karar verilir. Menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları veya 
ilgili kamu kurum ve kuruluşları markanın hükümsüzlüğünü mahkeme-
den isteyebilir. Marka hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde marka 
sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı açılır. Marka-
nın hükümsüzlüğü davalarında Kurum taraf gösterilmez. Ayırt ediciliği 
olmayan, cins, sınıf belirten, beli bir mesleğe özgü olan marka hukuka 
aykırı olarak tescil edilmiş ve kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya 
hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik 
kazanmışsa hükümsüz kılınamaz. (SMK.m.5) ( Coğrafi işaretler ve Ge-
leneksel Ürün Adı ile ilgili: SMK.m.48/1, m.50/3; SMK.m.138/1, m.142, 
144/1 vd.) 

Alacak ya da tazminat talebi içermemesi halinde marka, coğrafi 
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işaret, tasarım, patent ve faydalı model gibi sınai mülkiyet hakkının 
hükümsüzlüğü ve iptali davalarında arabuluculuğa başvuru dava şartı 
olarak değerlendirilemez kanaatindeyim43. 

b. Sınai Mülkiyet Hakkına Tecavüz Halleri: 

Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller44, Coğrafi işaret hakkına tecavüz 
sayılan fiiller45, Geleneksel ürün adına tecavüz sayılan fiiller46, Tasarım 
hakkına tecavüz sayılan fiiller47, Patent veya faydalı model hakkına teca-
vüz sayılan fiiller48 

c. Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibi, mahkemeden 
aşağıdaki taleplerde bulunabilir: 

a) Fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti. b) Muhtemel tecavüzün ön-
lenmesi. c) Tecavüz fiillerinin durdurulması. ç) Tecavüzün kaldırılması 
ile maddi ve manevi zararın tazmini. d) Tecavüz oluşturan veya cezayı 
gerektiren ürünler ile bunların üretiminde münhasıran kullanılan cihaz, 
makine gibi araçlara, tecavüze konu ürünler dışındaki diğer ürünlerin 
üretimini engellemeyecek şekilde elkonulması. e) (d) bendi uyarınca el 
konulan ürün, cihaz ve makineler üzerinde kendisine mülkiyet hakkı-
nın tanınması. f) Tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınma-
sı, özellikle masraflar tecavüz edene ait olmak üzere (d) bendine göre el 

43 ÇARKACI Bahattin (Makale), https://fikrimulkiyet.com/fikri-mulkiyet-hukukunda-
arabuluculuk/ Erişim: 31.03.2019 

44 a) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı marka tescilinden doğan hakların kapsa-
mına girmeyen şekilde ( SMK.m.7) kullanmak. 

b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kul-
lanmak suretiyle markayı taklit etmek. 

c) Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit 
edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan 
ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine 
tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme 
yapmak için öneride bulunmak. 

ç) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları 
üçüncü kişilere devretmek. (SMK.m.29)

45 Coğrafi işaretlerle ilgili tecavüz hükmü: . (SMK.m.53)
46 SMK.m.54 de, coğrafi işaret hakkına tecavüz sayılan fiillere benzer şekilde düzenlen-

miştir.
47 Tasarım sahibinin izni olmaksızın bu Kanun hükümlerine göre koruma kapsamındaki 

bir tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün aynısını veya genel izlenim itibarıyla 
ayırt edilemeyecek kadar benzerini üretmek, piyasaya sunmak, satmak, sözleşme yap-
mak için öneride bulunmak, ticari amaçla kullanmak veya bu amaçlarla bulundurmak, 
başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak. 

b) Tasarım sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hak-
ları üçüncü kişilere devretmek. 

c) Tasarım hakkını gasp etmek. vd.
48 Patent haklarına tecavüz ile ilgili düzenleme SMK.m.141 de yer almaktadır.
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konulan ürünler ile cihaz ve makine gibi araçların şekillerinin değiştiril-
mesi, üzerlerindeki markaların silinmesi veya sınai mülkiyet haklarına 
tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası. g) Haklı bir sebebin veya 
menfaatinin bulunması hâlinde, masrafları karşı tarafa ait olmak üzere 
kesinleşmiş kararın günlük gazete veya benzeri vasıtalarla tamamen veya 
özet olarak ilan edilmesi veya ilgililere tebliğ edilmesi49. 

Yukarıda izah ettiğimiz açıklamaların devamı olarak, tespit ve ted-
bire ilişkin taleplerin temelindeki uyuşmazlık ihtiyari arabuluculuğa 
uygun ise de başlı başına tespit ve tedbir talebi mahkemeden istene-
bilecek talepler olduğu için dava şartı arabuluculuğun kapsamında de-
ğerlendirilemeyeceği kanaatindeyim50.

d. Tazminat Talepleri: 

1. Marka/coğrafi işaret/geleneksel ürün adı başvurusunun ilgili Bülten-
de yayımlanmasından sonra gerçekleşen ve tescilin ilan edilmiş olması 
hâlinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle başvuru sa-
hibi, tazminat davası açmaya yetkilidir. Mahkeme, öne sürülen iddiaların 
geçerliliğine ilişkin olarak, tescilin Bültende yayımlanmasından önce ka-
rar veremez (SMK.m.7/4; 44/3; 45/3) 

2. Sınai mülkiyet hakkına tecavüz sayılan fiilleri işleyen kişiler, hak 
sahibinin zararını tazmin etmekle yükümlüdür. 

Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edilmesi durumunda, hakka konu 
ürün veya hizmetlerin, tecavüz eden tarafından kötü şekilde kullanılması 
veya üretilmesi, bu şekilde üretilen ürünlerin temin edilmesi yahut uygun 
olmayan bir tarzda piyasaya sürülmesi sonucunda sınai mülkiyet hakkı-
nın itibarı zarara uğrarsa, bu nedenle ayrıca tazminat istenebilir. 

Hak sahibi, sınai mülkiyet hakkının ihlali iddiasına dayalı tazminat 
davası açmadan önce, delillerin tespiti ya da açılmış tazminat davasın-
da uğramış olduğu zarar miktarının belirlenebilmesi için, sınai mülkiyet 
hakkının kullanılması ile ilgili belgelerin, tazminat yükümlüsü tarafından 
mahkemeye sunulması konusunda karar verilmesini mahkemeden talep 
edebilir. (SMK.m.150) 

49 (4) Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları bakımından manevi zararın tazmini talep 
edilemez.(SMK.m.149)

50 Marka, coğrafi işaret, tasarım, patent ve faydalı model gibi sınai mülkiyet hakkına 
tecavüzün tespiti davaları, tecavüzün mevcut olmadığına ilişkin menfi tespit dava-
ları, hükümsüzlük ve iptal davaları alacak ve tazminat talebi içermediği için ara-
buluculuğa başvurulması zorunlu olmayan ticari davalardandır. ÇARKACI Bahattin: 
(Makale), https://fikrimulkiyet.com/fikri-mulkiyet-hukukunda-arabuluculuk/ Erişim: 
31.03.2019
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Tazmin talepli uyuşmazlıklar arabuluculuğa uygundur. TTK.m.4 de 
sayılan mutlak ticari işler arasında fikri ve sınai haklar ile ilgili hukuk 
uyuşmazlıkları da olduğu için tazminat talepleri sözkonusu ise dava 
şartı olarak öncelikle arabuluculuğa gidilmesi gerekmektedir51. 

e. Dava açılamayacak kişiler

Sınai mülkiyet hakkı sahibi, hakkına tecavüz eden tarafından piyasa-
ya sürülmüş ürünleri kişisel ihtiyaçları ölçüsünde elinde bulunduran 
veya kullanan kişilere karşı, bu Kanunda yer alan hukuk davalarını aça-
maz veya ceza davası açılması için şikâyette bulunamaz. 

Sınai mülkiyet hakkı sahibi, sebep olduğu zarardan dolayı kendisine 
tazminat ödeyen kişi tarafından, sınai mülkiyet hakkı sahibinin el koyma-
ması nedeniyle piyasaya sürülmüş ürünleri ticari amaçla kullanan kişile-
re karşı, bu Kanunda yer alan hukuk davalarını açamaz veya ceza davası 
açılması için şikâyette bulunamaz. (SMK.m.152) 

Hukuk davasının açılamadığı ve ceza davası için şikayetin yapıla-
madığı durumlarda, elbette dava şartı arabuluculuktan da söz edile-
meyecektir. Ancak, ihtiyari olarak tarafların aralarındaki uyuşmazlığı 
görüşmelerinde ve anlaşmaya varmalarında bir engel olmadığı kana-
atindeyim.

f. Tecavüzün mevcut olmadığına ilişkin dava ve şartları

Menfaati olan herkes, Türkiye’de giriştiği veya girişeceği ticari veya sı-
nai faaliyetin ya da bu amaçla yapmış olduğu ciddi ve fiili girişimlerin 
sınai mülkiyet hakkına tecavüz teşkil edip etmediği hususunda, hak sahi-
binden görüşlerini bildirmesini talep edebilir. Bu talebin tebliğinden iti-
baren bir ay içinde cevap verilmemesi veya verilen cevabın menfaat sahibi 
tarafından kabul edilmemesi hâlinde, menfaat sahibi, hak sahibine karşı 
fiillerinin tecavüz teşkil etmediğine karar verilmesi talebiyle dava açabilir. 

Bildirimin yapılmış olması, açılacak davada dava şartı olarak aran-
maz. Bu dava, kendisine karşı tecavüz davası açılmış bir kişi tarafından 

51 5. Yoksun Kalınan Kazanç: 
 Hak sahibinin uğradığı zarar, fiili kaybı ve yoksun kalınan kazancı kapsar. Yoksun ka-

lınan kazanç, zarar gören hak sahibinin seçimine bağlı olarak, aşağıdaki değerlendirme 
usullerinden biri ile hesaplanır: 

 a) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, hak sahibinin elde edebi-
leceği muhtemel gelir. 

 b) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin elde ettiği net kazanç. 
 c) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin bu hakkı bir lisans sözleşmesi ile hukuka uy-

gun şekilde kullanmış olması hâlinde ödemesi gereken lisans bedeli. Coğrafi işarete veya 
geleneksel ürün adına tecavüz hâlinde bu madde hükmü uygulanmaz. (SMK.m.151)



191Fikri Mülkiyet Ve Arabuluculuk • Av. İ. BERKHAN

açılamaz. Bu dava sicile kayıtlı tüm hak sahiplerine tebliğ edilir. Bu dava, 
hükümsüzlük davasıyla birlikte de açılabilir. Ancak bu talep mahkeme, 
kanunda belirtilen ilgili başvurunun Bülten’de yayımından önce, öne sü-
rülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak karar veremez.

Menfaati olan herkesin hak sahibinin görüşünü alması, uyuşmazlık 
doğması halinde ortak bir çözüme ulaşılabilmesi için arabuluculuğa 
başvurması oldukça uygun olacaktır. Ancak, menfaat sahibinin süre-
sinde ve kabul edebileceği bir cevabı alamaması durumunda bir an-
lamda menfi tespit davası olan Tecavüzün Mevcut Olmadığına İlişkin 
Dava açmadan önce arabuluculuğa başvurması ihtiyari olarak müm-
kün ise de burada dava şartı arabuluculuk anlamında bir zorunluluğun 
olmadığı, doğrudan dava açılabileceği kanaatindeyim.

g. Lisans Alanın Dava Açması ve Şartları: 

Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa inhisari lisansa sahip olan kişi, 
üçüncü bir kişi tarafından sınai mülkiyet hakkına tecavüz edilmesi du-
rumunda, hak sahibinin bu Kanun uyarınca açabileceği davaları, kendi 
adına açabilir. İnhisari olmayan lisans alan, sınai mülkiyet hakkına teca-
vüz dolayısıyla dava açma hakkı sözleşmede açıkça sınırlandırılmamışsa, 
yapacağı bildirimle, gereken davayı açmasını hak sahibinden ister. Hak 
sahibinin, bu talebi kabul etmemesi veya bildirim tarihinden itibaren üç 
ay içinde talep edilen davayı açmaması hâlinde, lisans alan, yaptığı bildi-
rimi de ekleyerek, kendi adına ve kendi menfaatlerinin gerektirdiği ölçüde 
dava açabilir52. 

Lisans ile ilgili uyuşmazlıklar arabuluculuğa uygundur. Menfi Tes-
pit, tedbir talepleri gibi , borçlu olunmadığına veya alacağın veya bir 
hakkın gecikme halinde tehlikeye gireceği durumlarda tedbir talep 
edilmesi dışında, TTK da sayılan çerçevede bir miktar alacağın veya 
tazminatın ödenmesi talepli uyuşmazlıkların dava şartı arabuluculu-
ğun kapsamına gireceği kanaatindeyim. 

h. İhtiyati Tedbir: 

SMK uyarınca dava açma hakkı olan kişiler, dava konusu kullanımın, 
ülke içinde kendi sınai mülkiyet haklarına tecavüz teşkil edecek şekilde 
gerçekleşmekte olduğunu veya gerçekleşmesi için ciddi ve etkin çalışma-
lar yapıldığını ispat etmek şartıyla, verilecek hükmün etkinliğini temin 

52 Bu fıkra uyarınca dava açan lisans alanın, dava açtığını hak sahibine bildirmesi gerekir. 
Lisans alan, ciddi bir zarar tehlikesinin varlığı hâlinde ve söz konusu sürenin geçme-
sinden önce, ihtiyati tedbire karar verilmesini mahkemeden talep edebilir. Mahkemenin 
tedbir kararı verdiği hâllerde talepte bulunan lisans sahibi dava açmaya da yetkilidir. 
Bu hâlde ikinci fıkradaki şartlar yargılama devam ederken tamamlanır. (SMK.m.158)
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etmek üzere, ihtiyati tedbire karar verilmesini mahkemeden talep edebi-
lir53. 

İhtiyati tedbir talebine neden olan uyuşmazlık konusunda elbette her 
aşamada ihtiyari arabuluculuğa başvurulması mümkündür. Ancak, ticari 
uyuşmazlıklarda dava şartını düzenleyen kanun maddelerine ve uygula-
masına baktığımızda ihtiyati tedbir talepleri ile ilgili arabuluculuğa başvu-
runun dava şartı olduğunu söyleyemeyiz. 

i. İtiraz ve İtirazın İncelenmesi: 

Markalar ile ilgili olarak, başvuru yapan, reddedilen başvuruyla ilgili 
olarak kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde gerekçeli ve yazılı 
olarak Kuruma itiraz edebilir. Tescil talebinin maddelere uygun olmadığı 
iddiasıyla üçüncü kişiler veya kapsamında önceki tarihli herhangi bir hak 
sahibi tarafından, başvurunun Bültende yayımlandığı tarihten itibaren üç 
ay içinde gerekçeli ve yazılı olarak itirazda bulunulabilir. Başvuru yapana 
itiraz yapıldığına ilişkin bilgi verilerek görüşü istenir. Kurum gerekli gör-
mesi hâlinde tarafları uzlaşmaya teşvik edebilir. Uzlaşma ile ilgili husus-
larda 6325 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Benzer düzenleme , coğrafi 
işaretler ve geleneksel ürün adları için de yapılmıştır54. 

Burada TPMK nun tarafları uzlaşmaya teşvik etmesi kapsamında 
arabuluculuk müessesesine başvurulabileceği gibi, ihtiyari olarak da 
tarafların itiraza konu uyuşmazlık konusunda arabuluculuğa gitmeleri 
mümkündür. İtiraz eden ve başvurusu itiraza uğrayan kişiler arasında 
TPMK un teşvikiyle veya teşvik olmadan arabuluculuk görüşmeleri ya-

53 İhtiyati tedbirler özellikle aşağıda belirtilen tedbirleri kapsamalıdır: 
 a) Davacının sınai mülkiyet hakkına tecavüz teşkil eden fiillerin önlenmesi ve durdurul-

ması. 
 b) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edilerek üretilen veya ithal edilen tecavüze konu 

ürünlere, bunların üretiminde münhasıran kullanılan vasıtalara ya da patenti verilmiş 
usulün icrasında kullanılan vasıtalara, tecavüze konu ürünler dışındaki diğer ürünlerin 
üretimini engellemeyecek şekilde, Türkiye sınırları içinde veya gümrük ve serbest liman 
veya bölge gibi alanlar dâhil, bulundukları her yerde el konulması ve bunların saklan-
ması. 

 c) Herhangi bir zararın tazmini bakımından teminat verilmesi. 
 (3) İhtiyati tedbirlerle ilgili bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda 12/1/2011 ta-

rihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanır.
54 Markalar, coğrafi işaretlerle ve geleneksel ürün adları ile ilgili SMK.m.19/4, SMK.m.21/3, 

SMK.m.40/5; SMKY m.32, SMKY.m.40 incelediğimizde TPMK’ nun gerekli görmesi ha-
linde tarafları uzlaşmaya teşvik edebileceği ve uzlaşma ile ilgili hususlarda 6325 sayılı 
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu “HUAK” hükümlerinin uygulanacağı 
görülmektedir. SMKY.m.32 “Uzlaşma” başlığını taşımaktadır . Maddeyi incelediğimiz-
de, HUAK da düzenlenen ihtiyari arabuluculuğun ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu 
“HMK” nunda yer alan mahkemenin sulhe ve arabuluculuğa ilişkin teşvik hükümlerinin 
sınai mülkiyet mevzuatına uyarlandığını görmekteyiz.
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pılmış ancak anlaşma sağlanamamış olabilir, ya da hiç arabuluculuğa 
başvurulmamış olabilir. Bu durumda kurumun kararına karşı da Kuru-
la itiraz edilebilir. Kurul kararına karşı da gereke duyarsa kurum yine 
tarafları uzlaşmaya teşvik edebilir. 

j. İptal hâlleri ve iptal talebi (SMK.m.26) 

a) Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tes-
cil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Tür-
kiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz 
ara verilmesi halinde (SMK.m.9/1), 

b) Marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının so-
nucu olarak markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir 
ad hâline gelmesi. 

c) Marka sahibi tarafından veya marka sahibinin izniyle gerçekleştiri-
len kullanım sonucunda markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetlerin 
özellikle niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltması. 

ç) Garanti markası veya ortak marka teknik şartnamesine aykırı kul-
lanımın olması. (SMK.m.32)

halinde, ilgili kişilerin talebi üzerine Kurum markanın iptaline karar 
verir. 

6769 Sayılı SMK.nun 192/1-a maddesi gereği bu madde kanunun ya-
yımı tarihinden (10.01.2017) itibaren yedi yıl sonra yürürlüğe girecektir.

Bu hüküm 2024 de yürürlüğe girecektir. Burada karar verici olan 
Türk Patent ve Marka Kurumu dur. Ancak, hükümde de açıkça belirtil-
diği üzere kurum kendiliğinden değil ilgili kişilerin talebi üzerine karar 
verecektir. İptal talebinde bulunmakta menfaati bulunan ilgili kişilerin 
taleplerini geri çekebildikleri noktada uzlaşı mümkün olabilecektir. An-
cak, bir defa haberdar olduktan sonra, ilgili kişiler taleplerini geri çek-
seler bile TPMK ilgili taleple haberdar oldukları kamu düzenini ilgilen-
diren durumlarda uzlaşmaya yanaşmayacak, ancak, özellikle marka 
ve coğrafi işaret başvurularına yapılan itirazlarda olduğu gibi, tarafları 
ilgilendiren durumlarda uzlaşmayı teşvik edici bir rol oynayabilecektir. 

k. Görevli ve Yetkili Mahkeme:

 “Fikri hakkın ihlali, taraflar arasındaki bir sözleşmeden kaynaklan-
makta ise, bundan doğan uyuşmazlık ticari dava sayılmakta ve ticaret 
mahkemesinin görev alanına (TTK, 4. madde, 4., 5. bentler), taraflar ara-
sındaki bir sözleşme ilişkisinin bulunmaması halinde Asliye Hukuk Mah-
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kemesi’nin görevine girmekteydi. Ancak fikri mülkiyet alanında çıkartılan 
son yasalarda bu alandan doğan uyuşmazlıklarda özel uzmanlık mah-
kemelerinin kurulması öngörüldüğünden, son düzenlemelerle bu mah-
kemeler kurulmuş bulunduğundan artık bu ayrımın önemi kalmamıştır. 
Fikri hakkın ihlali ister taraflar arasındaki bir sözleşmeden kaynaklansın 
isterse haksız fiile dayansın, uyuşmazlığa bakmakla görevli mahkeme fik-
ri ve sınai haklar mahkemesi olacaktır.”55

SMK’ da öngörülen davalarda görevli mahkeme, fikri ve sınai haklar 
hukuk mahkemesi ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemesidir. Arabu-
luculuk Daire Başkanlığı, arabuluculuk siciline kayıtlı arabuluculardan 
dava şartı arabuluculuk kapsamında arabuluculuk yapmak isteyenleri, 
varsa uzmanlık alanlarını da belirterek, görev yapmak istedikleri adli yar-
gı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarına göre listeler ve listeleri 
ilgili komisyon başkanlıklarına bildirir. 

Dava şartı arabuluculuk başvurusu, uyuşmazlığın konusuna göre yet-
kili mahkemenin bulunduğu yer arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk 
bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne 
yapılır. Arabulucu, görevlendirmeyi yapan büronun yetkili olup olmadığı-
nı kendiliğinden dikkate alamaz. Karşı taraf en geç ilk toplantıda, yetki-
ye ilişkin belgeleri sunmak suretiyle arabuluculuk bürosunun yetkisine 
itiraz edebilir. Bu durumda arabulucu, dosyayı derhâl ilgili sulh hukuk 
mahkemesine gönderilmek üzere büroya teslim eder. Mahkeme, harç 
alınmaksızın dosya üzerinden yapacağı inceleme sonunda en geç bir hafta 
içinde yetkili büroyu kesin olarak karara bağlar ve dosyayı büroya iade 
eder. (HUAK.m.18/A) 

Sınai mülkiyet hakkı sahibi tarafından, üçüncü kişiler aleyhine açıla-
cak hukuk davalarında yetkili mahkeme, davacının yerleşim yeri veya 
hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği yahut bu fiilin etkilerinin görüldüğü yer 
mahkemesidir. Üçüncü kişiler tarafından sınai mülkiyet hakkı sahibi 
aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalının yerleşim yerinin 
bulunduğu yer mahkemesidir. TPMK kararlarına karşı açılacak davalar-
da görevli ve yetkili mahkeme, Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mah-
kemesidir.

III- SONUÇ

Emredici hukuk kurallarına aykırı olmayan, sulh ile feragatla sonuç-
lanabilecek uyuşmazlıkların bir alternatif dostane çözüm yolu olan ara-

55 KILIÇOĞLU Ahmet, Prof. Dr., Fikri Hakların İhlalinde Hukuksal Koruma Yolları, TBB 
Dergisi, Sayı 54, 2004, s.52, http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2004-54-61 Erişim: 
29.03.2019 
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buluculuk, fikri ve sınai haklar mevzuatında yer alan pek çok uyuşmazlık 
için de oldukça uygundur. Mutlaka mahkemenin veya kurumun karar 
vermesini gerektiren uyuşmazlıklar dışında, şikayete tabi suçlara ilişkin 
hukuk talepleri de dahil, fikri ve sınai haklara ilişkin hükümsüzlük, ip-
tal, tecavüz nedeniyle tazminat talepleri ihtiva eden davalar arabuluculuğa 
uygundur. 01.01.2018 tarihte yürürlüğe giren ve halen başarı ile uygu-
lanmakta olan işçi işveren uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuğun 
ardından 7155 Sayılı Kanun ile TTK.na eklenen 5/A maddesi gereğince 
01.01.2019 tarihinden itibaren ticari uyuşmazlıklarda da dava şartı yü-
rürlüğe girmiştir. 

TTK.m.5/A maddesinin atfıyla aynı kanunun m.4/1 hükmüne göre, ta-
rafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın fikrî mülkiyet hukukuna 
dair mevzuatta yer alan ve 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar 
Kanununun yayın sözleşmesinden (BK. 487 ilâ 501) doğan hukuk davala-
rı ticari dava sayılmaktadır. Ancak herhangi bir ticari işletmeyi ilgilendir-
meyen fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan davalar bundan 
istisnadır. Yayıncı ve yapımcı gibi kişiler, ticari işletmeyi ilgilendiren iş-
lerle iştigal ettikleri için onların açacakları ya da onlara açılacak fikir ve 
sanat eserleri kanununa dayalı para alacağı ve tazminat alacakları için 
dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulması zorunludur56.

Fikri mülkiyet haklarına tecavüz nedeniyle açılan alacak ve tazminat 
talepli davalar, tescilin hükümsüzlüğü ve iptali kararından önceki aşama-
da sözleşmeler uyarınca ödenmiş bedelin iadesine ilişkin davalar, fikri 
mülkiyet hakkı sahibinin ağır ihmali veya kötü niyetli ile hareket etmesi 
nedeniyle zarar görenlerin açacağı tazminat davaları, çalışanların buluş 
ve tasarımları ile ilgili bedel davaları, gizli patent ile ilgili devlete açılan 
tazminat davaları, lisans sözleşmesinden kaynaklı tazminat davaları, fikri 
mülkiyet hakkının birden fazla paydaşı olması halinde ön alım hakkının 
kullanılmasına ilişkin davalar ile ilgili arabuluculuk dava şartıdır Aynı 
şekilde, fikri mülkiyet hakkına tecavüzün olduğunun veya olmadığının 
(Menfi) tespiti, hükümsüzlüğü, iptali davaları, delil tespiti ve tedbir da-
vaları yanında, TPMK nun Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi 
kararlarına karşı açılan iptal davaları ise dava şartı arabuluculuğa uygun 
olmadığı kanaatindeyim. İlim ve edebiyat, güzel sanat, musiki, sinema 
eserleri gibi FSEK kapsamında sayılan eserlerden doğan telif hakkına 
dayalı alacak ve tazminat talepli davalar taraflardan en az birinin ticari 
işletmesi ile ilgili ise dava şartı arabuluculuk kapsamında değerlendirile-
cektir.57.

56 https://fikrimulkiyet.com/fikir-ve-sanat-eserleri-kanunu-acisindan-dava-sarti-arabulu-
culuk/ Erişim: 19.03.2019 

57 Benzer Görüş İçin Bkz: ÇARKACI Bahattin: (Makale), https://fikrimulkiyet.com/fik-
ri-mulkiyet-hukukunda-arabuluculuk/ Erişim: 31.03.2019 
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Markalar, coğrafi işaretlerle ve geleneksel ürün adları ile ilgili 
SMK.m.19/4, SMK.m.21/3, SMK.m.40/5; SMKY m.32, SMKY.m.40 ince-
lediğimizde TPMK’ nun gerekli görmesi halinde tarafları uzlaşmaya teşvik 
edebileceği ve uzlaşma ile ilgili hususlarda 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlık-
larında Arabuluculuk Kanunu “HUAK” hükümlerinin uygulanacağı görül-
mektedir. “Tarafların Kurum nezdinde vekille temsil edildiği durumlar-
da vekil uzlaşma davetini ve uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözüme 
elverişli olduğunu asile derhal bildirmekle yükümlüdür.” Şeklindeki yö-
netmelikteki düzenleme bahsedilen ”vekil”den anlaşılması gereken , yö-
netmeliğin Markalar ve Coğrafi İşaretler kısmında düzenlenmiş olduğu 
için “marka vekilleri” dir. Ancak arabuluculuk yapmak için “marka veki-
li” olmak, “avukat” olmak yetmemekte, hukuk fakültesi mezunu olmanın 
yanında kanunda sayılan diğer şatları yerine getirerek Adalet Bakanlığı 
Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabuluculuk Sicili ne kayıtlı arabulucu 
olmak gerekmektedir. Ancak, bu kanun ve yönetmelik düzenlemesinin 
kağıt üstünde kalmaması kanun koyucunun hedeflediği uzlaşmanın sağ-
lanabilmesi için marka vekillerine ve marka hukuku ile yoğun ilgilenen 
taraf vekili avukatlara, daha etkin sürece katılımları için arabuluculuk 
mevzuatı ve uygulamaları konusunda eğitim verilmesi yararlı olacaktır. 
TPMK nun teşviki yanında, ihtiyari ve dava şartı arabuluculuk ile dostane 
bir şekilde çözülmesi, uzlaşı kültürüne katkı olmasının yanında kurumun 
işlem yükünü, mahkemelerin dava yükünü azaltmış olacaktır. 
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İFADE HÜRRİYETİ

Elif KARAHAN1

GİRİŞ

Demokratik sistemi oluşturan unsurların başında temel hak ve özgür-
lükler gelmektedir. Yaşadığımız döneme baktığımızda demokrasinin asıl 
unsuru haline gelen insan hakları her geçen gün geçmişe oranla büyük 
gelişme kaydetmektedir. Kuşkusuz insan hakları konusu içerisinde geniş 
olarak yer kaplayan başlıklardan birisi, düşünce ve ifade özgürlüğüdür.

Düşünme ve konuşma yeteneği insanı diğer canlılardan ayıran doğal 
bir özelliğidir. Bu yetisi sayesinde insan yaşamına anlam katabilmekte ve 
evreni, doğayı, yaratıcıyı ve diğer insanları sorgulayabilme ve yaşadığı ha-
yata anlam katabilme olanağına sahiptir. Dolayısıyla bütün bu sorgulama 
yeteneğinin bir sonucu olarak gerek insanın kendisi gerekse de ulusların 
kalkınması bakımından düşünce özgürlüğünü, yeri doldurulamaz bir te-
mel hak ve hürriyet olarak tanımlayabiliriz. 

Millet olarak bir arada yaşayan bireyler birbirleriyle iletişim halinde-
dirler. İletişim olmadan insanların bir arada sosyal hayatlarını devam et-
tirmeleri mümkün değildir. İletişim konusunda bireylerin özgür olması 
gerektiğinden kişilerin kendilerini ifade etme özgürlüğü temel hak ve öz-
gürlükler bakımından önem taşımaktadır. Bu anlayış dünyanın her yerin-
de var olduğundan dolayıdır ki ifade özgürlüğü ulusal değil, evrensel bir 
haktır. 1948 tarihinde hazırlanmış olan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 
de bu hakkın evrenselliğine değinerek, bildirgenin 19. maddesi herkesin 
kanaat ve ifade özgürlüğüne hakkı olduğunu; bu hak, müdahale olmaksı-
zın kanaat taşıma ve herhangi bir yoldan ve ülke sınırlarını gözetmeksizin 
bilgi ve fikirlere ulaşmaya çalışma, onları edinme ve yayma serbestliğini 
de kapsadığını belirtmektedir.

1990 yılında hazırlanmış olan Mahremiyet ve İlgili Konular Komitesi-
nin Raporu’na göre; “İfade özgürlüğü demokratik bir toplum için hayati 
öneme sahiptir. Diğer insanların haklarına müdahale etmemek şartıyla 
ifade özgürlüğünün gözetilmesi herkesin çıkarınadır. Ancak tüm haklar, 

1 İstanbul Barosu Avukatlarından, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku 
Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi,
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özellikle de onları kullananlar diğer insanların yaşamlarını etkileme po-
tansiyeline sahiplerse beraberinde sorumluluklar getirirler.”2

Makale 4 bölümden oluşmaktadır.

İlk bölümde, konuya hazırlık amacıyla ifade hürriyeti kavramsal açı-
dan ele alınacak ve aynı zamanda ifade hürriyetinin kapsamı, felsefi te-
melleri ve unsurları hakkında kısaca bilgi verilecektir.

İkinci bölümde, bugüne kadar kullanılmış olduğumuz 1876, 1921, 
1924, 1961 ve 1982 Anayasalarımızda ifade hürriyetinin olup olmadığı 
eğer varsa bu hürriyetin ele alındığı madde/maddeler ve kapsamları ince-
lenecektir. 

Üçüncü bölümde, ifade hürriyetinin en önemli konusu olarak nite-
lendirilen “İfade Hürriyetinin Sınırlandırılması” mevzuna değinilecektir. 
Bu aşamada hem ulusal mevzuatlarımız hem de Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi(AİHS) bakımından bu sınırlandırmanın olağan ve olağanüstü 
hallerde ne şekilde ve hangi hadde kadar sınırlandırılabileceği konusu 
irdelenecektir.

Son bölümde ise “Çeşitli Yargı Organlarının İfade Hürriyetine Bakış 
Açıları“ hususuna değinilecektir. Uygulamada Anayasa Mahkemesi(AYM), 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM) ve Amerika Birleşik Devletle-
ri(ABD) Yüksek Mahkemesi’nin vermiş oldukları kararlar karşılaştırıla-
cak ve böylece somut bir biçimde ifade özgürlüğün inceleme fırsatı elde 
edilmiş olacaktır. 

I. KAVRAMSAL OLARAK İFADE HÜRRİYETİ

A. İfade Nedir?

İfade tanımı kişiden kişiye, milletten millete, ülkeden ülkeye değişebi-
len bir kavram niteliği taşımaktadır. Ülkemizde ifade eş anlamsal olarak;  
anlatım, deyiş, söyleyiş anlamlarına gelmektedir.3 Toparlamak gerekirse 
ifade, zihinde oluşturulan fikirlerin söze ya da yazıya aktarılmalarıyla be-
raber bu fikirleri yayma faaliyetini de içermesi ve dış dünyaya aktarılması 
demektir.4

İfadenin temeli düşünme yetisidir. Bu sebeptendir ki ifade hürriyetine 
dair her adım düşünce hürriyeti ile sıkı bir ilişki içerisindedir. Düşünme 
2 Raphael Cohen-Almagor, İfade, Medya ve Etik (Çev. S.Nihat ŞAD), Phoneix Yayınevi, 

Ankara, 2002, s.13.
3 İfade, Online Büyük Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, http://www.tdk.gov.tr (Erişim 

Tarihi: 04.10.2018)
4 Çağdaş Zarplı, İfade Özgürlüğü: İçeriği ve Sınırları, Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yö-

netimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Kütahya, 2008, s.4.
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insana özgü doğuştan gelen bir olgudur. Uyurken dahi düşüncelere ket 
vurulamaz. Dolayısıyla bireylerin düşünme yetilerini sınırlamak ihtimal 
dâhilinde olamamaktadır. Kaldı ki kişilerin düşünme evresi hiçbir kuv-
vetin sınırlamasına vücut vermeyecek kadar müstesna bir konumdadır.5

İfade kavramının diğer bireylere saygı tarafına baktığımızda ve bu ger-
çeği “özgür ifade ilkesi” ile birlikte değerlendirdiğimizde aslında ifadenin 
tanımlanandan daha karmaşık bir boyutu olduğu da fark edilecektir. İfa-
de hürriyeti, eğer ifadenin toplumdaki diğer fertlere de saygılı davranma 
koşulu üzerinden tanımlanacak olursa, bazı durumlarda ifadenin zara-
ra neden olması şeklindeki birtakım savunmalar ifadenin sınırlanmasını 
için yeterli hale gelecektir. “Özgür ifade ilkesi” ile beraber yaşamak zararlı 
muhtemel sonuçları olması halinde dahi ifade hürriyetini korumayı ge-
rektirir. Bundan dolayıdır ki birtakım ifadelerin zarara sebebiyet verdiği-
ni ispatlamak ifade hürriyetinin sınırlanmasını gerektirmez. Özgür ifade 
ilkesi zaten bu özgürlük halini kapsamaktadır. Kimi konuşmaların ön-
görülmeyen bazı zararlara sebep olduğu şeklinde sınırlanması yönünde-
ki tezler, ifade hürriyeti içerisindeki bu problemlerin çözümlenmesi için 
yetersizdir. “Özgür ifade”; siyasi, dini, ticari yahut benzeri bazı eylemleri 
savunmak için gereksinim duyulacaklardan daha kayda değer sonuçları 
engellemek gibi bir gerekçeyi savunmayı gerektirmektedir.6

B. İfade Hürriyeti Kavramı ve Kapsamı

İfade hürriyeti, insan hakları alanında geniş yer kaplayan ve üzerinde 
çokça konuşulan temel hak ve özgürlüklerin başında gelmektedir. Bilgi 
sahibi olma, bir görüş edinme, görüşünü dış dünyaya aktarma ve düşün-
celerini yayma hürriyetleri ifade hürriyetinin kapsamına dâhildir. Dolayı-
sıyla birçok temel hak ve hürriyet aslında düşünce ve ifade hürriyetinden 
beslenmektedir ve bu temel üzerine kurulmaktadır. Örneğin, din ve inanç 
hürriyeti gibi…7 Aynı zamanda siyasi, bilimsel, sanatsal, müstehcen, nef-
retsel, ticari ifadeler gibi geniş bir kavramlar bütünü de ifade hürriyetinin 
kapsamına dâhildir.

Liberal demokrasilerin özünü temsil etmektedir. Aynı zamanda fertle-
rin maddi-manevi bütünlüğünü de korur ve geliştirir. Bu hürriyet ülkeler-

5 Fikret Yazıcı, İfade Özgürlüğü ve Avrupa Birliği Medya Politikasına Uyum Çerçevesinde 
Televizyon Programlarının Sınıflandırılması Sorunu, Gazi Üniversitesi Radyo-Televiz-
yon ve Sinema Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2008, s. 26.

6 Frederick Schauer, İfade Özgürlüğü: Felsefi Bir İnceleme (Çev. M. Bahattin Seçilmişoğ-
lu), Liberal Düşünce Topluluğu Avrupa Komisyonu, Ankara, 2002, s.77.

7 Abdurrahman Eren, “İnsan Hakları Hukuku Bakımından İslam Peygamberinin 
Karikatürünün Çizilmesi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırma-
ları Dergisi, Prof. Dr. Mehmet Âkif Aydın’a Armağan (Özel Sayı), C: 21, S: 2, İstanbul, 
2015, s.356-357.
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de demokrasinin pekişmesini ve fertlerin de kendilerini özgürlükler bağ-
lamında geliştirmesine yardımcı olur.8 Dolayısıyla şu sonuca varabiliriz 
ki; ifade hürriyetinin gelişmediği ve fertlerin kendilerini ifade etmelerine 
ket vurulduğu toplumlarda demokrasinin olmadığı gözle görülür bir ger-
çektir.

İfade hürriyetinin gayesi ve ehemmiyeti aslında, kişinin vicdan yönün-
den manevi olarak rahatlaması, sosyo-kültürel olayları sorgulayabilme-
si, demokratik ülkelerde siyasi tartışmaları olanaklı kılması alanlarında 
ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan bu hürriyet ülkedeki kültürlerin kay-
naşmasında ve çoğulcu anlayışın benimsenmesi alanlarında da büyük rol 
oynamaktadır.9 Çoğulculuk, çoğunluğun yönetimi kabul edilmesi ancak 
çoğunluğun haklarının da azınlığın haklarıyla sınırlandırılması gerekti-
ğini ifade eden bir demokrasi anlayışıdır. Dolayısıyla çoğunluğun hak-
larının azınlığın haklarıyla sınırlandırılması gibi bir durumun yerleştiği 
demokratik toplumlarda hem çoğunluğun hem de azınlığın fikirlerini öz-
gürce ifade edebildiği ve tartıştığı bir ortam oluşturmanın temeli ifade 
hürriyetini sınırlamamaktan geçmektedir.

C. İfade Hürriyetinin Felsefi Temelleri

a. Bireysel Özerkliğe ve Kendi Kendini Gerçekleştirmeye Dayanan 
Teori

Bu teoride ifade hürriyeti bir sonuca varmak için araç olmaktan ziyade 
bir amaç konumundadır. Hürriyet ve fert arasında doğal bir köprü vazi-
fesi görmektedir. Diğer yandan insan onuru ile sıkı bir ilişki içerisinde 
olmasından mütevellit toplumun çıkarlarına hizmet etmez. Böylece bire-
yin kendini ifade etmesine olanak tanır. İfade hürriyetine karşı yapılan 
bir sınırlama bireyin kendi kendini geliştirme ve gerçekleştirme hakkına 
vurulmuş bir kettir. ABD Yüksek Mahkemesi ve AİHM uygulamadaki ka-
rarlarında ifade özgürlüğüne bu teori bakımından yaklaşmakta ve her fer-
din kendini gerçekleştirmesinin ilk öncülünün ifade hürriyeti olduğunu 
belirtmektedirler.10

Teorinin temeli bireyin eşitlikçi ve hür yapısı üzerine kurulmuştur. Bu 
anlayışı destekleyen temsilcilerin başında Emmanuel Kant, John Locke 

8 Abdulkadir Karaarslan, “İfade Özgürlüğü Bağlamında Terör Propagandasının 
Yasaklanması Sorunu”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, C:4, S:4, Ankara, 2014, s.312.

9 İsmail Turgut Kıldan, Türk Anayasa Yargısında Düşünceyi İfade Özgürlüğü Ve Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarıyla Karşılaştırılması, Gazi Üniversitesi Kamu Huku-
ku Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2008, s.7.

10 Ceren Ezgi Özlü, ABD Yüksek Mahkemesi ve İHAM Kararları Işığında İfade Özgürlü-
ğü ve Nefret Söylemi, Galatasaray Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı, İstanbul, 
2015, s.11.



202 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 93 • Sayı: 3 • Yıl: 2019

ve John Rawls gelir. Sözleşmeci liberal kuramı benimsemeleri bu üç tem-
silcinin de ortak olarak birleştiği noktadır. Buna göre fertlerin eşit, hür 
ve özerk yapısını temel alan insan hakları teorisi insan onurunu muhafa-
za etmek içindir.11 Kişi toplumdan bağımsız şekilde özerk olabildiği yani 
aslında kendi olabildiği ve bir diğerine bağlı olmadan kendini ifade edip 
hayallerini gerçekleştirebildiği ölçüde bireydir. İnsan başlı başına bir var-
lıktır. Ve ona tek başına hareket edebileceği ve fikirlerini aktarabileceği 
özgür bir ortam sunulmalıdır. İşte ifade hürriyeti bu teoriye dayanmak-
tadır.

b. Gerçeğin Ortaya Çıkarılması Teorisi

Tarih bakımından incelendiğinde ifade hürriyeti hakkında ilk ince-
lenen ve açıklanan teori gerçeğin ortaya çıkarılması teorisidir. İfadenin 
gerçeğin ortaya çıkmasında merkez olduğu görüşü Mill, Milton, Locke ve 
Holmes tarafından ileri sürülmüştür.12 John Stuart Mill’in öne sürdüğü 
bu teori, düşünce ve ifade hürriyetinin bireylerin mutluluklarına temel 
oluşturan düşünsel mutluluk için mecburi istikamet olması üzerine ku-
rulmuştur. Gerçeğe yalnız özgür ifade ile ulaşılabilecektir. Yani bu teori 
bilginin çoğalmasına, yanlışların fark edilmesine ve hakikate ulaşmaya 
yarar. Düşüncelerin istenildiği şekilde aktarılması ve bunun sınırlanma-
ması doğruların bir gün mutlaka bulunmasına ve zafer kazanmasına ya-
rayacaktır.13

Bu teorinin eleştirilen yönlerine baktığımızda, ilki “fikirlerin pazar yeri 
teorisi”14 ile birlikte bilginin çoğalacağının düşünülmesi bakımındandır. 
Aydınlanma felsefesi ile bireylerin rasyonelliğine üst düzeyde güven duy-

11 Kemal Şahin, İnsan Hakları ve Özgürlük Boyutuyla İfade Özgürlüğü Gerekçeleri ve 
Sınırları, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2009, s.233.

12 Çiğdem Baloğlu, İfade Özgürlüğü, Kocaeli Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 
Kocaeli, 2006, s.27.

13 İlker Yavuz Ergin, İfade Özgürlüğü ve Nefret Söylemi, Melikşah Üniversitesi Kamu Hu-
kuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Kayseri, 2015, s.12.

14 “Abrams davasında açık ve mevcut tehlike ölçütü doğrultusunda mahkûmiyet 
onaylanmışsa da karara muhalif kalan Yüksek Mahkeme Hâkimi Holmes “Fikirlerin 
Pazar Yeri” teorisini ortaya koymuştur. Dava bir grup Rus göçmenin, Rusya’daki 
devrimden sonra ABD’nin Avrupa’da savaşa girişi ve asker göndermesine karşı 
yayımladıkları kitapçıkla ilgilidir. Mahkeme bu düşüncenin ifadesini savaş hâlinde 
önem kazanan durumlarla ilgili olmaktan ziyade hükümetin genel anlamdaki icraatla-
rına bir direnç olarak algılamıştır. Hâkim Holmes, karara muhalif görüşünde, açık ve 
mevcut tehlike ölçütünün bu davayı karşılamadığını, çünkü davalıların eyleminin açık 
ve mevcut tehlikeyi içermediğini belirtmiştir. Holmes, “Fikirlerin Pazar Yeri” teorisini, 
insanlık bir konuda karar vermek için bir Pazar yerindeymişçesine serbestçe sunulan 
fikirlerin mücadelesini ve bu mücadeleden doğruluğu çıkan fikri kabul etme hakkı-
na sahiptir, şeklinde açıklamıştır.” Mehmet Emin Akgül, “İfade Özgürlüğünün Tarihsel 
Süreci ve Milli Güvenlik Gerekçesiyle İfade Özgürlüğünün Kısıtlanması”, Ankara Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S:61(1), Ankara, 2012, s.17.



203İfade Hürriyeti • E. KARAHAN

gusu oluşmuştur. Fakat bu rasyonellik bir güven şartı olmak için fazla-
sıyla eksiktir. Bundandır ki çoğunlukla mantık sınırları dışına çıkan bir 
halka gerçekliğin ortaya çıkarılması teorisinin uygulanması düzgün sonuç 
elde edebilmek açısından yerinde olmayacaktır. İkincisi ise, bilgilerin ge-
lişip çoğalabilmesi adına birçok hatayı göz ardı etmek zorunda kalınabil-
mesi halidir. Bu durum hatalı fikirlerin bunları benimseyenler tarafından 
doğru gösterilmesi ve diğerlerine benimsetilmesi gibi bir duruma yol aça-
bilecektir. Racist olan bir kişinin doğru olmadığı malûm olan fikirlerinin 
kabul edilmesi hali bu duruma misal teşkil edebilir.15

c. Demokratik Süreç Teorisi

Çoğunluk anlayışa bakıldığında ilk göze çarpan teoridir. İfade hürriye-
ti kuşkusuz demokrasinin temel yapı taşlarındandır. Bir ülkede özgürce 
konuşmak, hatta tartışmak ve muasır fikirleri açıklayabilmek ifade hür-
riyeti sayesinde olur. Bireylerin düşüncelerini özgür olarak belirtemediği 
bir toplumda, toplumun siyasi, ekonomik, toplumsal sorunları ile ilgili 
olarak doğru bilgi alması ve toplumun faydasına olacak bu işler hakkında 
serbestçe tartışarak çözüm bulması imkânsız denecek kadar zordur.16

Bu teoriye göre, ifade hürriyetinin önemli olan iki yönü bulunmakta-
dır: İlk olarak bu hürriyet oy verme işleminden önce seçmenin bilgilendi-
rilmesi açısından ehemmiyet taşımaktadır. Seçmen konumundaki bireye 
oy verme hakkını kullanmadan önce “seçim yapabilme ve karar verebil-
me” olanağına sahip olabilmelidir. İkinci olarak ise ifade hürriyeti siyaset-
çilerin ve iktidarların halka karşı her süreçte tam anlamıyla halka hizmet 
maksadını unutmamaları ve bu çizgiden şaşmamaları açısından mühim-
dir. Yani siyasilerin aslında halkın efendisi değil, halkın hizmetkârı oldu-
ğu düşüncesinden yola çıkılarak yönetici kişilerin halka ifade hürriyeti 
bakımından sınırlama uygulayamayacağını ifade etmektedir. Demokratik 
süreç teorisi, sadece siyasi ifadeleri korumuş olduğuna dair eleştiri okla-
rının hedefi olmuştur. Bu tür eleştirilere karşılık bile AİHM mesela uygu-
lamada basın hürriyetinin ihlâline yönelik verdiği kararlarında, ifade hür-
riyetinin siyasi alandaki ehemmiyetinin altını çizerek halkın siyasilerin 
fikir ve tutumlarıyla ilgili bilgi edinmeleri için basının mühim olduğunu 
çokça vurgulamıştır.17 Zira basın ve yayın yolu olmazsa toplumun bu tip 
bilgilerden uzak kalacağına ve siyasi yahut politik alanda yozlaşacağına 
kuşku yoktur. Özellik basın ve yayın hürriyeti ve bu alana sansür uygulan-

15 Baloğlu, s.29.
16 Ali Okumuş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında İfade Hürriyeti: Türkiye, 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Tokat, 
2006, s.36.

17 Ergin, s.14-15.
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maması, ifade hürriyetinin pekişmesi ve demokrasinin gelişmesi için çok 
büyük önem arz etmektedir. Bireyler böylece tüm gerçekliği çıplak gözle 
takip edebilme şansı yakalamakta ve fikirlerini şekillendirebilmektedir.

d. İfade Özgürlüğünü Temellendiren Diğer Teoriler

Yukarıdaki incelemelerde ifade hürriyetinin felsefi temelleri en çok 
üzerinde konuşulan üç başlık altında değerlendirmeye tabi tutularak ifa-
de hürriyeti ile ilişkileri mercek altına alındı. Görüldüğü üzere ifade hür-
riyetini destekleyen felsefi temeldeki teoriler aslında birbirinden bağımsız 
bir noktada olmayıp hepsi birbiriyle sıkı bir alışveriş içerisinde bulun-
maktadır. Lakin ifade hürriyetinin temeli bu kadarla kalmayıp aslında 
hoşgörüye ve çoğulculuğa dayanan, sosyal psikolojiyle temellendirilen, 
iktidara güvensizliğe dayanan ve militan demokrasi anlayışına dayanan 
teori olmak üzere çeşitlenmektedir. 

Kısaca bu teorilere değinmek gerekecek olursa, hoşgörüye ve çoğul-
culuğa dayanan teori ilk olarak John Locke’un kaleme almış olduğu “A 
Letter Concerning Toleritaion”18 isimli yapıtta ortaya atılmış ve bu yapıtta 
toplumdaki herkesin aynı düşünmesini beklememeyi, farklı görüş yahut 
inançtaki bireylerin inandıkları değerlere karşı da ılımlı ve hoşgörülü yak-
laşmak gerektiği belirtilmiştir.19 Zira yukarıda da belirttiğimiz üzere, bir 
toplumun çoğunluğu belli, sabit ve ortak bir değere inanmasına rağmen 
bu kişilerin yanında aynı düşünceyi benimseyen birtakım tutarlı ve legal 
düşüncelere20 sahip olan grupların dışlanmaması ve çoğunluğun bu azın-
lıktaki bireylerin görüşlerine karşı saygılı olması, sınırlandırmaması ve 
dikkate alması çoğulculuk olarak nitelendirilir. Dolayısıyla hoşgörüye ve 
çoğulculuğa dayanan tezde tam olarak bunu anlatmaktadır: Toplumdaki 
farklılıklara saygı duymak ve çoğulculuk anlayışını özümseyebilmek…

 İktidara güvensizliğe dayanan teori Frederick Schauer tarafından or-
taya atılmıştır. Siyasi açıdan yönetimde bulunanlara karşı ifade hürri-
yetinin üst düzeyden korunması gerektiğine ilişkin bir teoridir. Böylece 
yönetimin başına buyruk işlere yapamayacağını ve eleştirilerek halk tara-
fından sürekli denetim halinde olunacağını ve bu eleştirilere karşı halkın 

18 Türkçe çevirisi; “Hoşgörü Hakkında Bir Mektup” 
19 Şahin, s.288-289.
20 Burada tarafımca “legal” ifadesinin özellikle belirtilmesinin sebebi; illegal yapılanmala-

rın önüne geçilmesidir. Toplumun içerisinde elbette farklı düşüncelere sahip bireyler 
olmalıdır ve bu demokrasinin en temel yapıtaşıdır. Bireyler birbirleriyle tartışarak doğ-
ruyu bulabilecek ve kendilerini geliştirebileceklerdir, ifade hürriyetinin de amacı budur. 
Lakin kanaatimce bu farklı düşüncelerin “hukuka uygun” biçimde olması gerekmekte-
dir. Zira eğer ifade hürriyeti hukuku aşarak ve hukuk kurallarının dışarısına taşarak 
kullanılacak olursa işte o zaman ifade hürriyetinin yani hakkın kötüye kullanılması söz 
konusu olabilecektir.
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güvenini kazanabilmek için de daha çok çalışacakları düşünülmektedir. 
İfade hürriyeti yönetimde söz sahibi olmayı amaç edinir ve demokrasinin 
işlediği toplumlarda iktidar halk tarafından seçilir. Schauer’a göre bu te-
ori kendi içinde çelişkilidir. Demokrasi ile yönetilen bir toplumda halkın 
tasvip etmediği görüşlerin ifadesine karşı çıkılmıyorsa o zaman bu teo-
rinin halk egemenliği ilkesi üzerinde temellendirilmesinin amacı nerede 
kalmaktadır?21

Sosyal psikoloji ile temellendirilen teori “Yasaklamanın ters sonuç do-
ğuracağına ilişkin” ve “İfade hürriyetinin toplumsal basıncı ayarlayan bir 
araç olduğuna ilişkin” olmak üzere iki başlık altında irdelenmiştir. Her 
iki başlıkta toplumsal psikoloji üzerine kurulmuştur. 22

Militan demokrasi anlayışına dayanan teorinin benimsediği anlayış ise 
devletin gerek kendisini gerekse demokrasiyi korumak adına bazı kurum-
larınca aldığı önlemler bütünüdür. Dolayısıyla bu önlemleri alırken ifade 
hürriyetini kısıtlayabilir, zira halklar her zaman ne istediğini bilememekte 
olduğundan halk için en iyisini bu anlamda devlet düşünebilecektir. Yani 
bu anlayış halka kendi rejimini kendisinin seçmesi için yeterli olmadığını 
belirterek totaliter rejimlerin benimsediği özgürlüğü dayatmaktadır.23 İşte 
tam bu noktada merak edilen şey şudur ki ifade hürriyetinin bile olama-
dığı bir toplumda demokrasi ve özgürlük ne düzeyde olabilecektir? Zira 
aslında özgürlük ve demokrasiyi getirdiğini veya koruduğunu savunarak 
özgürlükleri sınırlamak demokratik ülke kavramına uymamaktadır.

D. İfade Hürriyetinin Unsurları

a. Bilgi Edinme ve Düşünme Hürriyeti

Düşünme hürriyeti aslında ifade hürriyetinin temelini oluşturur. Çün-
kü kişilerin kendilerini rahat bir biçimde ifade edebilmesi için öncelikle 
özgür bir düşünme ortamına sahip olmaları gereklidir. Yani özgür dü-
şünce ortamı sağlıklı bir şekilde tesis edilmediği zaman ifade ve düşünce 
hürriyetinin geçirdiği aşamalar da değersiz konuma düşecektir. Kısacası 
düşünebilme ortamı ve özgürlüğü olmayan bir toplumda, fertlerin ifade 
hürriyetinden de bahsedilmesi imkânsızdır.24 

Diğer yandan bilgi edinme hürriyeti incelenecek olursa bu hürriyetin de 
yine düşünme ve ifade özgürlüğü ile sıkı bir ilişki içerisinde olduğu göze 

21 Ergin, s.16.
22 Şahin, s.294.
23 Ergin, s.17.
24 Ömer Korkmaz, Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü ve Sınırları, Yetkin Yayınları, Ankara, 

2014, s.49.
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çarpacaktır. Bilgi edinme hürriyeti bilgiyi araştırma, toplama ve ulaşma 
hakkını içermektedir. Bu unsur düşünceyi açıklama unsuru ile birbirini 
tamamlamaktadır. AİHM, bilgi edinme hürriyetinin bilginin sahibi olan 
kişinin iletmek istediği bilgiyi alma hakkı olduğunu, bilgi sahibinin kendi 
kullanımı için saklamak isteğinde olduğu bilgiye ulaşma hakkı olmadığını 
belirtmiştir.25 Aynı zamanda haber alma hürriyeti konusunda, devletin 
bir ferdin başkalarının kendisine vermeyi istediği bilgiyi almasını engelle-
mesini yasaklamıştır. Bütün bunların yanında mahkemenin basının iletti-
ği bilgi ve haberlere toplumun ulaşma hakkı olduğuna ilişkin açıklamaları 
da mevcuttur.2627

b. Bir Görüşe Sahip Olma Hürriyeti 

Kişinin dış dünyaya yansıtmadığı iç sesi olarak nitelendirilen bu hür-
riyet, aynı zamanda bireyin kendi doğrularına sahip olmasını ve kendi 
doğrularından oluşan fikirlerinden mütevellit dışlanmaması demektir. 
Bir görüşe sahip olma hürriyetine kişinin fikrini açıklamaya mecbur tutu-
lamamasından dolayı susma hakkı da denmektedir. Susma hakkı bireyin 
kendi doğrularıyla ilgili olumlu veya olumsuz herhangi bir şey belirtme-
meye hakkı olduğunu ifade etmektedir.28 Bilgi edinme hakkının kullanı-
labildiği ölçüde bir görüşe sahip olabilme hürriyeti oluşabilecektir. Zira 
kişi edinmiş olduğu bilgiler çerçevesinde kendisine doğru gelen görüşleri 
benimseyebilecektir. Bu unsur yalnız fikirleri dışa vurmanın yaratacağı 
olumsuzluklara yönelik korumayı kapsamamaktadır. Aynı zamanda dini, 
felsefi veya siyasi görüşlerinden dolayı kişinin bu görüşlerini her açıdan 
engelleyen olumsuzluklar bakımından da korumayı vaat eder.29

Düşünce, dış dünyaya aktarmasından evvel kişinin iç dünyasında ger-
çekleşen bir hürriyet olduğundan mutlak koruma görmektedir. Kısacası 
bu hürriyet sınırlandırılamaz. Zira niteliği iç dünyada gerçekleşmesinden 
dolayı sınırlama yapılması gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır. Öyle ki ge-
rek ulusal belgemiz ve normlar hiyerarşimizde en üst basamağı oluşturan 
Anayasamızın 25. maddesi30 gerekse de uluslarüstü bir belge olan AİHS’in 

25 Ayrıntılı bilgi için bkz. AİHM Leander- İsveç kararı.
26 AİHM- Observer ve Guardian Birleşik Krallık 1991; “… kamu yararının ilgilendiren bilgi 

ve fikirlerin açıklanması basının görevidir. Basının bu tür bilgi ve fikirleri açıklamakla 
görevli olmasının yanı sıra toplumun da bu bilgileri alma hakkı bulunmaktadır. Aksi 
takdirde basın “kamunun gözü kulağı” olma şeklindeki hayati rolünü oynayamaz.”

27 Erhan Tanju, AİHM Kararları Işığında İfade ve Basın Özgürlüğü, Seçkin Yayıncılık, An-
kara, 2012, s.163-164.

28 Mehmet Ferda Kılavuz, 1982 Anayasasında İfade Özgürlüğü Ve Sınırlanması, Kırıkkale 
Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Kırıkkale, 2014, s.10.

29 Baloğlu, s.37.
30 “Madde 25- Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla 
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10. maddesi31 bu konuda düzenlemeler yapmıştır.32

c. Düşünceyi Açıklama Hürriyeti

İfade hürriyetinin unsurlarından sonuncusu düşünceyi açıklama hür-
riyetidir. Bu hürriyet yukarıda açıklamış olduğumuz bir görüşe sahip 
olma hürriyetinin dış dünyaya yansıtılmış halini ifade etmektedir. Kişi 
düşüncelerini dışa aktarmazsa düşünceyi açıklama hürriyetinden bahset-
memiz söz konusu olmayacaktır. Zira düşünce bireyin zihin egemenliği 
altından çıkıp dile döküldüğü takdirde artık kişinin egemenlik çemberine 
dâhil olmamaktadır.33 O andan itibaren başka kişilerce de algılanabilir 
olmasından ve sarf edilen sözlerden dolayı beraberinde sorumluluk da 
getirmektedir. Çünkü düşünceyi açıklama, kanaat hürriyeti gibi mutlak 
olarak korunmamaktadır.

Düşünceyi açıklama hürriyeti bireylere inandıkları doğruları yayma ve 
yanlış buldukları fikirlerle tartışma olanağı sunmaktadır. Aslında eleşti-
ri ve yayma sınırlarının ötesinde taraftar toplayabilme gibi propaganda 
amaçları da bu hürriyetin kapsamına girmektedir. Bu yapılabilecek pro-
pagandadaki tek kısıtlama şiddet ve zor kullanma eylemleridir. Zira tersi 
bir durumda suç olan bir fiil işlenmiş olacağından, cezalandırma alanına 
girilmiş olunacaktır.34

II. ANAYASALARIMIZDA İFADE HÜRRİYETİ

Osmanlı Devleti döneminde gerek Sened-i İttifak gerek Tazimat Fer-
manı ve Islahat Fermanı gerekse de 1876 tarihli anayasamız olan Kanun-i 
Esasi’de “ifade hürriyeti” adı altında aleni bir şekilde düzenleme bulun-
mamaktaydı. Kanun-i Esasi’de bu hürriyete ilişkin net bir düzenleme ol-
mamasına rağmen 12. maddesinde “Matbuat (basım) kanun dairesinde 
serbesttir” ifadesi ile basın hürriyeti düzenlenmiş ve aslında Türk tari-
hinde ifade hürriyetine dolaylı olarak bir adım atılmıştır. Ancak bilindiği 

olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kana-
atleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.”

31 “Madde 10- 1. Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının 
müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü ve haber 
ve görüş alma ve de verme özgürlüğünü de kapsar. Bu madde, Devletlerin radyo, tele-
vizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine tabi tutmalarına engel değildir. 2…”

32 Zübeyir Çoban, İfade Özgürlüğü ve Suç Örgütünün veya Amacının Propagandasını 
Yapma Suçu, Marmara Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 
İstanbul, 2008, s.12.

33 Shahriyar Yusufli, Düşünceyi İfade Özgürlüğü ve Nefret Söylemi, İstanbul Üniversitesi 
Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2015, s.13.

34 Reyhan Sunay, Avrupa Sözleşmesinde ve Türk Anayasasında İfade Hürriyetinin Muhte-
vası ve Sınırları, Selçuk Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Doktora Tezi, Konya, 
1999, s.54.
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üzere anayasada geçen bu maddedeki basın hürriyeti bazı sınırlamalara 
tabi olarak getirilmişti. 1908’de 2. Meşrutiyet’ten sonra anayasada yapı-
lan 1909 değişiklikleriyle basına karşı yapılan bu sansür uygulamalarına 
son verilmeye çalışılsa da o dönem çıkan savaşlar nedeniyle özgürlükleri 
genişletmeye yönelik bu çalışma askıda kalmıştır.35

1900’lü yıllara gelindiğinde bu dönemdeki ilk anayasa olarak karşı-
mıza 1921 Anayasası yani 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu çıkmaktadır. 
1921 Anayasası Kurtuluş Savaşı yıllarında hazırlanan kısa ve öz çerçeve 
bir anayasa niteliğinde olmasından mütevellit ayrıntılı hükümler içerme-
miştir. Dolayısıyla sadece meclisin işleyişine ve yönetimine yönelik hü-
kümler bulunmaktadır.

29 Ekim 1923’le birlikte Cumhuriyet’in ilanının ardından Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti kurulmuş ve 1921 Anayasasında 1923 değişiklikle-
rine gidilerek Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu belirtilmiştir. Bu de-
ğişikliğin ardından Cumhuriyetle yönetilen bu yeni Türk Devletine daha 
geniş ve kapsamlı temel hak ve özgürlükleri de içeren yeni bir anayasa 
yapma gereği hâsıl olmuştur ve 1924 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devle-
ti’nin ilk anayasası olan 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu yani 1924 Ana-
yasası, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçerek kabul edilmiştir. 1924 
Anayasasında temel hak ve özgürlükler düzenlenmiş olup sosyal ve ekono-
mik haklar bulunmamaktadır. İfade hürriyeti 1924 Anayasasında ayrı bir 
madde olarak düzenlenmekten ziyade bir cümle içerisinde geçirilmiştir.36 
1924 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda, temel hak ve hürriyetlerin de-
tayına ayrıntısına değinilmemiş sadece başlık olarak isimleri sayılmıştır. 
Ayrıca önemli bir nokta olarak temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılma 
halleri de bulunmamaktadır. Sınırlamaların kanunla yapılacağını vurgu-
lamış, meclisin ifade özgürlüğünü sınırlandırmada serbest olmasına bir 
nevi müsaade etmiştir. Diğer yandan, kanunların anayasaya uygun olup 
olmadığını inceleyecek bir mekanizmanın yokluğu, hak ve hürriyetlerin 
denetimsiz kalmasına sebep olmuştur. Ayrıca basın özgürlüğüne yine bu 
anayasamızda da yer verilmiştir.37 Buradaki maddeye göre basın kanun 
çerçevesinde özgürdür, bir eser yayıma çıkmadan denetlenemeyecektir.38 

35 Kılavuz, s.34.
36 “Madde 70- Kişi dokunulmazlığı, vicdan, düşünme, söz, yayım, yolculuk, bağıt, çalışma, 

mülk edinme, malını ve hakkını kullanma, toplanma, dernek kurma, ortaklık kurma 
hakları ve hürriyetleri Türklerin tabii haklarındandır.” ; https://www.tbmm.gov.tr/ana-
yasa/anayasa24.htm , (Erişim Tarihi: 08.10.2018)

37 “Madde 77- Basın, kanun çerçevesinde serbesttir ve yayımından önce denetlenemez, 
yoklanamaz.” https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa24.htm , (Erişim Tarihi: 
08.10.2018)

38 Mehmet Özalp, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargıtay Kararları Işığında Türki-
ye’de İfade Özgürlüğü, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim 
Dalı Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale, 2016, s.42.
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Dolayısıyla bu döneme kadar yapılan anayasalara oranla daha demokra-
tik ve özgürlüklere düşkün bir tutum izlenmiştir. 

İfade özgürlüğü bütün anayasalarımız arasında ilk kez 1961 Anaya-
sası’nda düzenlenmiştir.39 1961 Anayasası’nın 20. maddesi ifade hürri-
yetini düzenlemiştir ve şöyledir: “Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine 
sahiptir; düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim ile veya başka yollarla 
tek başına veya toplu olarak açıklayabilir. Kimse, düşünce ve kanaatlerini 
açıklamaya zorlanamaz” ifadesine yer verilmiş ve böylece ifade hürriye-
tinin hem kişinin kendisini ifade etmesindeki özgürlüğü hem de bireyin 
düşüncelerini açıklamama hakkını içerdiği belirtilmiştir. 1961 Anayasa-
sı’nın ilk halinde40 ifade hürriyetinin ve tüm temel hak ve özgürlüklerin 
sınırlandırma sebepleri 11. maddede gösterilmişti ve oldukça sınırlıydı. 
Örneğin, ifade hürriyeti kamu yararı, genel ahlak, kamu düzeni, sosyal 
adalet ve milli güvenlik gibi sebeplerle sınırlandırılamaz, sadece anaya-
sanın sözüne ve özüne uygun olarak kanunla sınırlandırılabilirdi. Ancak 
1971’de yapılan değişiklik ile 11. madde tekrar düzenlenmiştir.41 Bu dü-
zenlemeyle temel hak ve hürriyetleri sınırlandırma olanağı genişletilmiş-
tir. Tüm hak ve özgürlükler için geçerli genel sınırlama sebepleri getiril-
miş(milli güvenlik, kamu düzeni, kamu yararı gibi) ve buna ek olarak bazı 
temel hak ve özgürlüklere kendisine has birtakım özel sınırlama sebepleri 
de eklenmiştir. Ayrıca 11. maddenin üçüncü fıkrası ile temel hakların 
Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kastı ile kullanılması yasaklanmıştır.42 
11. maddeyle ilgili söylenecek şey şudur ki; hem ilk halinde hem de 1971 
değişikliğiyle “Hak veya hürriyetin özü nedir?” sorusu ortaya çıkmıştır. 
Her ikisinde de kanunun bir hakkın ve hürriyetin özüne dokunamayacağı 
belirtilmiştir. Öze dokunma aslında bir nevi hakkın sınırlandırılmasıyla 
beraber bir hakkın kullanılmasının artık imkânsız olması yahut aşırı de-

39 Yazıcı, s.52.
40 “Madde 11: 1-Temel hak ve hürriyetler, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak, 

ancak kanunla sınırlanabilir. 2-Kanun kamu yararı, genel ahlâk, kamu düzeni sosyal 
adalet ve millî güvenlik gibi sebeplerle de olsa bir hakkın ve hürriyetin özüne dokuna-
maz.” , http://www.anayasa.gen.tr/1961ay.htm , (Erişim Tarihi: 08.10.2018)

41 “Madde 11- (20.9.1971-1488) 1-Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle 
bütünlüğünün, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, kamu yararının, ge-
nel ahlâkın ve genel sağlığın korunması amacı ile veya Anayasanın diğer maddelerinde 
gösterilen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak kanunla 
sınırlanabilir. 2-Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunamaz. 3-Bu Anayasada 
yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirisi, insan hak ve hürriyetlerini veya Türk Devletinin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrımına 
dayanarak, nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kastı ile 
kullanılamaz. 4-Bu hükümlere aykırı eylem ve davranışların cezası kanunda gösterilir.” 
,https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa61.htm , (Erişim Tarihi: 08.10.2018)

42 Ergin, s.45-47.
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recede zorlaştırılmasıdır.43

12 Eylül 1980’de gerçekleştirilmiş olan askeri darbesinin ardından as-
keri makamlar yönetime el koymuştur. Yönetime el koyan askerler mecli-
si tanımayarak meclisin yetkilerini, içerisinde kendilerinin bulundukları 
Milli Güvenlik Konseyi adında oluşturdukları bir konseye devretmişler ve 
kendilerine yardımcı olmak üzere Danışma Meclisi ismi altında bir kuru-
cu mecliste oluşturmuşlardır. Bu ikili teşkilatın oluşturmuş olduğu yeni 
anayasa 1982 yılında halk oylamasıyla oylanarak yürürlüğe sokulmuş-
tur.44 1982 Anayasasında ifade hürriyeti temel hak ve ödevler başlıklı kı-
sımda yer almaktadır. Temek hak ve hürriyetler bu anayasada üç bölüm 
olarak belirlenmiştir: Kişi hakları, sosyal ve ekonomik haklar, siyasi hak-
lar… Anayasayı yapım aşamasında hak ve hürriyetler açısından Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesinden de ilham alınmıştır. Ancak zihniyet olarak 
bu aşamada fert yerine devlet anlayışı egemen olduğundan bu yararlanma 
sadece yazıda kalmış, maalesef fiiliyata dökülememiştir.45 İfade hürriyeti 
konusuna gelecek olursak, 1982 Anayasası 1961 Anayasası’nın aksine ifa-
de hürriyetini tek bir madde içerisinde düzenlememiş, AİHS gibi düşünce 
ve kanaat hürriyeti ve düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti olmak üze-
re bu özgürlüğü ikiye ayırarak farklı maddeler halinde ele almayı tercih 
etmiştir. Anayasa Komisyonu Başkanvekili Feyyaz GÖLCÜKLÜ danışma 
komisyonunda bu tercihin sebebini açıklamıştır.46 Bu sebepte GÖLCÜK-

43 Sinem Birol, “1961 Anayasasında İfade Özgürlüğü”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fa-
kültesi Dergisi, S:43, 2012/II, İstanbul, s.48.

44 Pınar Kaya Özçelik, “12 Eylül’ü Anlamak”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakülte-
si Dergisi, C:66, S: 1, Ankara, 2011, s.80-85.

45 Sinem Budak, 1982 Anayasası ile Avrupa Birliği Anayasası’nın İnsan Hakları Çerçe-
vesinde İfade Özgürlüğü Açısından Karşılaştırılması, Dumlupınar Üniversitesi Kamu 
Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Kütahya, 2011, s.13.

46 Danışma Meclisi Tutanak Dergisi, C:8, B:132, 21.08.1982, s.273-274. “Komisyon 
sizlere sunduğu Anayasa Tasarısında düşünce ve kanaat hürriyeti ile, ‘bu düşünceyi 
açıklama ve yayma hürriyetini ayrı maddelerde ele almıştır. (Bunun sebebi şudur: Her 
ne kadar düşünce ve kanaat hürriyeti ile düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti birbi-
rine bağlı iki hürriyet ise de gerek bunların niteliği, ‘gerek korunmaları için öngörülen 
tedbirler yek diğerinden farklıdır. Şöyle, düşünce ve kanaat hürriyeti demek; kişinin 
istediği düşünce ve kanaate sahip olması demektir. Bunun korunması için öngörülen 
müeyyide, tedbir kimsenin düşünce ve kanaatini açıklamaya zorlanamaması, hangi ka-
naattedir onu öğrenmek için o kişi üstünde hiçbir surette zor kullanılamayacak- ıtı-
rı (Diğeri de o kişinin hangi kanaatte, hangi düşüncede olduğunun bilinmesi halinde 
bu düşüncesi sebebiyle kınanıp, suçlanamayacağıdır, yani sen şu düşüncedesin, şu 
kanaattesin, onun için seni suçluyoruz yahut kınıyoruz veyahut devlet memuriyetine 
almıyoruz veyahut şu işi sana teslim etmiyoruz denilemeyecektir. Düşünce ve kanaati 
sebebiyle hiç kimsenin kınanamaması ve suçlanamaması. Bu işte kişinin serbest 
düşünce sahibi olması, serbest kanaat sahibi olması ve bu düşünce ve kanaatlerin 
korunması için öngörülen tedbirlerdir. Buna karşılık düşünceyi açıklama ve yayma 
hürriyeti bu düşünce ve kanaat hürriyetinin bir uzantısı niteliğindedir; ama ondan 
farklıdır. Sahip olunan düşünce› sebebiyle suçlanamama, kınanamama veyahut ikisinin 
düşüncesinin öğrenilme sebebiyle onun zorlanamaması farklıdır, düşünceyi yaydığı 



211İfade Hürriyeti • E. KARAHAN

LÜ Anayasa Mahkemesinin kararına dayanmıştır ve bu kararlar ifade 
hürriyetini sınırlamanın tarihimizdeki ilk içtihatlarını oluşturmuştur. Bu 
tarihten sonra ifade hürriyetinin mutlaklığından yana olmayıp kısıtlan-
masını destekleyenler bu tezi ileri sürüp kendilerine bir duvar örmüşler 
ve bu gerekçeyle düşünceye ket vurmak istemişlerdir.47 Kısaca Anayasa 
Mahkemesi ifade hürriyetinin iki maddeye ayrılmasının temel sebebini 
oluşturmuştur. “Mahkeme bir kararında laiklik ilkesine aykırı olarak du-
varlara yazı yazılmasını cezalandıran TCK maddesini anayasaya uygun 
bulduğun kararında iki fiili yasaklamıştır: Telkin ve propaganda.48 Yani, 

zaman kullandığı hürriyet farklıdır. Onun için Komisyon bu iki maddeyi birbirinden, 
iki hürriyeti birbirinden ayrı iki madde halinde düzenlemeyi uygun görmüştür. Nitekim 
hafta başında yaptığımız genel görüşme sırasında arz etmiştim, 1961 Anayasasının 20 
nci maddesinde yer alan düşünce hürriyeti konusunda maddede hiçbir sınırlama sebebi 
gösterilmediği için, düşünce hürriyetinin, düşünceyi yayma hürriyetinin (20 nci madde 
her ikisini birlikte ‘almıştı) sınırsız olduğu gerekçesi ile eski 10 uncu maddede yer alan 
genel sınırlama sebeplerinin düşünce hürriyetine ilişkin 20 nci maddede uygulanama-
yacağı iddiası ile Anayasa Mahkemesinde bir iptal davası açılmıştı ve hatırlayacaksınız, 
o gün kararı okumuştum, şimdi de okuyabilirim; Anayasa Mahkemesi, mealen ve özet 
olarak şöyle diyordu: «Düşünce, kanaat, kişinin ‘kendisinde kaldığı sürece, yani dış 
âleme yayma şeklinde intikal etmediği sürece, tamamen ‘kişiyi ilgilendiren, tamamen 
kişinin kendi âlemine ait bir şeydir düşünce, kanaat. Bunun ortaya bir zarar çıkarması 
düşünülemez; fakat ne zaman ki, bu düşünce ye kanaat, umuma yayılmaya başlandı, 
o zaman bu yaymadan bir zarar doğabilir. O vakit, bu hürriyet konusunda gerekli 
sınırlayıcı tedbirler alınabilir. «Şu halde, eski 10 uncu maddedeki genel sınırlama 
tedbirleri, 20 nci maddedeki düşünce hürriyeti konusunda da geçerlidir. Bu suretle, 
Anayasa Mahkemesi de düşünce ve kanaat hürriyetini, statik hürriyet hakkını, dinamik; 
yayma, açıklama hürriyetinden ayırmış ‹bulunuyor. Bu sebeple biz bu kanaatte, her iki 
hürriyeti aynı maddelerde düzenlemeyi hu fikrin açıkça ortaya konması bakımından 
yararlı gördük. Gerçi, bazı anayasalarda her ikisi bir tek maddede gösterilmiş; ama 
bu bir karışıklığa sebep olabilir diye düşünmüş tür Komisyonumuz. Onun için ayrı iki 
maddede göstermiştir* ‹Bu sebeple, Komisyon, bu iki maddenin birleştirilmesi teklifi-
ne maalesef katılmamaktadır.” https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar , (E.T. 15.10.2018) 

47 İrfan Paçacı, “1982 Anayasası Mayınlı Alanı: “Düşünce Özgürlüğü””, İnsan Hakları 
Yıllığı, C:19-20, Ankara, 1997-1998, s.132.

48 Anayasa Mahkemesi Kararı, E:1980/19, K:1980/48, T:03/07/1980 “…Mahkeme, Türk 
Ceza Yasası’nın 163. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan «Lâikliğe aykırı ola-
rak, Devletin içtimaî veya iktisadî veya siyasî veya hukukî temel nizamlarını kısmen 
de olsa dini esas ve inançlara uydurmak amacıyla propaganda yapmayı veya telkinde 
bulunmayı» cezalandıran hükmün, salt lâikliğe aykırı sayılan düşüncelerin açıklanması 
ve savunulmasını yasaklayıp telkin ve propaganda yapılmasını yaptırıma bağlayarak 
düşüncenin özüne dokunmakla, Anayasa’nın 11., 19. ve 20. maddelerine, İçerdiği kav-
ramların açık ve duru olmamasıyla değişik uygulamalara yol açtığından, Anayasa’nın 
33. maddesine aykırı düştüğünü, ayrıca Yasa Koyucunun dinsizlik propagandasını ya-
saklamamasını, eşitsizlik yarattığından, Anayasa’nın 12. maddesine aykırı olduğunu 
ileri sürmüştür… Türk Ceza Yasası’nın 163/4. maddesinin yukarda belirtilen hükmü, 
lâiklik ilkesine bağlı olarak, iki eylemi yasaklamıştır. Bunlar, «propaganda» ve «telkin» 
dir. Fıkranın birinci bölümüne göre, propaganda ya da telkin, lâikliğe aykırı olarak, 
Devletin sosyal, ekonomik, siyasal ya da hukuksal temel düzenlerinden birisinin, bir 
bölümünü bile olsun, dinsel ilke ve inançlara uydurmak amacım gütmeyecektir; bun-
lara aykırı propaganda ve telkinin her türlü ve biçimi yasaklanmıştır. Fıkranın ikinci 
bölümü de, siyasal çıkar ve kişisel etkenlik sağlamak için, yine lâikliğe aykırı olarak 
dini, dinsel duygulan, dince kutsal tanınan şeyleri araç kılarak yapılacak propaganda 
ve telkini yasaklamaktadır. Görülüyor ki fıkra, tümüyle «lâikliği» korumayı amaçlamak-
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bundan sonra kanunlar tarafından suç sayılan fiiller ayrım yapılmaksızın 
propaganda sayılabilecek ve cezalandırılabilecektir. Örneğin, bir kitabın 
çevrilmesi ve yayınlanması propaganda fiili ve suçunu49, salt duvara yazı 
yazmakta propaganda suçunu50 oluşturabilecektir.”51

Yukarıda açıklamış olduğumuz 1982 Anayasasında ifade hürriyetinin 
düzenlenmiş olduğu iki madde 25. ve 26. maddelerdir. “Düşünce ve kana-
at özgürlüğü” başlıklı 25. madde herkesin düşünce ve kanaat hürriyetine 
sahip olduğunu, nedeninin ne olduğu fark etmeksizin bireylerin fikirlerin 
ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamayacaklarını, bu tarz düşünceleri yü-
zünden kınanamayacaklarını ve suçlanamayacaklarını içermektedir. Yani 
25. madde düşüncelerin zihinde kaldığı süre zarfında mutlak bir koru-
ma garantisi vermektedir. Ancak bu düşüncelerin dış âleme aktarıldığı 
anı kaleme alan “Düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü” başlıklı 26. 
maddeye baktığımızda mutlak korumanın bu hüküm için geçerli olmadı-
ğı fark edilecektir. Bu madde ise, herkesin düşünce ve kanaatlerini söz, 
yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve 
yayma hakkına sahip olduğunu ve bu hürriyetin resmî makamların mü-

ta ve lâikliğe aykırı davranışların ceza hukukundaki yaptırımım oluşturmaktadır…” 
http://www.anayasa.gov.tr , (E.T. 04.12.2018)

49 Anayasa Mahkemesi Kararı, E:1979/31, K:1980/59, T:27/11/1980 “… kamu davasın-
da, sanığın Türkçeye çevirerek yayımladığı Lenin›in «Emperyalist Savaş Üzerine» adlı 
kitabıyla «Komünizm propagandası» ve «Millî duyguları yok etmek için propaganda» 
yaptığı ileri sürülmüş ve Türk Ceza Yasasının değişik 142. maddesinin 1. ve 3. fık-
raları uyarınca cezalandırılması istenmiştir… 142. madde «propagandayı» cezalandır-
maktadır. Propaganda, Anayasamızın 20. maddesinde öngörülen düşünce açıklanması 
ve yayılmasının kullanılış biçimidir. Düşünce özgürlüğü, düşüncenin açıklanmasını ve 
yayılmasını içerir. Açıklanması ve yayılması olanakları tanınmamış olan bir düşünce 
zihinsel faaliyetlerden ibarettir ki, gerçekten bu özgürlük değildir. 142. madde kişilerin 
tercihlerini belirtme ve bu tercihin gerçekleştirilmesi amacına yönelik düşüncenin yay-
gınlaştırılması eylemini cezalandırmaktadır ki, bu da maddî bir eylem olarak nitelendi-
rilemez. 142. maddenin salt propagandayı cezalandırdığı doğrudan bu madde ile ilgili 
yasa değişiklikleri gerekçelerinde de yatmaktadır. 142. maddeyi değiştiren 5435 sayılı 
Yasa gerekçesinde; propaganda, «nerede ve ne zaman olursa olsun, bir hususu bir fikri 
taraftar kazanmak kastı ile başkalarına yaymaktır.» Düşüncenin tek kişiye açıklanması 
ise telkindir» tanımlanmıştır. Aynı maddeyi 1951 yılında değiştiren 5844 sayılı Yasa 
gerekçesinde de «propaganda tabiri ile yayılması istenilen düşüncelerin birden fazla 
kimseye ulaştırılmasını anlamak lâzım gelir» denmektedir. Demek oluyor ki, 142. mad-
de kurulu siyasal yapıya karşı bir eylemi cezalandırmamaktadır. Bu açıklamalardan da 
anlaşılacağı gibi 142. madde ile yaptırıma bağlanan şey salt düşüncedir… Açıklandığı 
gibi, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Türk Hukuk doktrinindeki egemen görüş, dü-
şünce açıklama özgürlüğünü sınırlı saymaktadır. Ancak Anayasa ile bilim özgürlüğüne 
sınır getirilmediği kabul edilmiştir… Anayasanın sınırsız kabul ettiği bilim özgürlüğü, 
Yargıtayın belli ölçüleriyle giderek sınırlandırılmıştır. Uygulamayla teori arasındaki bu 
çelişki ancak, düşünce özgürlüğüne sınır getirmekle yok olur.” http://www.anayasa.gov.
tr , (E.T. 04.12.2018)

50 Anayasa Mahkemesi Kararı, E.1980/19, K:1980/48, T:03/07/1980, http://www.anayasa.
gov.tr , (E.T. 04.12.2018)

51 Ersan İlal, “Düşünceleri Açıklama Özgürlüğü, Yığınsal İletişim Araçları ve Anayasa Mah-
kemesi Kararları”, Anayasa Yargısı Dergi Dizini, Ankara, 1986, s.65-66. 
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dahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de 
kapsadığını belirtmekle beraber bu hükmün istisnası olan radyo, televiz-
yon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların yine de izin sistemine 
bağlanmasına engel olunamayacağının altını çizmektedir. Diğer yandan 
açıklama ve yayma özgürlüğünün kullanılmasının bir takım özel sebepler-
le yani millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel 
nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korun-
ması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak 
usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya 
haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sır-
larının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine 
getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabileceğini de vurgulamaktadır. Tüm bun-
ların yanında üçüncü fıkrada da bu sınırlamanın bir istisnasına yer ve-
rilmiş ve “Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin 
düzenleyici hükümler, bunların yayımını engellememek kaydıyla, düşün-
ceyi açıklama ve yayma hürriyetinin sınırlanması sayılmaz.” denilmiştir.

III. İFADE HÜRRİYETİNİN SINIRLANDIRILMASI 

İfade hürriyetinin sınırlandırılması konusunda öncelikle iç hukuku-
muza bakacak olursak buna ilişkin temel maddeler Anayasanın 13. ,14. 
ve 15. maddelerinde düzenlenmiştir. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlan-
masını düzenleyen Anayasanın 13. maddesi; temel hak ve hürriyetlerin 
özüne dokunmadan Anayasadaki nedenlere dayanarak, yalnızca yasayla 
kısıtlanabileceğini ve bu sınırlamaların da anayasanın sözüne, ruhuna, 
demokratik toplum düzenine, laik Cumhuriyetim gereklerine ve ölçülülük 
ilkesine aykırı olmaksızın sınırlanabileceğini belirtmektedir. Anayasanın 
14. maddesi ise temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamayacağını ifa-
de ederek, “Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirinin, Devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına da-
yanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan fa-
aliyetler biçiminde kullanılamaz. Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete 
veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilme-
sini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını 
amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlana-
maz. Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak 
müeyyideler, kanunla düzenlenir.” demektedir. Son olarak, Anayasanın 
15. maddesine bakacak olursak 14. ve 15. maddenin yanında daha sı-
nırlı bir kullanım alanına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu maddede ise 
savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü dönemlerde uluslararası 
hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek şartıyla gerekli ölçüde 
hak ve hürriyetlerin kullanılmasının kısmen yahut tamamen durdurula-
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bileceğini ve Anayasadaki güvencelere aykırı tedbirler alınabileceğini dü-
zenlenmektedir.52

İkinci olarak, ifade hürriyetinin sınırlandırılması ile alakalı hem ulu-
sal hem de uluslar arası boyutta etkili olan AİHS ve AİHM içtihatlarını 
inceleyeceğiz. AİHS’e göre gerçekleştirilen ifade hürriyetinin kullanılma-
sına ilişkin yapılacak sınırlamalar AİHM tarafından sıkı bir denetimden 
geçirilmektedir. Öncelikle AİHS’te ifade hürriyetine ilişkin düzenlenen 
maddeye bakmak faydalı olacaktır; “Madde 10: 1. Herkes ifade özgürlüğü 
hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın 
ve ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü ve haber ve görüş 
alma ve de verme özgürlüğünü de kapsar. Bu madde, Devletlerin radyo, 
televizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine tabi tutmalarına engel 
değildir. 2. Görev ve sorumluluklar da yükleyen bu özgürlüklerin kulla-
nılması, yasayla öngörülen ve demokratik bir toplumda ulusal güvenliğin, 
toprak bütünlüğünün veya kamu güvenliğinin korunması, kamu düze-
ninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, 
başkalarının şöhret ve haklarının korunması, gizli bilgilerin yayılmasının 
önlenmesi veya yargı erkinin yetki ve tarafsızlığının güvence altına alınma-
sı için gerekli olan bazı formaliteler, koşullar, sınırlamalar veya yaptırım-
lara tabi tutulabilir.” Görüldüğü üzere maddenin birinci fıkrasında ifade 
özgürlüğü, ikinci fıkrasında ise ifade özgürlüğünün sınırlama kıstasları 
belirtilmiştir. İşte mahkeme bu maddenin birinci fıkrasında düzenlenmiş 
olan haklara karşı bir saldırı gördüğünde, saldırının bu maddenin ikinci 
fıkrasındaki sınırlama ölçütlerine uyup uymadığını denetlemektedir. Yani 
ifade hürriyetinin kullanımına yönelik yapılan saldırılar sadece, a. Kanun 
tarafından düzenlenmesi, b. AİHS m.10/2’ye göre meşru bir amacı olması, 
c. Sınırlamadaki amacın demokratik bir toplumda gerekli olması halinde 
hukuka uygun sayılacaktır. Ancak denetim sadece bu kadarla sınırlı kal-
mamaktadır. Demokratik bir toplumda zorunlu tedbir olma şartı da ge-
rekli olduğundan, ek bir takım şartların olması halinde sınırlama sözleş-
meye aykırı olmayacaktır. İşte bu noktada mahkemenin incelemesi gerek 
yasaların gerekse de verilmiş öteki kararların “gereklilik” şartına uyulup 
uyulmağının denetimini de içermektedir.53 Sözleşmenin 10. maddesinin 
2. Fıkrası haricinde AİHM içtihatlarında görülmektedir ki, AİHM ifadenin 
direkt içeriğine yönelik olarak yalnızca yabancı düşmanlığına, ırkçılığa 
ve ayrımcılığı savunan ve buna bireyleri bu tutuma yönlendiren şiddet 
ve nefret söylemlerinin sınırlandırılmasını da kabul etmektedir. Mahke-

52 Arzu Becerik, İfade Özgürlüğünün Sınırları ve Yargının Tarafsızlığı, Marmara Üniversi-
tesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2007, s.5-6.

53 Korkmaz, s.207-208.
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me bu tür söylemleri sözleşmenin 17. maddesine göre yorumlamaktadır. 
Hakların kötüye kullanılması başlıklı 17. madde şöyledir; “Bu sözleşme-
deki hiçbir hüküm, bir devlete, topluluğa veya kişiye, sözleşmede tanınan 
hak ve özgürlüklerin yok edilmesi veya bunların sözleşmede öngörülmüş 
olandan daha geniş ölçüde sınırlandırılmalarını amaçlayan bir etkinliğe 
girişme ya da eylemde bulunma hakkı verdiği biçiminde yorumlanamaz.” 
Kısacası bütün bunlardan evvel mahkeme önüne gelen bir davada önce, 
davanın 17. maddedeki değerlendirmelere bakımından uygun olup olma-
dığını inceleyecek ve bu değerlendirmelerin hangi hallerde madde 10’un 
koruma çemberinden çıkarılabileceğinin kararını verecektir. Yani tüm bu 
açıklananlar ışığında, sözleşmenin temelinde yatan ilkelere karşı yapılmış 
olan her türlü söylemin, sözleşmenin 17. maddesine dayanarak 10. mad-
denin koruması kapsamından çıkarılacağı kuşkusuzdur.54 Mahkemenin 
yaptığı değerlemeyle ilgili söylenebilecek son şey ise, mahkemenin ifade-
nin kullanımının sınırlarını belirlerken başvurduğu birtakım özel şartlar-
dır. Mahkemenin her davada, bir bütün olarak göz önüne aldığı şartlar 
şunlardır: Başvurucunun amacı, sınırlanmaya konu ifadenin içeriği, söz 
konusu olan bu ifadenin bağlamı, başvurucunun -eğer varsa- kamu gö-
revlisi, siyasetçi olması gibi toplumdaki vasfı, söylemin yapıldığı yer ve 
etkileri, yapılacak sınırlamanın niteliği ve ağırlığıdır.55

Son olarak ise ABD Anayasası’nın ve ABD Yüksek Mahkemesi’nin kı-
saca ifade hürriyetine karşı yaklaşımına ve sınırlamasına yönelik bakış 
açısını inceleyecek olursak, ABD Anayasasında ifade hürriyetine ilişkin 
1791’de Anayasaya eklenen ve “Haklar Bildirgesi” şeklinde çıkarılmış 10 
değişiklikten ilki olan birinci değişiklik “Kongre … ifade özgürlüğünü… 
sınırlandıran bir kanun çıkaramaz.” şeklindedir. Yani ABD Anayasası 
ifade hürriyetini mutlak bir hak olarak göstermektedir. Ancak ve ancak 
uygulamaya bakıldığında Yüksek Mahkeme’de ve doktrinde ABD’de ifade 
hürriyetinin ve ifade hürriyetinin mutlak değil, sınırlı bir hak olduğu hu-
susunda görüş birliğinde olduğu belirtilebilir. ABD’de ifade hürriyeti mut-
lak hak olarak kabul edilmemesinin yanı sıra ifade hürriyetinin bazı alan-
ları diğer alanlarına göre daha çok korunmaktadır. Yani bu şu demektir 
ki; ifade hürriyetinin sınırlandırırken kamusal makamlara ifade bakımın-
dan daha geniş takdir hakkı tanınırken, takdir hakkının daha dar alanda 
tanındığı kategoriler olarak bir ayrıma gidilmektedir. İlk olarak belirtilen 
ifadeye daha az koruma sağlanan kategoriye ticari ve müstehcen ifadeler 
girmekte, ikinci olarak belirtilene ise kamu tartışmalarının daha düzgün 

54 Tanju, s.166.
55 Anne Weber, Nefret Söylemi El Kitabı(Çev. Metin Çulhaoğlu), Avrupa Konseyi Yayınları, 

Strazburg, 2009, s.33-45.
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yapılabilmesi için mutlak korumaya yakın koruma sağlanan siyasal ifade 
ve basın özgürlüğü kategorisi girmektedir.56

IV. YARGI ORGANLARININ İFADE HÜRRİYETİNE BAKIŞ AÇILARI

Bu bölümde gerek ülkemizde bir üst mahkeme olarak görev yapan 
Yargıtayın gerek uluslarüstü bir mahkeme olan ve ülkelerinde uygulanan 
hukukun yanlış uygulandığı gerekçesiyle başvuru yapılan AİHM’in gerekse 
de ABD’nin üst mahkemesi olarak görev yapan federal mahkemenin ifa-
de hürriyetine bakış açılarına alt başlıklar halinde kısaca değinilecektir. 
Bunun için her üç mahkemenin ifade hürriyetine bakışını objektif olarak 
görebilmek adına ifade hürriyetinin içeriğine dâhil olan “dini değerleri ale-
nen aşağılama” başlığı ortak olarak seçilmiştir. Bu üç mahkemenin bu 
konuda vermiş oldukları kararlardan örnek verilerek ifade hürriyetine 
bakışları konusunda böylece küçük bir inceleme yapılmış olunacaktır.

A.Yargıtay’ın İfade Hürriyetine Bakış Açısı

İlk derece mahkemesinin verdiği karara karşı Yargıtay’da temyize gö-
türülen olay şu şekilde gerçekleşmiştir: Sanık Twitter isimli sosyal pay-
laşım sitesinde birtakım tweetler paylaşmıştır. Paylaşımların içeriği şu 
şekildedir: “Tanrı, uğruna yaşayacağın bir şey mi, öleceğin bir şey mi 
yoksa hayvanlaşıp öldüreceğin şey mi? Bunu da düşün.”,”Rakı cennette 
varsa ve cehennemde yoksa ama chivasregal cehennemde var cennette 
yoksa? O zaman ne olacak? Asıl önemli soru bu!!!”,” Bilmem fark etti-
niz mi nerde yavşak, adi, magazinci, hırsız, şaklaban varsa hepsi Allahçı, 
Bu bir paradoks mu?”,”Müezzin 22 saniyede okudu akşam ezanını yahu. 
Prestissimmo con fuca!!! Ne acelen var? Sevgili? Rakı masası?”,”Ateis-
tim ve bunu bu kadar rahat söyleyebildiğim için gururluyum”,”Ben ate-
istim, diğer yarısını bilmem”,”Sanki memleketin yarısı harbi ateist, diğer 
yarısı travmatik ateist!”,“Irmaklardan şaraplar akacak diyorsun, cenne-
ti ala meyhane midir? Her mümine 2 huri vereceğim diyorsun, cenneti 
ala kerhane midir?”,”Bu akşam çok kişi ateist olmuştur, sağolsunlar.” 
Bu şekilde yapılan paylaşımlar nedeniyle halkın bir kesiminin benim-
sediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan kamu davası açılmıştır 
ve yapılan yargılama neticesinde de yerel mahkeme tarafından sanığın 
mahkûmiyetine karar verilmiştir. Bu mahkûmiyet sonucu karar Yargı-
tay’da temyiz edilmiş ve Yargıtay 8. Ceza Dairesi, paylaşılmış olan yazıla-
rın ifade hürriyeti içerisinde kaldığını belirterek çoğunluk üye tarafından 
ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu mahkûmiyet kararı bozularak 
beraat kararı verilmiştir. Yargıtay beraat kararı verirken Türk Ceza Ka-
nunu’nun “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” başlıklı 216. 

56 Şahin, s.346-349.
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maddesinin 3. fıkrası ve 218/1. madde ve fıkralarına bağlı bu fiilin ilin-
tili olduğu Kanun ve Uluslararası mevzuat ve hukuk belgelerine bakıldı-
ğında, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 19. maddesinde “Her ferdin 
fikir ve ifade hürriyetine hakkı vardır.”, İnsan Hakları Avrupa Sözleş-
mesinin 9/1. maddesinde “Herkes düşünme, vicdan ve din özgürlüğüne 
sahiptir.”, 10/1. maddesinde ise “Herkes anlatım özgürlüğüne sahiptir.” 
maddelerini gerekçe olarak baz almıştır. Bu metinlere paralel olarak; 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın; 24/1. maddesinde “Herkes, vicdan, 
dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.”, 25/1. maddesinde “Herkes, 
düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.” Ve 26/1. maddesinde “Herkes, 
düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına 
veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.” hükümleri bu-
lunmaktadır. Mahkeme bu suç tipinin oluşması için teknik bir ayrımdan 
ziyade yoruma dayalı bir ayrıma başvurmuştur. Bunun için üç kriteri göz 
önünde bulundurmuştur: 1-Alenen aşağılama var mıdır? 2- Fiil kamu 
barışını bozmaya elverişli midir? 3-Suça konu ifadeler “İfade özgürlüğü” 
kapsamında mıdır? Mahkemeye göre suça konu edilen yazıların ifade 
hürriyetinin aştığının belirtilmesi bu konuda bir zorlamayı gerektirmek-
tedir. Günümüzde sosyal medyadaki paylaşımların artık hemen hemen 
kişilerin kendi dünyalarına ait her türlü ifadeyi kapsadığını ve sosyal 
medyanın özgür bir platform olduğunu, paylaşılanlara buna özel anlam 
atfedilebilmesi için çok kapsamlı, özellikle hazırlanmış ve bilinçli bir şe-
kilde belli bir amaca yönelik planlı bir paylaşım gerekeceği düşünülmeli-
dir. Ancak olayın gidişatı incelendiğinde sanığın bu şekilde bir suç işleme 
kastının olmadığı gözlemlenmekte sadece düşüncelerini ifade etmektedir. 
Tam tersine sanık Anayasa ve AİHS ile korumaya alınmış; din ve vicdan 
hürriyeti kavramlarının sınırları içerisinde, düşünce özgürlüğü çerçeve-
sinde ve ifade hürriyetini kanunun belirlediği sınırları aşmaksızın kulla-
narak paylaşımda bulunmuştur. Kural hürriyettir, istisnası ise kısıtlama-
dır. Günümüzde muasır medeniyetlere seviyesini esas alan ülkemizde, 
adil olduğuna inandığımız ve güvendiğimiz hukukumuzda, hür bireylerin 
var olması ve bu ortamın daha çok gelişerek özgür toplum olma yolun-
da ilerlemenin sırrı daha hoşgörülü olma ve olaylara geniş perspektiften 
yaklaşmayı gerekli kılmaktadır. Bütün bu gerekçeler dolayısıyla, sanığın 
paylaşımındaki ifadelerin; kamu güvenliği açısından açık, yakın ve ciddi 
bir tehlikeyi somut olarak ortaya çıkarmadığı, şiddet çağrısı niteliğinde 
olmadığı gibi sanığın yasal çerçevede ifade özgürlüğünü kullandığı ve su-
çun unsurları oluşmadığından sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi 
çoğunluk tarafından kanuna aykırı bulunmuştur. Belirtmek gerekir ki bu 
paylaşımın ifade hürriyetinin sınırları içerisinde yer almasından ve ifade 
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hürriyetinin geniş yorumlanmasından dolayı verilen bu beraat kararının 
yanı sıra bu karara karşı olarak verilen karşı oy yazısında yine suçun un-
surlarının oluşmamasından dolayı beraat kararının verilmesi desteklen-
miş ancak bu beraat kararının sebebi farklı yorumlanmıştır.57

57 Yargıtay 8. C.D, E. 2014/35434, K. 2015/22535, T. 12/10/2015; Karşı oy yazısında 
belirtilen beraat sebebinin gerekçesi ise şu şekildedir: “Sorunun çözümü için halkın 
bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçunun unsurlarının ne olduğuna 
bakmak gerekmektedir. TCK’nın 216. maddesinin 3. fıkrasındaki suçun oluşabilmesi 
için üç unsurun gerçekleşmesi gereklidir. Bunlar halkın bir kesiminin benimsediği dini 
değerleri aşağılamak, bu aşağılamanın aleni olması ve fiilin kamu barışını bozmaya el-
verişli olmasıdır… Aleniyetin,’’ herkesin veya birçok kimsenin okuyup görmesiyle değil, 
okuyup görebilmesi mümkün ve muhtemel olan yerlerde fiilen işlenmesiyle gerçekleşe-
ceği’’ Yargıtay uygulamasında kabul edilmiştir ve olayında twitter üzerinden yaşanması 
gereği aleniyet unsuru gerçekleşmiştir. Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlerin 
aşağılanıp aşağılanmadığı unsuruna gelince; burada öncelikle sanığın kullandığı ifade-
lerin dini değerler kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ile bu değerlerin 
aşağılanıp aşağılanmadığı ve söylenen sözlerin ifade hürriyeti kapsamında kalıp kal-
madığını incelemekte yarar vardır. Sanığın ifadelerinde geçen ‘’Tanrı uğruna yaşamak, 
ölmek’’, ‘’Cennet’’, ‘’Cehennem’’, ‘’Huri’’, ‘’Müezzin’’ gibi kavramlar Türk halkının büyük 
kesiminin benimsediği dinin değerleri olup, Tanrı, Cennet ve Cehennem, aynı zamanda 
semavi dinler olan Hristiyanlık ve Musevilikte de var olan kavramlardır. Yasada sadece 
İslam dinine değil, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerler korunmuştur. Aşa-
ğılamak, küçültücü davranışlarda bulunma, hor görme olarak tanımlanmakta olup, 
ifadelerde geçen ‘’yavşak, adi, magazinci, hırsız, şaklaban sözleri tek başına bir kişiye 
söylendiğinde hakaret suçunu oluşturur. Sanık ‘’nerde yavşak, adi magazinci, hırsız, 
şaklaban varsa hepsi Allahçı’’ diyerek tahkir ve tezyif içeren bu sözlerle inanan insanları 
aşağılamaktadır. Yine Cennet, meyhane ve kerhaneye benzetilerek dinin temel inancı 
olan ahiret inancı ile alay edilmektedir. Müezzinin akşam ezanını hızlı okuması sebebi 
olarak bekleyen rakı masası, sevgili olduğu ima edilerek bir din görevlisi üzerinden 
dini değerlerle alay edilmektedir. Söylenen sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında olup 
olmadığı konusunun değerlendirilmesinde ise açıkça belirtmek gerekir ki, 1982 Ana-
yasasının 26. maddesinde güvence altına alınan düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti 
herkese tanınan bir haktır. TCK’nın 26. maddesinde ise ‘’hakkını kullanan kimseye 
ceza verilmez’’ hükmü getirilmiş olup dava konusu ifadelerin ifade özgürlüğü kapsamın-
da kaldığının tespiti halinde eylem hukuka uygun hale gelecektir. Ancak Anayasanın 26. 
maddesinin 2. fıkrasında ifade hürriyeti mutlak ve sınırsız olarak kabul edilmemiş, sı-
nırlanabileceği belirtilmiştir… Somut olayda; sanığa ait internet sitesinde yer alan sözle-
rin, kamusal tartışmaya hiçbir katkısı olmayan, başkalarını nedensiz yere inciten, eleş-
tiri sınırlarını aşan, dinsel değerler ya da duygular ile dini inancı aşağılayan, alay eden, 
bilimsel nitelikte olmayan, ne maksatla ve hangi nedenle kamuoyuna kişisel görüşlerin 
açıklandığına dair sanık tarafından yargılama aşamasında bir izahat getirilmeyen, aşa-
ğılama dışında belli bir kişiye yönelik söylendiğinde hakaret niteliğinde sayılabilecek 
‹›yavşak, adi, magazinci, hırsız, şaklaban›› sözlerini içeren, dini değerlerin saygınlığı-
nı tümden inkâr eden ifadelerin, ifade hürriyeti kapsamında kalması ve bu nedenle 
toplumdaki dini değerlerdeki hassasiyetler nazara alındığında korunması söz konusu 
değildir. Bu nedenlerle sanığın attığı tweetler ifade hürriyeti kapsamında değerlendiri-
lemezler. Dini değerleri aşağılamanın kamu barışını bozmaya elverişli olması unsuruna 
gelince; suç somut tehlike suçu olduğu için fiilin ne şekilde kamu barışını bozmaya elve-
rişli olduğunun tartışılması gerekmektedir. Somut olayda fiilin kamu barışını bozmaya 
elverişli olup olmadığını hâkim takdir etmelidir. Kamu barışını bozmaya elverişli olmak 
eylemin bireylerin taşıdıkları barış esasına dayalı bir hukuk toplumunda yaşadıklarına 
dair duygunun zedelenmesi veya zedelenme ihtimalinin somut biçimde ortaya konul-
ması olarak tanımlanmakta olup, fiil nedeniyle ‘’toplum kesimleri arasında oluşmuş ve 
ortaya çıkan bir infial, herhangi bir taşkınlık saptanmamıştır ve kamu barışını bozan 
herhangi bir somut olgu da meydana gelmemiştir. Sanığın eylemine karşı medyada bazı 
tartışmaların yaşanmasının kamu barışını bozmaya elverişli olduğunu kabul etmek ola-
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2015 yılında verilmiş olan bu karardan da anlaşılacağı üzere Yargıtayı-
mız geçmişe oranla temel hak ve hürriyetler açısından son derece özgür-
lükçü bir tavır sergilemiş ve ifade hürriyetini geniş yorumlamıştır. Bu in-
san hakları açısından önemli bir gelişmedir ve sosyal medyanın insanlar 
üzerindeki etkisinin ve demokrasinin ülkedeki yerinin sağlamlaşması ba-
kımından da önem teşkil etmektedir. Zira bilindiği üzere bu tip kararlar 
dolayısıyla geçmişte Yargıtay tarafından yahut iç hukuk yolları tüketilerek 
ret alan bireyler AİHM’e gitmekte ve AİHM’in verdiği olumlu kararlar so-
nucunda Türkiye ciddi tazminatlara maruz kalabilmekteydi. Son yıllarda 
gelişen bu içtihadın devam etmesi hem uluslararası arenada devletin iti-
barının sarsılmamasına hem de özgürlüklerin gün geçtikçe gelişmesine 
hiç şüphesiz katkı sağlayacaktır.

B. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin İfade Hürriyetine Bakış 
Açısı

İfade hürriyetinin bireylerin düşüncelerini ifade edebilmeleri ve tartı-
şabilmeleri açısından demokrasi açısından önemlidir. Bu hürriyet hak-
kında AİHM’de demokrasinin ilk koşulu olduğunu ifade etmektedir. Öyle 
ki mahkeme sembolik olarak da olsa ifade hürriyetine verdiği bu değeri 
belirtmek adına 1998 yılında ilk kararını ifade hürriyeti konulu dava-
da vermiştir.58 İfade hürriyeti her ne kadar demokrasinin temeli olarak 
adlandırılsa da mutlak olarak korunmadığını belirtmiştik. AİHS’e taraf 
olan devletler sözleşmede belirlenmiş hallerde bu hürriyeti sınırlayabil-
mektedir. İşte taraf devletlerin bu kısıtlamayı keyfiliğe varıp vardırmadı-
ğını denetlemek için görev AİHM’e düşmektedir. İşte bu başlıkta AİHM’in 
bakış açısını görebilmek adına, AİHM bakımından incelenecek dava Otto 
Priminger Enstitüsü-Avusturya davasıdır.59 Otto Priminger Enstitüsü(O-
PI) Avusturya yasalarına göre kurulmuş ve faaliyette olan özel bir dernek-
tir. Kar amacı gütmeyen bir kuruluştur; hedefi, görsel – işitsel araçlarla 
yaratıcılığı, iletişim ve eğlence unsurlarını geliştirmektir. Faaliyetleri ara-

naklı değildir. Bir konunun medyada tartışılmasını kamu barışını bozmaya elverişli 
kabul etmek, toplumun bilgi sahibi olmasını ve ilerlemesini sağlayan her tartışmayı 
suç haline getirmek demektir. Bu nedenle sanığın eyleminde, kamu barışını bozmaya 
elverişlilik unsuru gerçekleşmemiştir. Sonuç itibariyle; sanığın kendisine ait bir sosyal 
paylaşım sitesinde yazdığı yazılar nedeniyle halkın benimsediği dini değerlerin alenen 
aşağılandığı, yazıların ifade hürriyeti kapsamında kalmadığı, ancak yazıların kamu 
barışını bozmaya elverişli olmadığı, bu nedenle suçun maddi unsurlarının oluşmadığı, 
yerel mahkemenin hükmünün bozulması gerektiği…”, http://karararama.yargitay.gov.
tr (E.T. 19.11.2018)

58 Vahit Bıçak (Derleyen ve Yorumlayan), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında 
İfade Özgürlüğü, Liberal Düşünce Topluluğu Avrupa Komisyonu, Ankara, 2002, s.20.

59 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Otto Preminger Enstitüsü – Avusturya Davası, 
Başvuru no. 13470/87, 20 Eylül 1994, Strasbourg, http://hudoc.echr.coe.int, (E.T. 
04.12.2018)
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sında, “Cinematograph” adlı bir sinema işletmek de bulunmaktadır. Der-
nek, Werner Schroeter’in halka açık yapılacak olan “Cennetteki Konsey” 
filmini halka duyurmuştur. Bu duyuru, OPI’nin 2.700 üyesine dağıttığı ve 
Cinematograph’ın kendi vitrini de dâhil olmak üzere astığı bir afiş vası-
tasıyla yapılmıştır. Fişte filmin konusu şu şekilde belirtilmiştir: «Oskar 
Panizza’nın Cennette geçen hicivsel nitelikteki trajedisi Roma’daki Teatro 
Belli’de yapılan bir gösterim sırasında filme alınmıştır ve yazarın, 1895’te 
dine küfretme yüzünden yargılanmasını ve hüküm giymesini yeniden or-
taya koyan bir yapıttır. Panizza, frenginin, Rönesans döneminde, özellik-
le, papa Borgia VI. Alexander’ın Hanedanlığında, insanoğlunun zina ve 
günahkârlık dolu yaşamına karşılık olarak Tanrı’nın bir cezası olarak 
verildiği varsayımından yola çıkmaktadır. Schroeter’in filminde, dünyevi 
gücün işaretlerini taşıyan, Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcileri cennettin 
kahramanlarına hafif ölçüde benzemektedir. Hristiyan inancının küçük 
betimlemeleri ve saçmalıkları karikatürlü biçimde hedef alınmıştır ve dini 
inançlar arasındaki ilişkiler ve zulmün dünyevi mekanizmaları sorgulan-
maktadır.» Ayrıca afişle 17 yaşından küçük kişilerin filmi görmelerinin 
yasaklandığı da duyurulmuştur. Bunun üzerine 11. Roma Katolik Kilisesi 
başsavcılığa talepte bulunarak yerel kanunlar uyarınca film için dava açıl-
masını istemişlerdir. İsnat edilen suç dini öğretilerin küçük düşürülme-
sidir. Bu suç ülkenin ceza kanunları uyarınca yasaklanmıştır. Başsavcı 
Basın Kanununa göre filme el konması için başvuruda bulunmuştur. Bu 
başvuruya karşılık gerekli izin mahkeme tarafından verilmiştir. Bunun 
filmin gösterimleri gerçekleştirilememiştir. Bu izin temyiz edilmiş, an-
cak temyiz mahkemesince bu temyiz reddedilmiştir. Reddin gerekçesini 
mahkeme “Sanatsal özgürlüğün, başkalarının dini özgürlük hakları ve 
Devletin düzen ve hoşgörü temeli üzerine kurulmuş bir toplumu koruma 
göreviyle sınırlı olduğu yolunda görüş bildirmiştir. Buna ilaveten, film sa-
dece, olağan dini hassasiyete sahip ortalama bir insanın dini duygularını 
incitme hedefini güdüyor ise Ceza Kanunu’nun ilgili maddesindeki amaç-
ları doğrultusunda, incinmenin “haklı görülebileceğini” bildirmiştir. Dini 
duygularla büyük çapta alay edilmesi hususu, kamuoyunun bilgi edin-
me konusundaki çıkarlarına veya filmi göstermek isteyen kişilerin mali 
çıkarlarına üstün gelmiştir.” olarak açıklamıştır. Film hakkında yapılan 
duruşmalar sonucu Bölgesel Mahkeme kararında, gösterilmesi planlanan 
Tanrının hem görsel, hem sözlü olarak bunak, iktidarsız bir aptal, İsa’nın 
zekâ özürlü kimse ve Tanrı’nın annesi Meryem’in, tarifine uygun biçimde 
davranan hafif meşrep bir hanım olarak sunulduğu ve şarap ve ekmek 
yeme ayininin alaya alındığı film, ülke ceza kanunu uyarınca dini temelleri 
küçük düşürme suçunun tarifine girdiğinden filmin piyasadan çekilmesi-
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ne karar vermiştir. Bu kararın temyizi mahkemece kabul edilmemiştir. 
Bunun üzerine bu dava AİHM’e götürülmüştür. AİHM’in bu konuda karar 
verirken nelere dikkat ettiğini açıklamak gerekmektedir. Her ne kadar 
sinemaya filmi görmek için girişte bir ücret ödenmekteyse ve yaş sınırı var 
ise de, geniş biçimde reklamı yapıldığını filmin gerçek niteliği, temel içeri-
ği ve konusu hakkında açık bir fikir verecek şekilde kamuoyunda bilginin 
mevcut olduğunu ve tüm bu nedenlerden, filmin gösterimi suç teşkil ede-
cek şekilde yeterli ölçüde kamuoyuna mal edildiği konusunda mahkeme 
uzlaşmıştır. Mahkemeye göre kimse Roma Katolik dininin, halkın büyük 
bir kısmının dini olduğunu göz ardı edemez. Ayrıca Avusturya resmi ma-
kamları, filmi toplatmak suretiyle, o bölgedeki dini barışı sağlamak ve 
bazı insanların dini inançlarına karşı mazur görülemez ve mütecaviz bi-
çimde yapılan saldırıların nesnesi oldukları kanısına kapılmalarını engel-
lemek amacıyla hareket etmişlerdir. Uluslararası bir yargıcın konumuna 
göre, yerel bir duruma karşı, belli bir zamanda bu tür bir önlemin gerek-
liliğini değerlendirme hususu öncelikle ulusal makamlara aittir. Mahke-
me tüm bu açıklanılan şartları değerlendiğinde, Avusturya yargısının bu 
çerçevede takdir hakkını aşmadığını belirtmiş ve bundan ötürü filme el 
konulmasında, ifade hürriyetine(10. madde) yönelik bir ihlalin gerçek-
leşmediğine karar vermiştir. Diğer yandan bu mantık filmin toplatılması 
için de geçerlidir. 10. madde kullanılmaları mevzuat uyarınca kanuna ay-
kırı olduğu sonucuna ulaşılmış nesnelerin toplumun faydası gözetilerek 
toplatılmasını yasaklamakta olduğu şeklinde algılanmamalıdır. Toplatma 
kararı, filmin Avusturya’da herhangi bir yerde gösterimini sürekli biçim-
de imkânsız kılmışsa da, AİHM kullanılan yöntemlerin hedeflenen amaç-
la orantısız olmadığını dolayısıyla ulusal makamların, bu konuda takdir 
hakkını aşmadıklarını ve buna uygun olarak ne el koyma ne de toplatma 
kararının AİHS’in 10. maddesinin ihlali anlamına gelmediğini ve bütün bu 
olanların ifade hürriyeti kapsamı içerisinde olmadığına karar vermiştir.

Bu karardan görüleceği üzere gerek Avusturya mahkemeleri gerek-
se de AİHM ifade hürriyetine somut olay bakımından kısıtlayıcı yaklaş-
mışlardır. Üstelik bu kısıtlamayla sadece ifade hürriyetini değil, aslında 
doğrudan basın ve sanat özgürlüğü alanı da daraltılmıştır. Ancak AİHM 
bunu toplumun genelinin huzurunu bozan olaylar için birtakım gereklilik 
olarak vurgulamakta ve dini değerleri aşağılama fiili toplumun büyük bir 
çoğunluğu için huzursuzluk teşkil ediyorsa bu kısıtlamanın ülkenin refahı 
için gerekli olduğunu belirtmektedir. Bu konuda da ulusal makamların 
takdir hakkı olduğunun altını çizmiştir. Elbette ki bu takdir hakkı keyfi 
değil, kanunlar çerçevesinde kullanılmalıdır.
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C. ABD Yüksek Mahkemesi’nin İfade Hürriyetine Bakış Açısı

ABD Yüksek Mahkemesinin ifade hürriyetine bakışıyla ilgili inceleye-
ceğimiz dava R.A.V – S.T. PAUL davasıdır.60 Bu davada “Davalının, bir 
ailenin bahçesinde, sebepsiz yere haç yakması üzerine, davalı R.A.V, in-
sanlar arasında, ırk, renk, soy, din veya cinsiyete dayalı öfke, tedirginlik 
veya pişmanlık duygusu uyandırdığı bilinen bir sembolün teşhirini ya-
saklayan St. Paul Minnesota Eyaleti Önyargılı Tahrik Suçuna ilişkin Ka-
nun’a göre yargılandı. Duruşmayı yürüten mahkeme bu ithamı, bu suçları 
düzenleyen yargı kapsamını çok geniş ve son derece konu bağımlı olması 
gerekçesiyle reddetti. Fakat Eyalet Yüksek Mahkemesi bu kararı iade etti. 
Mahkeme, haddini aşan bu iddiayı, daha önce bu mahkemenin verdiği ka-
rarlarda açıkça ifadesini bulan “kişilerde öfke, tedirginlik veya pişmanlık 
uyandıran” davranışlar kapsamında değerlendirerek reddetti... Mahke-
menin dava konusu kanunu, Anayasanın Birinci Değişikliğine aykırı bul-
ma gerekçesine göre, St. Paul Kanunu anayasal değildir. Kanunda başka-
larında “öfke, şiddet ve içerleme uyandıran” diye belirlenen ibare Yüksek 
Mahkeme tarafından “saldırgan ifadeler” anlamına gelebilecek semboller 
ve göstergeler şeklinde sınırlandırılmış olmasına rağmen, geride kalan 
nitelenmemiş tabirler kanunun ırk, renk, itikat, din ve cinsiyete dayalı 
aşağılama veya şiddet uyandıran “saldırgan ifadelere” uygulanabilir oldu-
ğunu belirtir. Ne kadar faşist ve şiddetli olursa olsun, hakaretamiz sözler 
içeren ifadeler belirli nahoş konulara hitap etmedikçe kullanılmalarına 
izin verilebilir. Örneğin, politik birlik, sendika üyeliği veya eş cinselliğe 
dayalı düşmanlık belirtmek gibi başka düşüncelerle bu “saldırgan ifade-
leri” kullanmayı arzu edenler buna dâhil değildirler. Birinci Değişiklik, 
St. Paul Kanunu’nun nahoş konularda fikirlerini açıklayan kişilere özel 
yasaklar getirmesine izin vermemektedir. Dahası, kendi pratik uygula-
nabilirliği içerisinde Kanunun sadece kapsam ayrımının ötesine geçerek 
gerçek görüş ayrılığına ulaşabileceği de söylenebilir. Örneğin, tiksindirici 
ırksal hakaret sözleri içeren ifadeler her görüşten kişilere yasaklanabilir. 
Ancak ırk, renk, itikat, din veya cinsiyet ayrımı uyandırmayan “saldırgan 
ifadeler”, örneğin bir kişinin annesi hakkında yapılan bir iftira, ırk, renk, 
vs. tolerans ve eşitlik taraftarı olan kişilerce kendi yaftalarında istenildiği 
gibi kullanılabilir gözükürken, o kişilerin muhaliflerince kullanılamazlar. 
Bir kişi, örneğin, “bütün anti-katolik bağnazlar piçtirler” diyen pankartını 
kaldırıp gösterebilir, ancak aşağılama ve dine dayalı şiddet uyandıraca-
ğından dolayı, aynı söz bütün katolikler için söylenemez… Vurgulanması 
gereken şey, burada tartışılan belli kişi veya gruplara yöneltilen saldırgan 

60 Zühtü Arslan(Derleyen), ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü, Libe-
ral Düşünce Topluluğu Avrupa Komisyonu, Ankara, 2003, s.270-277.
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ifadelerin değil, daha ziyade, önyargıya dayalı nefret ve özellikle bu du-
rumda olduğu gibi, “ırksal üstünlüğe dayalı fikirler içeren” mesajların ya-
saklanmasıdır. Herkes “hangi şekilde olursa olsun böylesi fikirlerle karşı 
karşıya gelmek değişik toplumların sorumluluğu hatta mecburiyeti” oldu-
ğu görüşüne bütün kalbiyle katılmalıdır… Bir kişinin ön bahçesinde haç 
yakma eyleminin bir cürümdür ancak Birinci Değişikliği ateşe atmaksızın 
böylesi bir davranışı önlemek için St. Paul başka hukuka uygun yolları 
deneyebilir… Dolayısıyla dava konusu kanun Anayasanın Birinci Değişik-
liğine aykırıdır ve geçersizdir. Karar bozulmuştur.”

Aslında burada incelediğimiz konu dini değerleri alenen aşağılama su-
çuna doğrudan bir bakış değil, bu suçu da içine alan nefret suçuna dayalı 
dolaylı bir bakış açısı olacaktır. Zira gerek dini değerleri gerek ırki gerekse 
de cinsiyetçi ifadelerle bir çoğunluğu hedef alan söylemler bu nefret suçu-
nun kapsamındadır. Yüksek Mahkemenin bu davaya yaklaşımına baktığı-
mızda ifade hürriyetini gayet geniş bir alanda yorumladığını görmekteyiz. 
Mahkemeye göre ifade hürriyeti hoşlanılmayan fikirlere karşı da açık fi-
kirli olmayı gerektirmektedir. Bu toplumsal bir ödevdir. Zira ifade hürri-
yeti demokrasinin ve açık fikirli bir ortamın oluştuğu toplumlarda ancak 
gelişebilecektir. Her insanın, zümrenin veya politikacının hoşuna gitme-
yen ifadeler elbette her dönemde olabilmektedir. Lakin önemli olan kar-
şıt görüşün yahut azınlık alanın ifade alanını daraltmamaktır. Bu şekilde 
toplumdaki her birey yahut grubun hoşuna gitmeyen ifadeleri kanunla 
yahut herhangi bir şekilde engelleme yoluna gidilecekse o zaman öyle bir 
ülkenin demokratikliğinden bahsedilemeyecektir. Mahkemenin burada 
üzerinde çalışma yaptığı konu, nefret suçuna yer vermiş yahut engellemiş 
eyalet kanunlarının anayasaya ve birinci değişikliğe ne kadar uyup uyma-
dığı halidir. Eyalet kanununun konusunun “kavgacı sözler, “müstehcen 
sözler”,”karalama ifadeleri” gibi kategorilerde yer alan ayrımcılığı öznelli-
ğe ve keyfiyete bıraktığının altını çizmiştir. Örneğin kanun kavga ifadele-
rinin yasada belirtilmeyen “siyasal görüş” yahut “homoseksüellik” neden-
leriyle bağlı olarak muhalif bir tavırla belirtilmesini yasaklamamıştır.61 
Yasaklama konularında ayrımcı yaklaşmış yani daha ziyade, önyargıya 
dayalı nefret ve özellikle bu durumda olduğu gibi, “ırksal üstünlüğe dayalı 
fikirler içeren” mesajların yasaklanması gibi keyfiliğe varan yasaklamada 
bulunmuştur. Bu da hükümetin beğenmediği konularda fikrini ifade eden 
kişilere keyfi engeller koymasının önünü açacaktır. Dolayısıyla böyle bir 
kanunun anayasallığından bahsetmek de mümkün değildir.

61 Arslan, s.40-45.
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SONUÇ

Yıllardır tartışılan ve üzerine bir sonuca varılamayan ifade hürriyeti 
hakkında tartışmalar hala daha devam etmektedir. Aslında farkına varıl-
ması gereken, bu hürriyetin önemi şuradadır ki, hak ve hürriyetler tartı-
şılırken ve üzerinde fikir birliği sağlanmaya çalışılırken bile ifade hürri-
yetinin sağlamış olduğu demokrasi ortamından yararlanılmaktadır. Zira 
bireylerin, kendisinin ve fikirlerinin ifadesine izin verilmeyen bir toplum-
da hak ve hürriyetler üzerinde fertlerin konuşması ve fikir beyan etmesi 
gibi bir durum zaten söz konusu olmayacaktır. İktidar ve kanun koyucu-
lar tarafından belirlenmiş bir takım kurallar topluma dikte edilmeye ça-
lışılacaktır. Dolayısıyla ifade hürriyetini tartışırken bile ifade hürriyetine 
ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada, öyle sanıyorum ki, bu özgürlüğe düş-
manca davranmak pek yerinde bir davranış değildir. Cumhuriyetimizin 
kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK Cumhuriyet’in ilanından sonra, ilke 
ve inkılâpları uygulamaya soktuğu yıllarda ifade hürriyetiyle ilgili olarak 
şu sözü söylemiştir: “Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak, 
kendine göre siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin gereklerini yeri-
ne getirmek ya da getirmemek hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikri-
ne, vicdanına egemen olunamaz.” Türkiye Cumhuriyeti ilke ve inkılâpları 
bu anlayış esas alınarak oluşturulmuş ve cumhuriyet bu anlayış üzerine 
inşa edilmiştir. Belirtildiği gibi demokratik bir toplumun olmazsa olmaz-
larından olan ifade hürriyeti engellendiği anda o ülkede demokrasiden 
değil, baskılanmış bir halktan söz etmek mümkün olabilecektir. Özellikle 
gerek siyasi gerek dini gerekse de farklı anlayış olarak parçalanmış olan 
ve birden çok milleti himayesinde barındıran devletlere, ülkede bu hürri-
yetin sağlanması bakımından çok iş düşmektedir. Zira çoğunluğun aynı 
fikri benimsediği ve ortak bir kültüre sahip toplumlarda ifade hürriyetine 
izin vermek ve otoriteyi sağlamak zaten kolaydır. Önemli olan, Amerika 
örneğinde olduğu gibi, birden çok kültüre, anlayışa ve millete ev sahipli-
ği yapan ülkelerde bu demokrasi ortamını yaratabilmek ve bu hürriyet 
bakımından olabildiğince az kısıtlamaya gidebilmektir. Amerika ifade öz-
gürlüğü bakımından, yukarıda incelemiş olduğumuz Yüksek Mahkeme 
kararından da anlaşılacağı üzere, içerisinde bu kadar fazla farklı sese sa-
hip olmasına rağmen bu özgürlüğü olabildiğince az kısıtlamayla uygulaya-
bilen nadir ülkelerden biridir. İncelenmiş olan mahkeme kararlarına ba-
kıldığında Yargıtay’a ve ABD Yüksek Mahkemesi’ne oranla AİHM’in daha 
kısıtlayıcı bir karar verdiği düşünülse bile aslında AİHM başlığı altında ele 
alınan dini değerleri alenen aşağılama suçu basın yoluyla işlendiğinden 
yani gösterime sokulacak olan bir film olması, ülkedeki tüm bireyler ta-
rafından izlenebilmesi ve toplumda infial oluşturma olanağı daha yüksek 
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olmasından dolayı verilen kararda ifade hürriyetini bu şekilde kısıtlama 
yoluna gidilmiştir. Yargıtayımızın verdiği kararın ise Türkiye koşullarında 
ifade hürriyeti bakımından önemli ve emsal teşkil edebilecek bir karar 
olduğu aşikârdır. Ancak AİHM’deki davayla kıyaslandığında, Yargıtay’da 
görülen davanın basın yoluyla işlenmemesi, sosyal medyada kişinin kendi 
kişisel hesabından suça konu ifadeleri paylaşması, kişinin kendi kana-
atini açıklaması ve kişisel hesap olmasından mütevellit toplumda infial 
yaratacak boyuta ulaşacak bir ileti olmaması sebebiyle ifade hürriyeti bağ-
lamında kabul edilmiştir. Öte yandan AİHM’de görülen bu tür bir olay 
ABD’de yaşansa idi, Yüksek Mahkemenin ifade hürriyetine ilişkin diğer 
kararlarına bakıldığında anlaşılacağı üzere, Yüksek Mahkeme muhteme-
len yine bu tür bir kararı ifade hürriyeti bağlamında değerlendirecekti. 
Zira ABD Yüksek Mahkemesi ifade özgürlüğünü geniş bir perspektiften 
yorumlamaktadır. Ve toplumdaki her bir birey dâhil olmak üzere, hoşa 
gitmeyen ifadelere dahi katlanılmasını toplumsal bir sorumluluk olarak 
yorumlamaktadır. Dolayısıyla AİHM’in kararı Türkiye ile kıyaslandığında 
normal, ABD ile kıyaslandığında ise kısıtlayıcı bir karar olarak nitelendi-
rebilir.
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KORUMA, UYGULAMA ve  
DENETİM BÜROLARI (KUDEB)

Av. Cüneyd ALTIPARMAK

I.Giriş 

Koruma meselesi ülkelerin, şehirlerinin değerlerini ortaya çıkararak 
yarıştığı ve ekonomik girdiler elde ettiği bu çağda, iktisadi alan başta ol-
mak üzere, çevre, tarih, kültürel miras konularını kapsamında almak-
tadır. Kültürel mirasın ise toplumların bilinç oluşumu alanında önemi 
büyüktür. Zira bireylerin bilinçleri okudukları, duydukları ve öğrendikle-
ri kadar, yaşadıkları mekanlar, gördükleri eserler ve hayatlarını sürdür-
dükleri ortamlarda gelişir ve şekil kazanır. Örneğin, metroya binmek için 
bir takım usulleri, metro gişesinden geçmeyi ve benzeri durumları bir kişi 
metro istasyonlarına girerek öğrenir. Osmanlı’nın nasıl yönetildiği oku-
yan birisinin Topkapı Sarayı’ndaki yerlerin ne anlama geldiğini bilmesi 
bilgisini pekiştirecek, Ayasofya’yı gören bir gencin çağa meydan okuyu-
şun ne demek olduğunu anlaması ve bu suretler ile bilinç inşaa edilmesi 
mümkün olacaktır. Koruma bu anlamda, somut olmayan kültür varlıkla-
rından, taşınmaz kültür varlıklarına kadar tüm değerleri kapsar. Kültür 
birikimi olarak, bir Mevlid-i Şerif ile Süleymaniye Camii’nin; Balıklıgöl ile 
sıra geceleri kültürünün arasındaki bağlantı, korunması gereken nitelik 
açısından neredeyse eş değer düzeyde kıymetlidir. Sözlü kültür ürünle-
rinin, taşınır kültür eserlerinin ve nihayet taşınmaz kültür varlıklarının 
tamamı korumaya mazhar tarihsel ve toplumsal hasılamızdır1. 

Kültür varlığımızın, cisimleşmiş en önemli eserleri taşınmaz kültür 
varlıklarıdır. Bunlar, kale, cami, han, yalı, saray, konak, hamam, alanlar, 
kümbetler ve benzeri eserlerdir. Çoğu zaman, bulunduğu yere adını ve-
ren, orayla müsemma hale gelen yapıların korunması ve çağın gereklerine 
göre devamlılığını sağlamak için yeniden fonksiyon verilmesi gerekecek-
tir. Bu yapılar, alelade betonarme yapılar olmadığı için, bunlara yapılacak 
müdahalenin daha katı ve belirli bir biçimde denetlenmesi, onarımların 

1 Ülkemizde “koruma” konusunun mevzuat bağlamında gelişimi hakkında detaylı bil-
gi için bkz: KEJANLI, D.Türkan / AKIN, Can Tuncay / YILMAZ, Aysel Türkiye’de Ko-
ruma Yasalarının Tarihsel Gelişimi Üzerine Bir İnceleme, Elektronik Sosyal Bilimler 
Dergisi www.e-sosder.com ISSN:1304-0278 Kış -2007 C.6 S.19 (179-196) Elektronik 
Sosyal Bilimler Dergisi www.e-sosder.com ISSN:1304-0278 Kış -2007 C.6 S.19 (179-
196) (İnternet: http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423879320.pdf 
, ET:13.04.2018) 
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kurala bağlanması ve uygun yapılıp yapılmadığının tetkik edilmesi gerek-
mektedir. Bu anlamda, Türkiye’de birçok kurum yetkili kılınmıştır. 

Korumaya yetkili kurumların başında, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
gelmektedir. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
bu konunun temel kodifikasyonu olup, bir çok mevzuatta bu kanuna atıf 
bulunmaktadır. Yine bu mevzuata dayalı alt metinler de (yönetmelik, ilke 
kararları, genelgeler ve kararlar gibi) ihdas olunmuştur. Bu kurumlardan 
bir diğeri de TBMM’dir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin idare ve kontro-
lünde bulunan kültür ve tabiat varlıklarının korunması, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığınca yerine getirilir. Bu korunmanın sağlanmasın-
da, gerektiğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının teknik yardımı ve işbir-
liği sağlanır. Milli Savunma Bakanlığının idare ve denetiminde veya sınır 
boyu ve yasak bölgede bulunan kültür ve tabiat varlıklarının korunması 
ve değerlendirilmesi, Milli Savunma Bakanlığınca yerine getirilecektir. Bir 
başka kurum ise Vakıflar Genel Müdürlüğüdür(VGM). Vakıflara ait olan 
taşınmaz kültür varlıkları, VGM tarafından, restore edilmektedir. Projele-
ri ve benzeri iş ve işlemleri VGM tarafından icra olunmaktadır. Yine İmar 
ve Şehircilik Bakanlığı da bu alanda kısmen ve özel durumlarda yetkili 
olarak tayin edilmiştir. Özellikle, riskli ve afet alanlarında ve yine terör 
nedeniyle bu alana giren özel bölgelerde İmar ve Şehircilik Bakanlığı yet-
kili olmaktadır. Yine Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 2985 sayılı Toplu Konut 
Kanunu uyarınca verilecek kredilerin en az %10’u tescilli taşınmaz kültür 
varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu işlemlerine ilişkin başvuru-
larda kullandırılır. Bu kapsamdaki öncelikli projeler Bakanlık ile Toplu 
Konut İdaresi Başkanlığınca müştereken belirlenir.

Koruma görevinin ve izinlerinin toplandığı en yoğun yer başta da be-
lirttiğimiz üzere Kültür ve Turizm Bakanlığıdır. Bakanlık, yurt içinde bu-
lunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarıyla ilgili görevlerin, 
bilimsel esaslara göre yürütülmesini sağlamak üzere Koruma Yüksek Ku-
rulu ve Bölge Kurullarını ihdas etmiştir2. Kültür Varlıklarını Koruma Yük-
sek Kurulu ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları Yönetmeliğinin 
12.maddesine göre, tespit edilen korunması gerekli kültür varlıklarının, 
arkeolojik, kentsel, kentsel arkeolojik ve tarihi sit alanlarının tescilini 
yapmak, kültür varlıklarının gruplandırılmasını yapmak, sit alanlarının, 
tescilinden itibaren üç ay içinde geçiş dönemi koruma esasları ve kullan-
ma şartlarını belirlemek, koruma amaçlı imar planları ile bunların her 
türlü değişikliklerini altı ay içerisinde inceleyip karar almak, uygulama-
ya yönelik projeler ile değişiklikleri hakkında en geç üç ay içinde karar 
almak, ören yerlerine ilişkin çevre düzenleme projeleri ile bunların her 

2 Mevzuat dayanağı için bkz.: 2863 s.K m.51 ve Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Ku-
rulu ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları Yönetmeliğine.
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türlü değişikliklerine ilişkin görüş bildirmek, korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlıklarının koruma alanlarının tespitini yapmak veya özellikleri-
ni kaybetmiş olanların tescil kaydını kaldırmak, koruma amaçlı imar pla-
nı onaylanmış sit alanlarında tescilli taşınmaz kültür varlığı parselinde, 
planın bulunmadığı sit alanlarındaki tüm parsellerde inşaî ve fiziki mü-
dahalelere; 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesi uyarınca ruh-
sat gerektirmeyen tamirat ve tadilatlar dışında uygulamalara ilişkin karar 
almak, sit alanı içinde kalmayan korunması gerekli taşınmaz kültür var-
lıkları ve bunların koruma alanlarına ilişkin uygulamaya dönük kararlar 
almak, naklinde zorunluluk bulunan korunması gerekli kültür varlıkları-
nın uygulamaya yönelik işlemleri hakkında görüş bildirmek, korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerinde, taşınmaz kültür varlıkları-
nın mahiyetlerini etkilemeyecek şekilde ayrılma ve birleştirilmelerine iliş-
kin karar almak, koruma kurulu müdürlüğünce talep edilmesi halinde 
görüş vermek, tescilli taşınmaz kültür varlıklarının kamu kurum ve ku-
ruluşları, belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birliklerince ka-
mulaştırılması işlemlerinde taşınmazın fonksiyonuna ilişkin karar almak 
görevleri ile teçhiz edilmiştir. Bu bağlamda kültür varlıkları konusunda, 
temel ve ilk derecek karar organı, koruma kurullarıdır. KUDEB’ler bu 
kurulların kararlarına göre yapılacak işlerde, bu esaslara dikkat etmek 
durumundadır. 

İl özel idareleri, 6360 s. Kanun ile Büyükşehirlerde kaldırılmıştır. Ye-
rine Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) ihdas olun-
muştur. İl özel idareleri ve YİKOB’a kültür varlıklarının korunmasına 
dair yetki 2863 s. Kanun çerçevesinde verilmiştir. Bu yapılar Valiliğin 
çatısı altındadır. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki 
ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe göre 
(m.12/a) “tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerine 5686 sayılı Kanun, 
3213 sayılı Kanun ve 2863 sayılı Kanunun ilgili maddeleri kapsamında ve-
rilen her türlü görevi yapmak, hak ve yetkileri kullanmak” YİKOB’a aittir. 
Durum, -2863 s. Kanun ile belediyeler de görevlendirilmiştir- belediyeler 
için de aynıdır. Ancak bir farkla ki Belediyeler, kültür ve tabiat varlıkları 
ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların 
ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını 
yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden 
inşa edebilir. (Belediye Kanunu m.14/b). Bu belediye mevzuatından kay-
naklı bir yetki olup, bu yetkisinin 2863 s. Kanun ve buradan neşet eden 
alt mevzuatla ele alınması gerekmektedir. 

Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve onarımına ilişkin olarak 
bu Yönetmelikte belirlenen hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi ve 
ortak bir program çerçevesinde hizmetlerin önceliklerinin belirlenmesi 
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amacıyla, koruma, uygulama ve denetim büroları, proje büroları ile ilgili 
kurum ve kuruluşlar arasındaki eşgüdüm il özel idareleri ve belediyelerce 
sağlanacaktır (KUDEBY m.16) 

Konu bahsettiğimiz üzere geniştir. Biz bu yazımızda, taşınmaz kültür 
varlıkları özelinde, kültür varlıklarının korunması amacıyla ihdas edilen 
“koruma, uygulama ve denetim büroları”(KUDEB) hakkında bilgi verip, 
hukuki boyutunu ele almaya çalışacağız

II. Kültür Varlığı ve Korunması 

Kültür varlıkları, toplumların çağlar aşan mirasıdır. Bu miras, bir so-
rumluluk getirmekle beraber, korunması yönünden bir zorunluluk halini 
almıştır. Kültür varlıklarının korunması, (kısaca, koruma) bir disiplini 
ve kurallar manzumesini gerektirmektedir. Bu ortaya çıkan hususların 
da ihdas edilecek belirli kurumlar/birimler eliyle yürütülmesi söz konusu 
olmalıdır. Bu kurumlara yukarda değinmiştik. Bu konudaki temel yak-
laşım, hangi kurumda olursa olsun, korumanın ilkelerinin ve yapıların 
niteliğinin esaslara bağlanmasıdır. 

Kanunun, tanımlar başlıklı 3.maddesinde kültür ve tabiat varlıkları 
tanımlanmıştır. Kültür varlıkları “tarih öncesi ve tarihi devirlere ait 
bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih ön-
cesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve 
kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya 
su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıklarını” olarak tanımlan-
mıştır (m.3/a-1 ve 2). 

Kültür veya tabiat varlıkları yoğunluklu olarak bir alanda bulunuyorsa 
buna sit alanı denmektedir. Tanımların yer aldığı maddenin (m.3) mü-
teakip bendinde sit, “tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli 
medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, 
mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, kültür 
varlıklarının yoğun olarak bulunduğu sosyal yaşama konu olmuş veya 
önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat 
özellikleri ile korunması gerekli alanlar” olarak ifade edilmiştir. Burada 
tekil olarak kültür varlığından, alan (çoğul) olarak ise kültürel sit alanın-
dan bahsedilebilecektir. 

Türk Dil Kurumunun terimler sözlüğünde, koruma3 kentlerin belli ke-
simlerinde yer alan çağbilimsel ve yapıtasarcılık değerleri yüksek yapıtlar-

3 Türkçe’de muhafaza kavramı ile de karşılanan bu kavram, İngilizce’de “conservation” 
veya “preservation”, Fransızca’da, “conservation”, Almanca’da ise “Aufbewahrung” keli-
meleri ile karşılık bulmaktadır. 
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la, anıtların ve doğa güzelliklerin -kentte bugün yaşayanlar gibi- gelecek 
kuşakların da yararlanması için her türlü yıkıcı, saldırgan ve dokuncalı 
eylemler karşısında güvence altına alınması olarak tanımlanmıştır4. Ko-
ruma5 taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında muhafaza edilmesi, bakımı, 
onarımı, restorasyonu, fonksiyon değiştirme işlemlerini, taşınır kültür 
varlıklarında ise muhafaza, bakım, onarım ve restorasyon işleri ihtiva 
eden sürece denmektedir. (KTVK m.3/a-4). Buna göre asli konumuz olan 
kültür varlıklarının korunması, taşınır, taşınmaz ve alan olmak üzere 
üçlü bir tasnifte ele alınabilir. Nitekim Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 
(KVİY)’nin 4.maddesinin (k) bendinde, kültür varlığı, “tarih öncesi ve ta-
rihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya 
tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve 
kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altın-
daki bütün taşınır ve taşınmaz varlıkları” olarak tanımlanmaktadır. Ko-
ruma bir kültür varlığı hakkında muhafaza, bakım, onarım, restorasyon 
ve fonksiyon değiştirme hususlarından en az birini içermelidir. Muhafa-
za; Kültür varlıklarının bulunduğu veya nakledileceği yerde korunmasını 
ifade eder (KVİY m.4/m). Bakım ise yönetmeliğin 4.maddesinin (b) ben-
dinde sadece yapının yaşamını sürdürmeyi amaçlayan, tasarımda, malze-
mede, strüktürde (yapısal durumunda), mimari öğelerde (unsurlarında) 
değişiklik gerektirmeyen çatı aktarımı,S oluk onarımı, boya-badana işleri 
olarak ele alındığını söyleyebiliriz.Onarım kavramından ise iki türlü an-
lam çıkabilmektedir. Buna göre, onarım basit (yalın) olabileceği gibi ni-
telikli (esaslı) olabilecektir. Kanunda “onarım ve restorasyon” terkibi 
ile ifade edilen duruma KVİY açıklık getirmektedir. Buna göre, onarım 
deyiminden “basit onarım”, anlaşılması gerektiği sonucuna ulaşmaktayız. 
Gerçekten, KVİY’de “esaslı onarım (restorasyon)” ifadesi kullanılmakla, 
esaslı onarımın restorasyon olarak ele alınması gerektiğini değerlendir-
mekteyiz. Buna göre, onarım (ya da müradifi olarak “basit onarım”) “Ya-
pıların; ahşap, madeni, pişmiş toprak, taş vb. çürüyen ya da bozularak 
eksilen mimari öğelerin özgün biçimlerine uygun olarak aynı malzemeyle 
değiştirilmesi, bozulan iç ve dış sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme 
uyumu sağlanarak özgün biçimlerine uygun olarak yenilenmesini” ifade 
etmektedir. (KVİY m.4/c)6. Restorasyon (yani Yenileme) da ise arz ettiği-

4 KAYIN, Emel, Metropolitan Planlamada Koruma : Sorunlar, Deneyimler, Çözümler Pa-
neli, Tarihi Kentler Birliği İzmir Buluşması, 2003, www.tarihikentlerbirligi.org/i/haber-
ler/izmir/emel_kayin_sunum.doc s.2.

5 “Korunma” kavramı da aynı anlamda kullanılmaktadır. 
6 Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair 

Yönetmelik’in 4.maddesine göre; Tadilat ve tamirat kavramları “…Yapıların yaşamını 
sürdürmesini amaçlayan; a) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 21 inci 
maddesi uyarıncaS ruhsata tabi olmayan: derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, 
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miz üzere “esaslı bir biçimde” yapının onarılması söz konusu olacaktır. 
Restorasyon, tüm sürece de ismini veren restorasyon projesi ile rölöve ve 
restitüsyon projelerinin yapılması ve uygulamasının yapılması aşamaları-
nın tümüdür Fonksiyon değiştirme de ise, restorasyon bahsinden farklı 
olarak bu kere, yapının işlevinin/kullanım biçiminin değişmesi de öneril-
mektedir. Taşınmaz kültür varlıklarında, fonksiyon değiştirme mimarlık 
açısından çağdaş bir koruma anlayışıdır. Bu anlayış, kullanım dışı kal-
mış, çağın ya da kullanıcılarının ihtiyaçlarına karşılık veremeyen yapıları 
yok olmaktan kurtarmaktır. Fonksiyon değişikliği özce; kültür varlıkları 
özelinde, yapıların estetik, sosyal ve kültürel değerlerini koruyarak, bu 
yapılarda kullanıcı gereksinimlerine cevap verecek şekilde, mekân konu-
sundaki yeni ihtiyaçları yerine getirecek müdahaleleri, değişiklikleri ve 
tarza uygun eklemeleri ihtiva eden yeni kullanım olanaklarının ortaya çı-
karılması olarak tanımlanabilir. 

III. Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları

KUDEB, koruma işlemlerinin merkezlerinden birisidir. Koruma Ku-
rullarının kararlarının takibini ve ruhsatlandırmasını yapan icra bir nite-
liği olan bir organdır. Konunun önemine binaen oluşturulmuş özel yetkili 
bir birim olarak karşımıza çıkan KUDEB, yapı ölçeğinden başlamak üze-
re her seviyedeki koruma konusunda ya kendisi takdir ederek izin ver-
miş yada kurulların verdiği izinler doğrultusunda iş yapılıp yapılmadığını 
denetlemiştir. 

Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları Yönetmeliği (KUDEBY) KU-
DEB’e benzer yapıları da düzenleme altına alınmıştır. Yönetmeliğin 4. 
Maddesinde geçen “Proje Bürosu” ve “Eğitim Birimi” şeklinde ifade edilen 
departmanları, KUDEB ile karıştırmamak gerekir. Buna göre Proje Büro-
ları, “il özel idareleri bünyesinde kültür varlıklarının korunmasına yöne-
lik rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile bunları tamamlayan ra-
porları hazırlayacak ve uygulayacak proje bürolarını” ifade eder (KUDEBY 
m.4). Başlıca görevleri, ilgili idare tarafından belirlenecek programlar çer-
çevesinde; il özel idaresi mülkiyet ve denetiminde bulunan, maliki bulun-
duğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştirecek mali yeterlili-
ğe sahip olmayan maliklerin mülkiyetinde bulunan ve il genel meclisince 

doğrama, döşeme ile mimari öğe olarak ve sanat tarihi açısından özellik arz etmeyen 
tavan kaplamaları, elektrikS ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarıl-
ması ve yörenin özelliğine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belir-
tilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen müdahaleleri, b) (a) bendinde belirtilen müdahaleler 
sırasında yapıdakiS ahşap, madeni, pişmiş toprak, taş gibi çürüyen ya da bozularak ek-
silen mimari öğelerin özgün biçimlerine uygun olarak aynı malzeme ile değiştirilmesini, 
bozulan iç ve dış sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme uyumuS sağlanarak özgün 
biçimlerine uygun olarakS yenilenmesi” olarak tanımlanmıştır. 
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belirlenen taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon ve restorasyon 
projelerini hazırlamak, özel uzmanlık gerektiren konularda üniversite ve 
araştırma kurumları ile işbirliği yapmak, projelerin, ilgili idarelerdeki izin 
ve onay süreçlerine katılmak ve süreçlerin tamamlanmasını takip etmek, 
il özel idaresi mülkiyet ve denetiminde bulunan taşınmazların koruma 
bölge kurullarınca onaylanan projelerinin uygulanmasını ve denetlenme-
sini sağlamak, taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendiril-
mesi için oluşturulan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına “Katkı 
Payı” kapsamında belediyelerce kültür varlıklarının korunması ve değer-
lendirilmesi amacıyla hazırlanan projeleri değerlendirerek Valiye görüş 
vermek, şeklindedir (KUDEBY m.11) 

Eğitim birimi ise, “il özel idareleri bünyesinde sertifikalı yapı ustaları-
nı yetiştirecek eğitim birimlerini” ifade etmektedir (KUDEBY m.4) Eğitim 
birimlerinin kuruluşunda o ilin özgün yapı sanatları göz önünde tutulur 
(KUDEBY m.13). Eğitim birimleri, çalışmalarını Milli Eğitim Müdürlüğü 
ile koordinasyon sağlanarak gerçekleştirilir. Yerel yapı ustalarını yetiştir-
mek amacıyla eğitim programları düzenler, yerel yapı ustalarının eğitim 
programlarına katılmasını sağlar, eğitim programını başarıyla tamam-
layanları belirleyerek gerekli sertifikanın verilmesini sağlar (KUDEBY 
m.14). Bu eğitimi almış ustalara “I. grup tescilli taşınmaz kültür ve tabiat 
varlıklarının esaslı onarımlarında” öncelik verilir.

KUDEB’lerin iş ve işlemlerinde Vakıflar Genel Müdürlüğünün neza-
retindeki taşınmazlar için ayrıksı bir hal tanzim edilmiştir. Buna göre 
Vakıflar Genel Müdürlüğü idare ve denetiminde olan mazbut vakıfların 
veya mülhak vakıfların mülkiyetindeki taşınmaz kültür varlıklarının tadi-
lat ve tamiratları özgün biçim ve malzemeye uygun olarak Vakıflar Genel 
Müdürlüğünce yaptırılır. Tescilli I. grup yapıların tadilat ve tamiratlarına 
izin vermeden koruma bölge kurulundan bilimsel görüş alınır. Bu uygu-
lamalar 2863 sayılı Kanun ve bu Kanuna göre hazırlanarak çıkarılmış 
yönetmelikler, Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları ve koruma bölge 
kurulunun almış olduğu kararlar çerçevesinde yürütülür. Vakıflar Genel 
Müdürlüğü tadilat ve tamirat gerektiren uygulamalarda yapılacak mü-
dahaleleri avan ölçeğin gerektirdiği nitelikte hazırlanacak rölöve projesi 
üzerinde belirtir. Bu proje ile yapının mevcut durumunun fotoğrafları ve 
uygulama raporu koruma bölge kurulu müdürlüğüne gönderilir. Tadilat 
ve tamirat uygulaması tamamlandıktan sonra, yapılan uygulamalar uz-
manlarca yerinde incelenir, uygulama öncesi belgelerle karşılaştırılarak 
yapılan uygulamanın düzeyi belirlenir. Hazırlanan uzman raporları ve di-
ğer belgeler koruma bölge kurulu müdürlüğüne bildirilir.  Tadilat ve ta-
mirat kapsamında başlanılan uygulamalarda, esaslı onarım gerektiğinin 
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tespit edilmesi halinde uygulama durdurulur ve konu belgeleri ile birlikte 
koruma bölge kurulu müdürlüğüne bildirilir (KUDEBY m.15).

B.Çalışma Şekli 

KUDEB, il özel idareleri,S büyükşehir belediyeleri ve Bakanlıkça izin 
verilen belediyeler bünyesinde, korunması gerekli taşınmaz kültür ve ta-
biat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini 
yapmak üzere kurulan birimlerdir. Buna göre, il özel idarelerinde veya 
büyükşehirlerde mutlaka bulunması gereken KUDEB, diğer belediyelerde 
ise izin verilmesi halinde mümkündür (KTVK m.10). 

6360 sayılı yasa ile Büyükşehir olan illerde il özel idaresi olmayacaktır. 
Yine büyükşehir olmayan illerde ise, il özel idaresi mutlaka bulunaca-
ğı için, her ilde en az bir adet KUDEB bulunacaktır. Bunlara ek olarak, 
izin alan il veya ilçe belediyelerinde de KUDEB olabilecektir. Kültür ve 
Turizm Bakanlığınca yapılacak incelemede, müracaata bulunan belediye-
nin sınırları içindeki kültür varlıklarının yoğunluğunu göz önüne alınarak 
belediyenin talebini değerlendirilir. Uygun görülen belediyelere bu imkân 
sağlanır. 

KUDEB’ler, il özel idarelerinde imar ile ilgili daire başkanlığı veya mü-
dürlük, büyükşehir belediyelerinde imar daire başkanlığı veya yeni ku-
rulacak daire başkanlığı, diğer belediyelerde ise imar müdürlüğü bünye-
sinde teşekkül eder. KUDEB’lerin çalışma biçimlerine dair temel esaslar 
Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim 
Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönet-
melik (KUDEBY)’te düzenlemiştir. 

KUDEB, yapacağı iş ve işlemlerde ilkin KTVK’ya, ikinci olarak buna 
dayanılarak çıkarılan yönetmeliklere, üçüncü olarak koruma yüksek ku-
rulu kararlarına ve nihayet koruma bölge kurulunun almış olduğu karar-
ları dikkate alacaktır. (KUDEBY m.8/1) 

KUDEB’in verdiği tadilat ve tamirat izinleri, yıllıktır. Yerine getirilme-
yen izin, yıl bitiminde yenilenmek zorundadır. KUDEB, tescilli I. grup ya-
pıların7 tadilat ve tamiratlarına izin vermeden önce koruma bölge kuru-
lundan bilimsel görüş alır. 

Tescilli taşınmaz kültür varlıklarında tadilat ve tamirat gerektiren uy-
gulamalarda, uygulamayı gerçekleştirecek olan kişi ya da kuruluş mülki-
yet durumu ile ilgili belge, yapının mevcut durumunun fotoğrafları ve ya-

7 I. Grup Yapılar: Toplumun dini, sosyal, ekonomik ve kültürel ortak gereksinimlerini 
karşılayan, yapıldıkları dönemin mimari ve sanat anlayışını yansıtan, simgesel anı, anıt-
sal, izlenim gibi değerleriyle korunması gereken yapıları ifade eder.

  II. Grup Yapılar: Kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan ve yöresel yaşam biçimini 
yansıtan korunması gerekli yapıları ifade eder. (Bkz. KUDEBY m.4) 
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pacağı uygulamaya ilişkin açıklayıcı bilgiyi içeren başvurusunu KUDEB’e 
verir. Bu başvuru KUDEB’ in en az iki uzmanı tarafından incelenir. Bu 
uzmanlardan birinin mimar olması zorunludur. İnceleme sonrasında ta-
dilat ve tamirat öncesi durum fotoğraf gibi belgelerle tespit edilir, yapıla-
cak uygulamaya ilişkin koşulların belirtildiği bir izin belgesi düzenlenir. 

Burada onarım türleri açısından, görev ve yetki değişeceği açıktır. Bu-
nun için, yukarda koruma türleri açısından izah ettiğimiz onarım mesele-
sinin iyice anlaşılması gerekir. Bir onarımın, basit mi nitelikli (esaslı) ol-
duğuna KUDEB karar verecektir. Bunu ele alıp inceleyip, basit kapsamda 
kaldığını düşünürse iş ve işlemler kendisi tarafından izin verilerek başla-
tılacak ve denetim de bu kapsamda yapılacaktır. Gerçekten de yukarda 
değindiğimiz üzere Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinde “esaslı onarım 
(restorasyon)” ifadesi kullanılmakla, esaslı onarımın restorasyon olarak 
ele alınması gerektiği sonucu çıktığını tekraren belirtmek isteriz. Buna 
göre, onarım yani basit onarım veya basit müdahaleden ise yapıların; ah-
şap, madeni, pişmiş toprak, taş vb. çürüyen ya da bozularak eksilen mi-
mari öğelerin özgün biçimlerine uygun olarak aynı malzemeyle değiştiril-
mesi, bozulan iç ve dış sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme uyumu 
sağlanarak özgün biçimlerine uygun olarak yenilenmesinin anlaşılması 
gerektiğini ifade etmek isteriz. Bu ayırım KUDEB’in sürece müdahalesi-
nin niteliğini belirleyecektir (KVİY m.4/c).

Burada bir bilgi de arz etmek isteriz ki, esaslı onarım (restorasyon) 
dışında kalan her uygulamaya, onarıma “basit onarım” diyemeyiz. Bunun 
yapının, planın, alanın veya uygulama yaklaşımına göre ele alınması ge-
rekmektedir. Örneğin sokak sağlıklaştırma işleri bir duvarın onarılması 
şeklinde olsa basit onarım, lakin tüm sokağı kapsar ise esaslı onarım 
olarak değerlendirilmesini gündeme getirecektir. 

Nitekim KUDEBY m.4’göre, “tadilat ve tamirat” kavramı; yapıların 
yaşamını sürdürmeyi amaçlayan iki tür hususu belirterek nitelenmiştir. 
Buna göre, birinci tür olarak, “3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanu-
nu’nun 21 inci maddesi uyarınca ruhsata tabi olmayan: derz, iç ve dış 
sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ile mimari öge ola-
rak ve sanat tarihi açısından özellik arz etmeyen tavan kaplamaları, 
elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması 
ve yörenin özelliğine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetme-
liklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen müdahaleleri”, ikinci 
tür olarak da birinci türde “belirtilen müdahaleler sırasında yapıdaki 
ahşap, madeni, pişmiş toprak, taş gibi çürüyen ya da bozularak eksi-
len mimari öğelerin özgün biçimlerine uygun olarak aynı malzeme ile 
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değiştirilmesini, bozulan iç ve dış sıvaların, kaplamaların, renk ve mal-
zeme uyumu sağlanarak özgün biçimlerine uygun olarak yenilenmesi” 
olarak ifade edilmiştir. Esaslı onarım ise, yukarda değindiğimiz üzere ta-
dilat ve tamirat dışında kalan ve bilimsel esaslara göre hazırlanmış rölö-
ve, restitüsyon ve restorasyon projelerine dayalı uygulamalarıdır. İnşai 
ve fiziki müdahale esaslı onarım, tesisat, sondaj, kısmen veya tamamen 
yıkma, yakma, kazı ve benzeri işleri ifade etmektedir. İnşai ve fiziki mü-
dahale, onarım mantığından uzak yıkıma dönük bir işlevdir. Bu kavram 
ve tanımlar, yetki dağılımı için çok mühimdir. 

Tadilat ve tamirat uygulaması tamamlandıktan sonra, yapılan uygula-
malar KUDEB uzmanlarınca incelenir. Uygulama, izin belgesi doğrultu-
sunda tamamlanmış ise onarım uygunluk belgesi düzenlenir. Yukarıda da 
bahsettiğimiz üzere, tadilat ve tamirat kapsamında başlanılan uygulama-
larda esaslı onarım gerektiğinin tespit edilmesi halinde uygulama durdu-
rulur ve konu belgeleriyle birlikte koruma bölge kurulu müdürlüğüne bil-
dirilir. Yine koruma amaçlı imar planı bulunmayan sit alanlarında tadilat 
ve tamiratlar ve dışında tüm uygulamalar için koruma bölge kurulundan 
izin alınması zorunludur.

Taşınmaz kültür varlığı parseline bitişik parsellerde ve koruma alan-
ları ve sit alanlarında yer alan ve yürürlükteki mevzuata göre ruhsatı bu-
lunan tescilsiz yapılardaki tadilat ve tamiratlarda KUDEB denetimi ile 
gerçekleştirilir. Ayrıca, koruma bölge kurulları tarafından onaylanmış 
rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine aykırı uygulamalar KUDEB 
tarafından koruma bölge kurulu müdürlüğüne bildirilir. Bu tip yapılar-
da koruma bölge kurulundan karar gelinceye kadar onarım uygulaması 
KUDEB tarafından durdurulur. Yine koruma bölge kurulları tarafından 
uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının plan hükümleri çerçeve-
sinde uygulanması sürecinde, plan hükümlerine aykırı uygulamalar KU-
DEB tarafından saptanır ve uygulamalar koruma bölge kurulu tarafından 
karar alınıncaya kadar durdurulur. Bu konuda hazırlanan tutanak koru-
ma bölge kurulu müdürlüğüne gönderilir.

Taşınmaz kültür varlıklarından depreme maruz kalan yapılar ile ilgili 
uygulamalar Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları ve konu ile ilgili 
diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak yürütülür. Bu kapsamda, yani 
zarar görmüş ve yıkılmak üzere olan (riskli) kültür taşınmazları kapsa-
mında, karşımıza temel olarak üç kanun çıkmaktadır. Bunlardan ilki, 
5233 s. Terör Ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması 
Hakkında Kanun (Geçici 6.madde), diğeri ise, 6306 s. Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (9.madde) ve nihayet adı ile 
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müsemma olan 5366 s. Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların 
Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun’dur. 

B. Personelin Niteliği

KUDEB’de görev alacak uzmanların nitelikleri Yönetmeliğin 6.mad-
desinde düzenlenmiştir. Belirttiğimiz gibi, koruma amacına uygun olan 
bir personel yapısı öngörülmüştür. Buna göre, KUDEB’lerde mimarlık, 
şehir planlama, mühendislik, sanat tarihi ve arkeoloji meslek alanların-
da uzmanlaşmış kişiler görev alacaktır. Uzmanların nitelikleri ve sayıları, 
KUDEB’in görev alanındaki taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının niteliği 
ve yoğunluğu göz önüne alınarak belirlenecektir. Şehir planlama meslek 
alanından gelen uzmanın korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat 
varlıklarının korunmasına yönelik planlama çalışmalarında görev almış 
olması tercih edilir. Mühendislik meslek alanlarından gelen uzmanın ise 
öncelikli olarak inşaat mühendisi olması tercih edilir. Mimarlar için, mi-
marlık meslek alanından gelen uzmanlardan en az birinin aşağıdaki nite-
liklerden birine sahip olması gerekmektedir: 

• Üniversitelerin Restorasyon Lisansüstü Programlarından mezun ol-
mak,

• Üniversitelerin Restorasyon Lisansüstü Programlarında en az üç yıl 
öğretim elemanı olarak görev yapmak,

• Kamu kurum ve kuruluşlarında taşınmaz kültür varlıklarının korun-
ması alanında en az üç yıl çalışmış olmak,

• Taşınmaz kültür varlıklarının onarımı konularında serbest meslek 
mensubu olarak en az beş yıl çalışmış olmak.

Tüm yukarda sayılan, belirtilen şart ve tercih kriterlerine ek olarak 
görevlendirilen uzmanların KUDEB’lerde çalışabilmesi için üç ay süre ile 
ilgili koruma bölge kurulu müdürlüğünde staj yapması zorunludur.  KU-
DEB’lerde hizmetleri yürütmek üzere ilgili idarelerce yeterli personel ile 
gerekli araç ve gereç bulundurulur. Bu şarta haiz personel olmadan KU-
DEB kurulamaz, muhtemel bir eksilmede ise KUDEB’in yetkileri ilgili 
koruma kuruluna otomatikman geçer. 

C.Görevler

Koruma, uygulama ve denetim bürolarının görevleri Yönetmeliğin 
7.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, maddeye göre aşağıdaki baş-
lıklarda toparlayacağımız görevleri yerine getirir.

1.Ön izin belgesi düzenlemek

Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan tadilat ve tami-
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rat uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek ve yapılacak onarıma ilişkin 
koşulların belirtildiği onarım ön izin belgesini düzenlemek KUDEB’in gö-
revidir. KUDEBY’de onarım ön izin belgesi, “tadilat ve tamiratların içeriği-
ni belirten, uygulamadan önce KUDEB tarafından verilecek belge” olarak 
tanımlanmıştır. 

2.Onarım ve kullanım uygunluk belgesi düzenlemek

Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit 
alanlarında, tadilat ve tamiratların; özgün biçim ve malzemeye uygun ola-
rak gerçekleştirilmesini denetlemek, uygun bulunanlara onarım uygunluk 
belgesi düzenlemek KUDEB’in görevidir. KUDEBY’de onarım uygunluk 
belgesi, “tadilat ve tamiratların onarım ön izin belgesine uygun tamamlan-
dığına dair ilgili idare tarafından verilecek belge” olarak tanımlanmıştır. 
Yine aynı yönetmeliğe göre, kullanma izin belgesi ise “yapının inşaatı ya 
da onarımının koruma bölge kurulu kararları doğrultusunda yapıldığının 
saptanmasından sonra, ilgili idare tarafından verilecek belge” olarak ta-
nımlanmıştır. 

3. Tadilat ve Tamiratları Denetlemek 

Tadilat ve tamirat kapsamında başlanılan onarımlarda KUDEB, ön 
izini verip işlemlerin yapılmasını denetlemek ve bu sınırlar içinde iş ve 
işlemlerin yapılmasını sağlamak ile mükelleftir. Yine Taşınmaz kültür ve 
tabiat varlığı parseline bitişik parsellerde ve koruma alanlarında yer alan 
ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre ruhsatı bulunan tescilsiz taşın-
mazlardaki tadilat ve tamirat uygulamalarına, varsa koruma amaçlı imar 
planı koşulları da dikkate alınarak izin vermek ve denetlemek

4. Koruma Bölge Kuruluna Bildirmek 

Tadilat ve tamirat kapsamında başlanılan onarımlarda esaslı onarım 
gereğinin saptanması durumunda onarımı durdurarak konuyu belgeleriy-
le koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek ile yükümlüdür. Taşınmaz 
kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma alanlarında Koruma Yük-
sek Kurulunun ilke kararları, koruma bölge kurulu kararlarına aykırı ve 
ruhsatsız olarak yapılan inşaatlar ile koruma amaçlı imar planlarında, 
plana; sitlerde, sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında 
imar mevzuatına göre gerekli işlemleri yapmak, uygulamayı durdurarak 
konuyu belgeleriyle koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek, tescilli 
kültür varlıklarının mail-i inhidam olmaları halinde can ve mal güven-
liğinin sağlanması için gerekli işlemleri yaparak durumu koruma bölge 
kurulu müdürlüğüne iletmek,
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5.Koruma Kurulu Onayı Almış İşleri Takip Etmek

Koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar 
planlarının plan hükümleri çerçevesinde uygulanmasını denetlemek ve 
koruma bölge kurulları tarafından onaylanmış rölöve, restitüsyon ve res-
torasyon projelerine ilişkin uygulamaları denetlemek, projesine uygun 
tamamlanan uygulamalar için kullanma izin belgesi düzenlemek yüküm-
lülüğü KUDEB’e haizdir. 

6. Taşınmaz Maliklerine Yardım Etmek

Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştire-
meyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak mali yardım-
lar ile ilgili düzenlemeleri gerçekleştirmek ve maliki bulunduğu taşınmaz 
kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere 
ilgili idarelerce yapılacak teknik eleman yardımında doğrudan görev al-
mak ya da bu görevi üstlenenleri denetlemek görevi bulunmaktadır. 

7. Kültür Varlıklarının Korunmasına Yönelik Çalışmalar yapmak

10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi  Kanununun 7 
nci maddesi ile 7/12/2004 tarihli ve 5272 sayılı Belediye Kanununun 14 
üncü maddesine göre belediyenin görevleri arasında yer alan kültür ve ta-
biat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan 
mekanların ve işlevlerinin korunmasına yönelik programları hazırlamak, 
bu amaçla yapılacak uygulamalara ilişkin işlemleri yürütmekle görevlidir. 

8. Gerekli Hallerde Suç Duyurusunda Bulunmak

21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na aykırı uygula-
maların tespiti halinde ilgili idareye ve Cumhuriyet Savcılığına bildirimde 
bulunur. 

V. Değerlendirme

KUDEB, koruma için önemli bir birimdir. Bir taşınmaz kültür varlı-
ğına müdahale ile ilk muhatap olan veya bu konudaki bir tadilat talebi-
ni ilk önce ele alan ve gerekli gördüğünde Koruma Kuruluna sevk eden 
departman KUDEB’dir. Belirttiğimiz gibi her ilde en az bir adet vardır. 
Ve konu, tarihi eser olunca bunlar devreye girmektedir. Bu niteliği ile, 
kültür varlıklarına yaklaşım Belediyeciliğin genel mantığından ve Vilayet 
işlerinin genel yaklaşımından ayrıksı bir hale gelmekte ve daha ehil kişi-
ler ile yürütümü hedeflenmektedir. Görevleri itibarıyla önemli bir alanı 
kapsayan KUDEB’lerin iş ve işlemleri idaridir. Bu anlamda, bazen asıl 
işlem bazen de dayanak işlemden neşet eden tasarruflarda bulunmak-
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tadır. Bu konuda Uyuşmazlık Mahkemesi bir kararında, özetle “…taşın-
mazın İstanbul I numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuru-
lunun kararı ile belirlenen, Kentsel Arkeolojik Sit Alanı olarak yeniden 
tanımlanan alan içinde kaldığı, İstanbul IV numaralı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararı ile de korunması gerekli 
kültür varlığı olarak tesciline karar verildiği, ayrıca taşınmazın üzerin-
de bulunan çelik konstrüksiyon müştemilat ve yine mülkiyeti davacıya 
ait olan 24 parsele bitişik duvarın KUDEB denetiminde….Belediyesince 
yıkılmasına karar verildiği, taşınmazın kamulaştırılması için Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna yapılan başvuruya cevap veril-
memesi üzerine iş bu davanın açıldığı anlaşılmıştır. Uyuşmazlığa konu 
davanın konusu, davalı idarece 2863 sayılı Kanun uyarınca kamu gücü 
kullanılarak tek yanlı irade ile yapılan işleme ilişkin bulunduğu anla-
şılmış olup, belirtilen duruma göre, idarenin kamu gücünü kullanarak 
tek yanlı irade ile yapmış olduğu işlemden kaynaklandığı belirtilen za-
rarın tazminine yönelik bulunan davanın, 2577 sayılı İdari Yargılama 
Usulü Kanunu’nun 2/1-b maddesinde yer alan ‘İdari eylem ve işlemler-
den dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan 
tam yargı davaları’ kapsamında idari yargı yerince çözümlenmesi ge-
rekmektedir8…”şeklinde hüküm kurmuştur. 

Anayasa Mahkemesi ise, “…İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Var-
lıklarını Koruma Kurulunun 15.11.1995 tarihli kararıyla 3. derece doğal 
sit alanı olarak tescil edilen bölgede, izinsiz inşaî ve fiziki müdahalede 
bulundukları gerekçesiyle cezalandırılmaları talebiyle açılan kamu dava-
sında, itiraz konusu kuralın Anayasa›ya aykırı olduğu kanısına varan 
Mahkeme, iptali için başvurmuştur. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkla-
rını Koruma Kanunu’nun, 8.10.2013 tarihli ve 6498 sayılı Kanun’un 3. 
maddesiyle değiştirilen 65. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “...
ile izinsiz inşaî ve fiziki müdahale...” ibaresinin, Anayasa’nın 2. ve 10. 
maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebinde, 
Anayasa Mahkemesi, özetle; Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununun 65. 
maddesinin itiraz konusu kuralın da yer aldığı dördüncü fıkrasında, bün-
yesinde koruma, uygulama ve denetim büroları (KUDEB) kurulan idare-
lerden bu Kanun’un 57. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca izin almaksı-
zın veya izne aykırı olarak tamirat ve tadilat yapanlar ile izinsiz olarak 
inşaî ve fiziki müdahale yapanlar veya yaptıranların altı aydan üç yıla ka-
dar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir. İtiraz 
konusu kural, fıkrada yer alan “...ile izinsiz inşaî ve fiziki müdahale...” 
ibaresidir….Somut olayda sanıklar, bünyesinde KUDEB olan idareden 

8 Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü 2013/248 E.  ,2013/875 K.
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izin almaksızın inşaî ve fiziki müdahalede bulundukları gerekçesiyle Ka-
nun’un 65. maddesinin, 6745 sayılı Kanun’la değişiklikten önceki dör-
düncü fıkrası uyarınca altı aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası 
talebiyle yargılanmaktadırlar. Lehe olan kanunun uygulanması ilkesi uya-
rınca suç işlediği anlaşılan kişiler hakkında, fiili işlediği zaman kanunda 
o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemeyeceğinden, 
sanıklar hakkında, Kanun’un 65. maddesinin dördüncü fıkrasının, 6745 
sayılı Kanun’la değişiklik öncesi hali uygulanmaya devam edecektir. Bu 
itibarla, itiraz konusu kuralın davada uygulanması gerekeceğinden Ana-
yasa’ya uygunluk denetiminin yapılması gerekmiştir. Anayasa’nın 2. mad-
desinde düzenlenen hukuk devleti, insan haklarına dayanan, bu hak ve 
özgürlükleri koruyup güçlendiren, eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, 
her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, 
Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet or-
ganlarına egemen kılan, Anayasa ve kanunlarla kendini bağlı sayan, yargı 
denetimine açık olan devlettir. Hukuk devletinde, ceza ve ceza yerine ge-
çen güvenlik tedbirlerine ilişkin kurallar, Anayasa’ya aykırı olmamak üze-
re ülkenin sosyal, kültürel yapısı, ahlaki değerleri ve ekonomik hayatın 
gereksinimlerini göz önüne alan suç politikasına göre belirlenir. Kanun 
koyucu, izlediği suç politikası gereği bazı filleri ceza hukuku alanından 
çıkarabileceği gibi korudukları hukuki yararları ve neden olduğu sonuçla-
rı esas alarak bir takım suçları farklı yaptırımlara da tâbi kılabilir. Kanun 
koyucunun bu konudaki tercih ve takdirinin yerindeliğinin incelenmesi, 
anayasal denetimin kapsamı dışında kalmaktadır. Bununla birlikte, hu-
kuk devleti ve ölçülülük ilkeleri gereğince bu yöndeki düzenlemelerde ön-
görülen yaptırım, insan onuruna aykırı bulunmamalı ve suçla yaptırım 
arasında bir ölçüsüzlüğe yol açmamalıdır. Anayasa’nın 10. maddesinde, 
“Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep 
ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir 
kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.’’’ denilmiştir. Mad-
dede yer verilen eşitlik ilkesi hukuksal durumları aynı olanlar için söz 
konusudur. Bu ilke ile eylemli değil, hukuksal eşitlik öngörülmüştür. 
Eşitlik ilkesinin amacı, aynı durumda bulunan kişilerin kanunlar karşı-
sında aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamak, ayrım yapılmasını ve ayrı-
calık tanınmasını önlemektir. Kanun önünde eşitlik, herkesin her yönden 
aynı kurallara bağlı tutulacağı anlamına gelmez. Durumlarındaki özellik-
ler, kimi kişiler ya da topluluklar için değişik kuralları ve uygulamaları 
gerektirebilir. Aynı hukuksal durumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar 
farklı kurallara bağlı tutulursa Anayasa›da öngörülen eşitlik ilkesi zede-
lenmez. Başka bir anlatımla, kişisel nitelikleri ve durumları özdeş olanlar 
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arasında, kanunlara konulan kurallarla değişik uygulamalar yapılamaz. 
Kanunlar, eşitlik ilkesine uygun bir şekilde, aynı durumda bulunanlar 
için haklarda ve ödevlerde, yararlarda ve yükümlülüklerde, yetkilerde ve 
sorumluluklarda, fırsatlarda ve hizmetlerde eşit davranılmasını sağlaya-
cak kurallar içermelidir. Anayasa›nın «Tarih kültür ve tabiat varlıklarının 
korunması» başlıklı 63. maddesinde, Devletin, tarih kültür ve tabiat var-
lıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlama ve bu amaçla destekleyici 
ve teşvik edici tedbirleri alma ödevine yer verilmiş ve özel mülkiyet konu-
su olan varlık ve değerlere getirilecek sınırlamaların ve bu nedenle hak 
sahiplerine yapılacak yardımların ve tanınacak muafiyetlerin kanunla dü-
zenleneceği hüküm altına alınmıştır. 2863 sayılı Kanun da, Anayasa›nın 
63. maddesiyle Devlete yüklenen ödevin bir gereği olarak kültür ve tabiat 
varlıklarının korunması amacıyla çıkarılmıştır. Kanun›un 7. maddesinin 
birinci fıkrasında, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları 
ve doğal sit alanlarının, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinatörlüğün-
de ilgili ve faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluşların görüşü alınarak 
tespit edileceği; dördüncü fıkrasında da korunması gerekli taşınmaz kül-
tür ve tabiat varlıkları ile ilgili yapılan tespitlerin koruma bölge kurulu 
kararı ile tescil olunacağı belirtilmiştir. Kanun›un 17. maddesinde ise sit 
alanlarında uygulanacak olan koruma amaçlı imar planlarının yapılması 
ve geçiş dönemi koruma esasları ve kullanım şartlarının belirlenmesine 
ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Maddenin (a) fıkrasının birinci pa-
ragrafında, bir alanın koruma bölge kurulunca sit olarak ilan edilmesiyle 
bu alanda her ölçekteki plan uygulamasının duracağı; ikinci paragrafın-
da, koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, koruma bölge kurulu 
tarafından üç ay içinde geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartla-
rının belirleneceği, belediyeler, valilikler ve ilgili kurumların söz konusu 
alanda üç yıl içinde koruma amaçlı imar planı hazırlatıp incelenmek ve 
sonuçlandırılmak üzere koruma bölge kuruluna vermek zorunda olduğu; 
dördüncü paragrafında, koruma bölge kurulunda görüşülen ve uygun gö-
rülen koruma planlarının onaylanmak üzere ilgili idarelere gönderileceği: 
beşinci paragrafında, ilgili idarelerin, koruma amaçlı imar planını en geç 
iki ay içinde görüşerek varsa değişmesini istediği hususları koruma bölge 
kuruluna bildireceği, koruma bölge kurulunda bu hususların değerlendi-
rilerek kurul tarafından uygun görülen haliyle planların ilgili idarelere 
onaylanmak üzere gönderileceği, planların koruma bölge kurulunun uy-
gun gördüğü şekliyle ilgili idarelerce altmış gün içinde onaylanmak zorun-
da olduğu, bu süre içinde görüşülmeyen ya da onaylanmayan planların 
kesinleşerek yürürlüğe gireceği, koruma amaçlı imar planının yürürlüğe 
girmesiyle geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının ayrıca 
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karar almaya gerek kalmadan ortadan kalkacağı ifade edilmiştir. Ka-
nun’un 9. maddesinde, Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları çerçeve-
sinde koruma bölge kurullarınca alınacak kararlara aykırı olarak, korun-
ması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit 
alanlarında inşaî ve fiziki müdahalede bulunulamayacağı, bunların yeni-
den kullanıma açılamayacağı ve kullanımlarının değiştirilemeyeceği hü-
küm altına alınmıştır. Maddede, hangi müdahalelerin inşaî ve fiziki mü-
dahale olarak kabul edileceği de belirtilmiştir. Buna göre “esaslı onarım, 
inşaat, tesisat, sondaj, kısmen veya tamamen yıkma, yakma, kazı veya 
benzeri işler “ inşaî ve fiziki müdahale olarak nitelendirilmiştir. Dolayısıy-
la, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alan-
ları ile sit alanlarında yapılacak esaslı onarım, inşaat, tesisat, sondaj, yı-
kım, yakma ve kazı gibi işlemlerin Koruma Yüksek Kurulunca belirlenen 
ilke kararlarına ve bu kararlara uygun olarak alınmış olan koruma bölge 
kurulu kararlarına uygun olarak yapılması gerekmektedir. Taşınmaz kül-
tür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarında, inşaî ve fiziki 
müdahalelere izin vermeye yetkili merciler Kanun’un 57. maddesinde dü-
zenlenmiştir. Maddenin yedinci fıkrasında, taşınmaz kültür ve tabiat var-
lıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, 3194 sayılı İmar Ka-
nunu’nun 21. maddesi kapsamına giren ruhsata tâbi olmayan tadilat ve 
tamiratların, özgün biçim ve malzemeye uygun olarak, bünyesinde KU-
DEB kurulmuş idarelerin izin ve denetimi ile yapılacağı, bunların dışında-
ki her türlü inşaî ve fiziki müdahalenin koruma bölge kurulunun izni ile 
yapılacağı belirtilmiş, dokuzuncu fıkrasında da koruma amaçlı imar plânı 
onaylanmış sit alanlarında, taşınmaz kültür varlığının bulunduğu parsel-
ler dışındaki inşaî ve fiziki müdahalelerin, koruma amaçlı imar plânı hü-
kümleri doğrultusunda, bünyesinde KUDEB kurulmuş idarelerin izin ve 
denetimi ile yapılacağı kural altına alınmıştır. Anılan kurallara göre, sit 
alanı olarak tescil edilmiş ancak henüz koruma amaçlı imar planı onay-
lanmamış bir alanda, gerek taşınmaz kültür varlığında gerekse de taşın-
maz kültür varlığının bulunduğu parsel dışında yapılacak her türlü inşaî 
ve fiziki müdahale için koruma bölge kurulundan izin alınması gerekmek-
te iken, koruma amaçlı imar planının yapılmış olması durumunda taşın-
maz kültür varlığının bulunduğu parsel dışındaki inşaî ve fiziki müdaha-
lelere izin verme yetkisi bünyesinde KUDEB kurulan idarelere geçmektedir. 
İzinsiz olarak inşaî ve fiziki müdahalede bulunanlar için uygulanacak ce-
zai yaptırımlar ise Kanun’un 65. maddesinde düzenlenmiştir. Maddenin, 
6745 sayılı Kanun’la değişiklik öncesi birinci fıkrasında, koruma bölge 
kurullarından izin alınmaksızın inşaî ve fiziki müdahale yapan veya yap-
tıranların, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para 
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cezasıyla cezalandırılması, itiraz konusu kuralın da yer aldığı dördüncü 
fıkrasında ise bünyesinde KUDEB kurulan idarelerden izinsiz inşaî ve fi-
ziki müdahale yapan veya yaptıranların altı aydan üç yıla kadar hapis veya 
adli para cezası ile cezalandırılması öngörülmüştür. 2863 sayılı Kanun’un 
3. maddesinin (8) numaralı fıkrasında belirtildiği üzere, koruma amaçlı 
imar planları; sit alanlarında, alanın etkileşim-geçiş sahasını da göz önün-
de bulundurarak, kültür ve tabiat varlıklarının sürdürülebilirlik ilkesi 
doğrultusunda korunması amacıyla hali hazır haritalar üzerine, koruma 
alanı içinde yaşayan hane halkları ve faaliyet gösteren iş yerlerinin sosyal 
ve ekonomik yapılarını iyileştiren, istihdam ve katma değer yaratan stra-
tejileri, koruma esasları ve kullanma şartları ile yapılaşma sınırlamaları-
nı, sağlıklaştırma, yenileme alan ve projelerini, uygulama etap ve prog-
ramlarını, açık alan sistemini, yaya dolaşımı ve taşıt ulaşımını, alt yapı 
tesislerinin tasarım esasları, yoğunluklar ve parsel tasarımlarını, yerel 
sahiplilik, uygulamanın finansmanı ilkeleri uyarınca katılımcı alan yöne-
timi modellerini de içerecek şekilde hazırlanan nazım ve uygulama imar 
plânlarının gerektirdiği ölçekteki plânlardır. Anılan kural uyarınca, sit 
alanı olarak ilan edilen bir bölgede, koruma amaçlı imar planı yapılmasıy-
la birlikte bu alanın hukuki durumu değiştiği gibi gerek planlama gerekse 
de planların uygulanmasında yerel yönetimler etkin bir rol üstlenmekte-
dir. Oluşan bu yeni hukuki durum karşısında, koruma amaçlı imar planı 
onaylanan bölgelerde, sit alanlarına nazaran farklı kurallar öngörülebilir. 
Bu kapsamda kanun koyucu, anılan bölgede yer alan taşınmazların nite-
liğine göre gerek inşaî ve fiziki müdahalelere izin vermeye yetkili mercile-
rin; gerekse de izinsiz inşaî ve fiziki müdahalelere uygulanacak cezai yap-
tırımların belirlenmesi konusunda farklı düzenlemeler yapabilir. 
Dolayısıyla, koruma amaçlı imar plânı onaylanmış sit alanlarında, taşın-
maz kültür varlığının bulunduğu parseller dışındaki inşaî ve fiziki müda-
haleler için bünyesinde KUDEB kurulmuş idarelerden izin alma şartı ge-
tirilerek bu idarelerden izinsiz inşaî ve fiziki müdahale yapan veya 
yaptıranlar için altı aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası öngö-
rülmesi kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamında olup kuralda hu-
kuk devleti ve eşitlik ilkelerine aykırı bir husus bulunmamaktadır. Açık-
lanan nedenlerle kural, Anayasa›nın 2. ve 10. maddelerine aykırı değildir9.” 
biçiminde hüküm kurmuştur. 

Anayasa Mahkemesinin kararındaki 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 21. 
maddesi kapsamına giren ruhsata tâbi olmayan tadilat ve tamiratların, 
özgün biçim ve malzemeye uygun olarak, bünyesinde KUDEB kurulmuş 

9 Esas: 2016/130, Karar: 2016/197, Karar: 28.12.2016, R.G.Tarih-Sayısı: 10.2.2017-
29975



246 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 93 • Sayı: 3 • Yıl: 2019

idarelerin izin ve denetimi ile yapılacağı, bunların dışındaki her türlü in-
şaî ve fiziki müdahalenin koruma bölge kurulunun izni ile yapılacağı be-
lirtilmiş, dokuzuncu fıkrasında da koruma amaçlı imar plânı onaylanmış 
sit alanlarında, taşınmaz kültür varlığının bulunduğu parseller dışındaki 
inşaî ve fiziki müdahalelerin, koruma amaçlı imar plânı hükümleri doğ-
rultusunda, bünyesinde KUDEB kurulmuş idarelerin izin ve denetimi ile 
yapılacağı kural altına alınmıştır. Anılan kurallara göre, sit alanı olarak 
tescil edilmiş ancak henüz koruma amaçlı imar planı onaylanmamış bir 
alanda, gerek taşınmaz kültür varlığında gerekse de taşınmaz kültür var-
lığının bulunduğu parsel dışında yapılacak her türlü inşaî ve fiziki müda-
hale için koruma bölge kurulundan izin alınması gerekmekte iken, koru-
ma amaçlı imar planının yapılmış olması durumunda taşınmaz kültür 
varlığının bulunduğu parsel dışındaki inşaî ve fiziki müdahalelere izin 
verme yetkisi bünyesinde KUDEB kurulan idarelere geçmektedir, şeklide-
ki vurgu, KUDEB’in fonksiyonuna dair önemli bir tespittir. 

Yargıtay Ceza Dairelerinin bir çok kararında10, KUDEB’in izni olmadan 
girişilen eylemlerin suç oluşturacağına dikkat ve vurgu yapıldığını gözlem-
lemekteyiz. Korum kurulları önlerine gelen iş ve meseleleri incelere ve ka-
rara bağlar, bu bağlamda KUDEB’ler daha icrai nitelikte görev yapmakta 
ve bu şekilde iş ve işlemler yürütmektedir. 
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YARGI REFORMUNA NASIL GİDİLİR?

Av. Casim YILMAZ

Yargılamanın sürüncemede kalması, toplumun giderek adaletin tecel-
lisine olan güvenini sarsmaktadır. Bu durumun bir yargı reformu ile gi-
derilmesine çalışıldığı günümüzde olası bir yargı reformuna ne suretle 
gidilebilir diye herkesin ve özellikle avukatlar dahil yargı mensuplarının 
düşünmelerinde yarar görmekteyim. 42 yıllık serbest avukatlık yapan biri 
olarak bugüne değin edindiğim tecrübeler ve tanık olduğum hususlarda 
düşüncelerimi aşağıda ki şekilde aktarma gereğini duydum.

A-İLK DERECE MAHKEMELERİ YARGIÇ ve SAVCILARI AÇISIN-
DAN:

Bilindiği üzere yargı, savcı, avukat, hakim üçlüsü üzerinden yürümek-
tedir. Başka bir anlatımla karar mercii olarak hakimlik, iddia makamı 
olarak savcılık, savunma makamı olarak da avukatlık üçlüsü yargılamada 
asıl rol sahibi olan makamlardır. O zaman yargılamanın sürüncemede 
kalmasının önüne geçmek ve toplumun giderek adaletin tecellisine olan 
güveninin sarsılmasına engel olmak için niza konusu olan bir hadisenin 
yargılanmasında bulunacak olan hakimin, savcının ve avukatın meslek-
lerine başlamaları kademeli olarak bu meslekte görev yapmalarının dü-
zenlenmesine göz atmak gerekir. Bu düşünceden hareketle bugüne de-
ğin olan uygulamanın dışına çıkmak gerekir. Örneğin hakim ve savcılık 
mesleklerin de yedek hakimlik ve yedek savcılıklara yer verilmelidir. Ye-
deklik hususunun avukatlara uygulama şeklini ise aşağıda Avukatların 
Yargılamanın Sürünceme de Kalmasındaki Rolleri” başlığı altında izah 
edilecektir. 

1-Yedek Yargıç ve Savcılar Açısından:

a-Yargıç ve Savcı adayının Türkçe dil kurallarını çok iyi bir şekilde 
bilir durumda olması (algılama ve aktarma) ve o nedenle gerek kendi ka-
naatini gerekse tanık ve bilirkişi beyanlarının tutanaklara veya kararlara 
anlaşılır bir şekilde aktarabilmelidir. 

b-Yargıç ve savcı adayının olayı kavrayabilme yeteneğine sahip olması 
aranmalıdır. Kavradığı olayı gerektiğinde taraflara, bilirkişi ve tanıklara 
anlaşılır bir şekilde aktarma yeteneğine sahipliği aranmalıdır.
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c-Yargıç ve savcı adaylarının aşağıda anlatılacağı şekilde yedek hakim 
ve yedek savcı olarak işe başlamaları ve karar hakiminin ve karar savcı-
sının denetim ve gözetimi altında yukarıda sayılan özelliklerin uygulan-
masına geçilip mesleki becerileri edinmesi sağlanmalıdır. Yedek yargıç 
ve yedek savcılar bilgi ve becerileri açısından kalem personeline bağlı ol-
mamalı, kalem personeli yedek yargıca ve yedek savcıya karşı bağlı ve 
sorumlu olmalı. (Denilebilir ki uygulama ve mevzuat bu yöndedir. Ancak 
uygulamada makamda bulunanlarının deneyimsizliği onların bir nevi ka-
lem personeli etkisinde kaldıklarına tanık olunmaktadır.) Yedek yargıcın 
ve yedek savcının asıl yargıçlığa ve savcılığa geçmesi asıl yargıcın veya asıl 
savcının önerisi ve o yörenin Adalet Komisyonu kararıyla, HSK’nın ona-
ması ile sağlanmalıdır. 

ç-Yedek yargıç ve yedek savcının sahip olduğu ve olacağı bilgi ve bece-
rilerini görevli bulunduğu Mahkeme veya hazırlık dosyalarıyla, atama ile 
görevlendirildiği tüm dosyalardan bilgi sahibi olmalıdır. Kürsüde dosya 
karıştırmakla bilgi edinilmez. O şekilde edinilen bilgi ile de sıhhatli ve 
itibarlı bir karar genellikle verilemez. 

d- Yedek yargıcı ve yedek savcının gözetim ve denetimi ile kendine göre 
karar safhasına getirilen dosyası asıl yargıca veya savcısına sunulmalı ve 
asıl yargıcın, asıl savcının kendi görüş ve bilgileri kapsamında varsa ek 
bilgilerin toplanması ile kısa sürede nihai karar vermeye olanak sağlan-
malıdır.

e-Yedek yargıç ve yedek savcı duruşma pratiği ve yargı ekonomisi ku-
rallarını uygulama becerisi kazanmalıdır.

2-Asıl yargıç ve asıl savcılık açısından:

a-Asıl yargıçlığa ve asıl savcılığa terfi sistemi getirilmeli. Terfi sistemine 
esas olacak şekilde onamadan geçen karar niteliği ve sayısı ölçü olarak 
alınmalıdır. 

b-Terfi sisteminde not verilmesine gidilmemelidir. 

c- Nihai kararlarda, kararın usul ve yasaya uygunluğunun yanında 
Anayasa ve AİHS ile AİHM kararlarına uygunluk kriteri de terfilerde na-
zara alınmalıdır.

ç-Her yargıç ve her savcı için ihtiyaç gereği yedek yargıç ve yedek savcı 
görevlendirilmelidir. 

d-Kürsü yargıcı ve asıl savcı karar merciidir. Karar vereceği dosya ile 
ilgili tüm delillerin noksansız ve hukuka uygun olarak dava dosyasında 
toplanması gerekmektedir. Bunların toplanması ile karar yargıcının ve 
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karar savcısının vakit harcamaması, hatta bu hususlara toplama safha-
sında kafa dahi yormaması gereklidir. Toplama hususu yedek yargıç ve 
yedek savcı tarafından yerine getirilmelidir.

e-Asıl yargıcın ve asıl savcının emekliliği, başka bir mahkemeye veya 
yöreye atanması ya da istinaf veya Yargıtay’da görev alması durumunda 
onun yerine geçmeye hak kazanmış yedek yargıcın ve yedek savcının asıl 
yargıçlığa ve asıl savcılığa geçmesi ile önceden edinilen duruşma ve soruş-
turma pratiği ve yargı ekonomisinin gözetilmesi kurallarının uygulaması 
nedeniyle işlerin sürüncemede kalması önlenmiş olacaktır. 

B-BİLİRKİŞİLERİN YARGILAMANIN UZAMASINDAKİ ROLLERİNE 
SON VERİLMELİDİR.

Bilirkişilerden hangi hususlarda mütalaa istendiği açık ve net bir şekil-
de belirtilip bu husus tutanağa geçirtilmelidir. Bilirkişiye rapor sunumu 
için süre verilirken özellikle bilirkişinin konu hakkında edindiği husus-
ların zihinden silinmesine yol açacak düzeyde uzun süre verilmemelidir. 
Verilen süre içerisinde rapor sunumunun yerine getirilmemesi halinde 
mutlak yaptırımların uygulanması sistemi geliştirilmelidir. Bilirkişilerin 
kendini soruşturma savcısı veya duruşma yargıcı yerine koyup kanaat 
belirtmekten kaçınması ve soruşturmanın veya davanın teknik açıdan ne-
yin ne olduğu hususunda görüş bildirmesi gerektiğine önem verilmelidir. 
Böylece bilirkişinin ilk rapor sunumuyla konu hakkında noksansız ola-
rak bilgi ve düşüncelerini aktarması sağlanmış olur. Aynı konuda birden 
fazla rapor alınıma gidilmesi önleneceği gibi yargılamanın bu nedenle sü-
rüncemede kalmasının önüne geçilmiş olur.

Soruşturma savcısı ve duruşma hakiminin de yukarıda sunduğumuz 
ölçütleri baz alarak bilirkişiden niza hakkında ne tür karar verileceği ile 
ilgili değil hadisenin teknik kısmıyla ilgili görüş ve düşüncesini dosya 
içeriğine uygun olarak sağlaması hususunu bilirkişiden isteyebileceğine 
önem verilmelidir.

C-YARGILAMANIN UZAMASINDA KALEMLERİN ROLLERİNE DE 
SON VERİLMELİDİR.

Yargılamanın sürüncemede kalmasında kalemlerin etkisine ilişkin bu 
konuda ki açıklamalarımız “Ülkemizde Yargının Sürüncemede Kalmasını 
Önleyici Proje Önerisi” (İBD, Temmuz 2014 sayı, 254-257) ve “Yargının 
Sürüncemede Kalması” (İlk Haber Gazetesi,14.03.2011 tarihli nüshası) 
de yer almaktadır.
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D-6100 SAYILI HMK ve 5271 SAYILI CMK’NIN GETİRDİĞİ SİS-
TEM AÇISINDAN:

6100 Sayılı HMK’nın davanın ikamesi ile duruşmaya başlanılması ara-
sında geçen süre yasanın ruhuna ve lafzına uygun olarak uygulanmadığı 
için davaların hiç yoktan asgari 8-11 ay arasında sürüncemede kalmasına 
neden olmaktadır. 

Davanın ikamesi veya soruşturmaya başlanılması ile birlikte gerek iş 
yoğunlukları ve gerekse eski usul uygulamalarından doğan alışkanlıklarla 
gerekli yazışmalara gecikmeli olarak geçilmekte, gerekse bu yazışmalarda 
çoğu zaman noksan bilgi ve belgeler istenmekte, konuyu denetleyen ve yol 
gösteren de olmadığından olası duruşma gününe kadar bu noksanlıklar 
telafi edilmemektedir. Bu hususun başka bir olumsuz yönü ise istenen ce-
vapların zamanında alınmaması ve gecikmelerin kontrolsüz kalmasıdır.

Eski Usul yasası uygulaması ile 8-11 aylık bir süreçte ortalama 4-5 
duruşma yapılabilinirken yeni usul yasası uygulamasıyla 8-11 aylık sü-
reçte hiçbir duruşma yapılmadan ve sadece cüzi işlemler yapılabilmekte, 
yapılan bu işlemlerin de çoğu yeterli görülmediğinden 8-11 ay sonra veri-
len ilk ve müteakip duruşmalarda tekrarlanmakla ancak doyurucu cevap 
alınabilmektedir. 

Doğaldır ki bu durum son CMK uygulamaları ile hazırlık soruştur-
maları için de geçerlidir. Bana göre yürürlükte bulunan HMK ve CMK da 
kusur aranmaktan çok uygulama alışkanlıklarının değişmemesi ve dene-
timsizlikten kaynaklı bir sorundur. İdari bir denetim veya kontrolün yargı 
bağımsızlığı ile ilgilendirmenin hiçbir ilgisi bulunmaktadır. Yargıçlar ve 
savcıların elbette ki kararlarında bağımsız, vicdan ve yasal mevzuata bağlı 
kalınarak karar vermeleri gerektiğine hiç kimsenin itirazı olamaz. 

E-TUTUKLAMANIN YARGI SÜRÜNCEMESİNDEKİ ETKİSİ:

Her ne kadar 5271 sayılı Ceza Usul Yasamız tutuklamayı zorunlu hal-
den çıkarmış ise de uygulamada adeta CMK da ki tutuklama ruhuna ters 
hareket edilmektedir. Düşüncemize göre şu şu suçlardan tutuklanır veya 
tutuklanmaz gibi bir durumun Ceza Usul Yasamızda yer almaması gere-
kir. Zira tutuklama suçun niteliği veya o fiilin niteliği veya o fiilin işlendiği 
toplum içerisinde ki veya kamuoyunda yarattığı vehamet derecesine göre 
hakim tarafından takdir edilmelidir. Bir fiilin karşılığı iki aylık bir ceza 
gerektirse dahi o fiilin toplum veya kamuoyu nezdinde ki tahrifatı, korku 
ve panik yaratması, insan hak ve özgürlüklerine açıkça tehdit oluşturması 
durumlarında hakim tutuklama kararı verebilmelidir. Ancak tutuklama-
nın kişi hak ve hürriyetlerini doğrudan kısıtladığı ve tahliyeler sırasında 
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hakim kararlarında “Başka suçtan tutuklu veya hükümlü değilse derhal 
salıverilmeli” ibaresine yer verildiği nazara alındığında hiç kimsenin keyfi 
veya haksız bir şekilde tutuklanmasına gidilemeyeceği açıkça ortaya çık-
maktadır. Bu nedenle tutuklamaya peşin fikirle gidilmemeli, mutlak şart-
ları bulunması halinde tutuklamaya gidildiğinde bunu gerek tutuklama 
kararını veren yargıç açısından ve tutuklamaya itiraz mercilerince bir aci-
liyet olarak her an göz önünde bulundurulmalı ve şartların tutuklu lehine 
gelişmesi halinde derhal tutuksuz yargılanmaya karar verilmelidir. Son 
yıllarda “Hele bir tutuklayalım, gerisini sonra düşünürüz” imasını verecek 
şekilde tutuklamalara gidildiği ve bu düşünce ile yapılan tutuklamaların, 
tutuklama dosyasını adeta takipsiz hale getirdiği ve bu haliyle yargılama-
nın sürüncemede kaldığına tanık olmaktayız. 

Kişi hak ve hürriyetini tutuklama karar ve talebi ile ortadan kaldı-
ran savcı ve hakimlerin bu konuda çok hassas davranmaları gerektiği 
ve insan hak ve hürriyetini ortadan kaldıran tutuklamanın devam edip 
etmeyeceğini adeta günün 24 saatinde göz önünde bulundurması gerekir. 
Bilindiği üzere yeni usul yasamızda tutuklama esas amaç olmaktan çıka-
rılmış ve yargılamada asıl amacın tutuksuz yargılanma olduğu kuralına 
yer verilmiştir. Bu kural doğrultusunda usul yasamızla tutuklama tedbiri 
yerine adli kontrol sistemi getirilmiştir. 

Doğaldır ki bağımsız ve tarafsız bir yargıda yargılama yapan yargıç-
ların, soruşturma yapan savcıların elbette ki kendi bağımsız ve tarafsız 
vicdanlarına dayalı olarak yasa uygulamasına gideceklerdir. Ancak tutuk-
lama talebinde bulunan savcının, tutuklama kararı veren hakimin bu ta-
lep ve kararları nedeniyle kendilerini daha etkin bir şekilde denetlemeleri 
ve bu konuda yasa, Anayasa ve insan haklarına karşı sorumluluklarını 
kesinlikle göz ardı edemeyecekleri bir prosedüre tabi tutulmaları gerekir. 
Bu düşüncemiz dışında kalan ve günümüz uygulamasına itibar edildiğin-
de bir dosyada tutuklama kararı verildiğinde bir de bunun üzerine dos-
yada gizlilik kararı verilip bu gizliliğin anormal bir süreye şamil olması 
halinde dosya adeta sahipsiz ve takipsiz bırakılmaktadır. (Detaylı bilgi 
için bakınız. İlk Haber Gazetesi 03.07.2010 tarihli nüshası.) 

 Zira yargılamanın sac ayaklarından bir olan savunma makamının 
dosyaya müdahalesi kısıtlanmaktadır. Soruşturma savcısının veya tutuk-
lamayı veren hakimin ulaşamadığı veya o an da toplanmasına gerek gör-
mediği ya da unuttuğu ancak doğrudan sanık lehine olabilecek delillerin 
toplanması savunma makamı tarafından soruşturmanın savcısına veya 
tutuklama kararı veren yargıca yardım etme olanağı kısıtlanmaktadır. Ka-
lem dahi tutuklu dosyalar üzerine doğrudan müdahale edememektedir. 
Bu durumlar yargılamanın sürüncemede kalmasına yol açmaktadır.
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Öte yandan son alınan karar ve uygulama ile savunma makamı, T.C. 
numarasını bildirdiği müşteki, mağdur, şüpheli veya sanığın dosya numa-
rasını öğrenememekte, bilgi alamamakta ve bu bilgiler için vekaletname 
aranmaktadır. Oysa yargılamanın temelini teşkil eden üç sac ayağından 
biri olan savunmanın bu şekilde bertaraf edilmesi yargılamanın sürünce-
mede kalmasına neden olmaktadır. Kaldı ki savunma makamını temsil 
eden avukatın bir soruşturmaya konu bir dosya ile ilgili taraflardan biri-
sinden vekaletname almadan önce olayı öğrenmesi ve öğrendiği bir olayın 
vekilliğini yapmasına karar verip vermemesi, karar verse bile vekilliği-
ni yapacağı tarafla anlaşıp anlaşmaması söz konusudur. O nedenle bu 
kısıtlamaların ortadan kaldırılarak savunmanın, taraf olan kişinin veya 
yakınlarından birinin avukata vereceği harici bir yazılı muvafakatname ile 
avukatın dosyalardan bilgi sahibi olması da yargılamanın sürüncemede 
kalmamasına bir sebep olarak sayılmalıdır.

F-YARGILAMANIN UZAMASINDA SAVCILARIN ROLÜ:

5271 sayılı Ceza yargılamasına ilişkin usul yasamız yargılamanın ilk 
aşamasından sonuçlanmasına kadar savcılarımızın görev ve yetkileri de-
taylı bir şekilde yer almaktadır. Bir şikayet hakkında kovuşturmaya yer 
olmadığına veya kamu davasının açılmasına karar vermesi ortalama 4 ile 
8 ayı bulmaktadır. (Örgütsel davaların belirtilen bu süreçten daha uzun 
süre almasını ayrık tutmaktayız.) Bu şekilde bir şikayetin sonucunun veya 
re’sen el konulan bir olay sonucunun beklenmesi adaletin geç tecellisinin 
ifadesidir. Bilindiği üzere geç tecelli eden adalet beraberinde bir takım 
adaletsizlikler de getirir. Bize göre yedek savcı uygulamasına geçildiğinde 
bu hususlar artık tartışma konusu yapılamayacaktır. 

Öte yandan eskiden beri süre gelen bir alışkanlığın gereği olmalı ki 
genellikle müşteki tarafın şikayeti ile ilgili deliller toplanmakta, şüpheli-
nin savunması ile ilgili delillerin ya toplanmasına gidilmemekte veya çok 
cüzi bir kısmı toplanabilmektedir. Doğaldır ki savunmanın kutsallığı ve 
bağımsızlığı yargı mercilerince her zaman nazara alındığında hazırlık aşa-
masında savcılıkça toplanmayan delillerin yargılama Mahkemesince top-
lanmasına gidildiğinde yargılama sürünceme de kalabilmektedir.

G-AVUKATLARIN YARGILAMANIN SÜRÜNCEMEDE KALMASIN-
DAKİ ROLLERİ:

Hakim ve savcı yardımcılarında aranan Türkçe dil kurallarını gerek 
yazılı ve gerekse sözlü aktarımında en iyi derecede bilebilecek ölçüsü, 
olayı kavrama ve ifade etme becerilerinin avukat adaylarında da mutlaka 
aranmalıdır. Zira hukuk fakültelerinden mezun olmak başka bir şey hu-
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kukçu veya avukat, hakim, savcı olmak başka bir şeydir. Başka bir anla-
tımla hukuk fakültesinden mezun olan herkes mezuniyetin noktasından 
itibaren hukukçu olamaz, avukat, hakim, ve savcılık yapamaz. Hakim ve 
savcı adayları için önceden aranan 70 puanlık ölçütün avukat adayları 
içinde geçerli olması gerekir. Sözünü ettiğimiz avukatlık adaylığını, avu-
katlığa müracaat sonrasında tabi tutulacakları avukatlığa giriş sınavında 
başarı gösterenler için kullanmaktayız. Avukatlık sınavının baz alındığı 
başarı notuyla geçen avukat adayının gerek adli stajında ve gerekse avukat 
yanında ki stajının denetimli bir disiplin altında yürümesi gerekmektedir. 

Avukatın dosyayı incelememesi her an için mazeret sayılmamalı ve 
bu durum duruşmanın taliki için bir neden olmamalıdır. Bilindiği üze-
re 6100 sayılı Hukuk usul yasamız ile 5271 sayılı Ceza usul yasalarımız 
avukat, savcı ve hakimler için belli bir sorumluluk ve yargılamanın sürün-
cemede bırakılmaması için belli yükümlülükler getirmiştir. Dava açma 
koşulları ile cezai açıdan şikayet koşulları usul yasalarımızda açıkça yer 
almaktadır. Ne var ki işin pratiğe dökülmesinde aksaklıklar çıkmaktadır. 
Bu aksamanın başlıca nedenlerinden biri iş yoğunluğu olmakla birlikte 
asıl nedenin niza konusunun hakim, savcı ve avukatlar tarafından olayın 
başlangıcından itibaren tam ve doğru olarak saptanamamasıdır. Bunun 
nedenlerinin başında konunun Türkçe dil kuralları kapsamında kavra-
yabilme ve genel yetenek kavramı ile ifade yeteneğinin zayıflığıdır. Bu ye-
tersizliğin Hakim, Savcı ve Avukat sınavlarıyla giderilmesi mümkündür.

Savunma hakkı kutsaldır ve bir gün mutlaka herkese lazım olur söy-
lemi avukatlık mesleğinin bilgeliğini ve kutsallığını ifade etmektedir. Avu-
katların bu çerçevede göreve başlamaları gerektiğine önem verilmelidir. 

H-YARGILAMA SİSTEMİMİZDE JÜRİ SİSTEMİNİN HAZIRLIĞINA 
GEÇİLMELİDİR. 

Dünyamızın gidişatı değişmekte, bu doğrultuda iklimler, örf adetler, 
insanların tutum, davranış ve düşünceleri değişmektedir. Bu değişimin 
yargı sistemine yansıması inkar edilemez. 4 duvar hakimliği ile yargılama 
yapılsa da, karar verilse de bu karar kanun uygulamasından ibaret kalır. 
Oysa yargılamada esas olan adaletin tecelli etmesidir. Adalet, kanunu uy-
gulamakla her zaman tecelli etmez. O nedenle kanun uygulaması sırasın-
da yargılamanın yapıldığı yöre ve konu hakkında artık jüri düşüncelerinin 
yer alması kaçınılmaz hale gelmiştir. Ülkemizdeki söylemde dile getiril-
diği üzere “Halkın sesi, Hakkın sesidir.” jüri sisteminde halkın sesi de 
yargılamada yer almaktadır. Daha geniş bilgi için “Yargıda jüri sistemine 
geçilmeli mi?” başlıklı makale. (İBD, Kasım 2013, s.196-199)



KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 
(KVKK) VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL VERİ 

KORUMA TÜZÜĞÜ (GDPR) KAPSAMINDA VERİ 
KAYIT SİSTEMİ 

Av. Burçak ÜNSAL - Stj. Av. Kaan ÖZDEMİR

A. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Veri Kayıt Sistemi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kişisel ve-
rileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otoma-
tik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla 
otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır. 
Dolayısıyla otomatik olmayan yollarla veri işlenirken, veri kayıt sistemi-
nin parçası olup olmamak faaliyetin KVKK kapsamına girip girmeyeceği 
açısından önem arz etmektedir.

Veri kayıt sisteminin tanımı: KVKK’nın 3. maddesi uyarınca veri ka-
yıt sistemi, kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlen-
diği kayıt sistemidir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (“KVK Kuru-
mu”) rehberinde1 belirtildiği üzere, veri kayıt sisteminde kişisel veriler 
ad, soyad, kimlik numarası vb. üzerinden sınıflandırılabileceği gibi kredi 
borcunu ödemeyenlere ilişkin bir sınıflandırma yapmak da bu kapsamda 
değerlendirilecektir.

Otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel veriler, herhangi bir veri ka-
yıt sisteminin parçası değilse KVKK kapsamında bir kişisel veri işleme 
faaliyetinden söz edilemeyecektir. Ancak bu veriler kişisel veri niteliğine 
haiz olmaya devam edeceği için, bu verilere ilişkin hukuka aykırı eylemler 
de 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil etmeye devam 
edecektir.2

Veri kayıt sisteminin oluşturulması gerek fiziki gerekse elektronik ola-
bilecektir. KVKK uyarınca veri kayıt sisteminin oluşturulması ve yönetil-
mesinden sorumlu kişi, kişisel verilerin işlenme amacını ve vasıtalarını 
da belirleyen veri sorumlusudur. Veri sorumlusunun kişisel verileri iş-
lerken karşılaştığı risklere yönelik gerekli aksiyonları alması ve sürece 
uygun tedbirleri alması gerekir.

1 Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 6698 Sayılı Kanun’da Yer Alan Terimler, syf: 6
2 Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Amacı ve 

Kapsamı, syf: 7
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KVK Kurumu kişisel verilere ulaşımı kolaylaştıran ve belirli bir kritere 
göre yapılandırılmış her türlü sistemin KVKK kapsamında değerlendirile-
ceği belirtilmiştir.3 Bu kapsamda Kurum’a göre, herhangi bir kritere bağlı 
olmaksızın gelişigüzel bir şekilde sadece kişilerin ad ve soyadlarının bir 
kağıtta yer alması hali, KVKK kapsamına girmemekle beraber; söz konu-
su isimlerin belirli bir kritere göre bir kağıda kaydedilmesi halinde bu 
veri kaydı KVKK kapsamında değerlendirilmektedir.4

Bir başka deyişle, kişisel verileri içeren kağıtlar halindeki kayıtlar 
mantıksal bir düzende saklanırsa KVKK kapsamına girecektir. Bu bel-
gelerin belirli bir düzene tabi olmaksızın çöp kutusuna atılması halinde 
söz konusu belgeler bakımından KVKK artık uygulanabilir olmayacaktır. 
Aynı şekilde, spesifik bir sistematik düzenle belgelerin raflarda saklan-
ması veya bir mağaza sahibinin mevcut müşterilerin ilgi alanlarına göre 
dosyalar hazırlayarak kişisel verileri işlemesi halleri de veri kayıt sistemi 
olarak sayılabilecektir.

Başka bir örnek vermek gerekirse, çalışma masasının üzerinde çeşitli 
meslek gruplarından kişilerin kartvizitleri herhangi bir kritere bağlı ka-
lınmaksızın ve düzensizce bırakılmışsa burada herhangi bir veri kayıt sis-
teminin varlığından söz edilemeyecektir. Ancak, bu kartvizitleri meslek 
gruplarına göre gruplandırıp istenilen kişinin bilgilerine kolayca ulaşılabi-
lir kılan bir düzen oluşturulursa burada KVKK kapsamında bir veri kayıt 
sisteminin olduğu söylenebilir.

B. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Uyarınca Veri Kayıt 
Sistemi

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) uyarınca veri ka-
yıt sistemi (“filing system”), işlevsel yahut coğrafi bir temelde, merkezi, 
merkezi olmayan veya dağınık olarak spesifik kriterlere göre erişilebilen 
yapılandırılmış herhangi bir kişisel veri dizisidir.

GDPR’da veri işleme faaliyeti, otomatik yöntemlerle olsun veya olma-
sın, kişisel veri ya da kişisel veri setleri üzerinde gerçekleştirilen toplama, 
kaydetme, düzenleme, yapılandırma, saklama, uyarlama veya değiştirme, 
elde etme, danışma, kullanma, iletim yoluyla açıklama, yayma veya kulla-
nıma sunma, uyumlaştırma ya da birleştirme, kısıtlama, silme veya imha 
gibi herhangi bir işlem veya işlem dizisi olarak tanımlanmıştır.

3 Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Uygula-
ma Rehberi, syf: 37

4 Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Uygula-
ma Rehberi, syf: 38
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Bu geniş tanım, GDPR uyarınca “işleme” anlamına gelmeyen ancak ki-
şisel verileri içeren faaliyetler bakımından tam bir netlik sağlamamakta-
dır. GDPR kapsamında kişisel verilerin işlenmesi ya tamamen veya kıs-
men otomatik araçlarla yapılmalı ya da otomatik yollarla işlenmemekle 
birlikte bir veri kayıt sistemi oluşturularak işlenmesi gerekmektedir. 
GDPR, veri kayıt sistemini belirli kriterler uyarınca erişilebilen yapılandı-
rılmış bir kişisel veri grubu olarak tanımlamıştır.5

Kişisel veri kavramı, herhangi bir biçimde mevcut olan verileri içerir. 
Yukarıda da belirtildiği üzere GDPR, otomatik yollarla işlenen bilgiler ba-
kımından doğrudan uygulanır, ancak ‘bir veri kayıt sisteminin parçası’ 
olması kaydıyla otomatik olmayan işlemeyi de kapsamaktadır. Örneğin, 
kağıtlar halinde bir hastane veya kliniğinin geçmişindeki hasta bilgileri-
nin, bir seyahat acentesinin telefonunu kaydeden bir müşteri temsilcisi-
nin kasette tuttuğu kişisel verilerinin otomatik olmayan yollarla tutulma-
sına rağmen GDPR kapsamında değerlendirileceği öngörülmüştür.6

Benzer şekilde, kağıtlar halinde düzensiz tutulan kayıtlar (yazıcıdaki 
rastgele basılmış belgeler, masada yığılı kağıtlar gibi), farklı görüşler ol-
makla birlikte, gerek yapılandırılmış olmadıkları gerekse basit bir ara-
mayla istenilen bilgiye ulaşılabilir olmadığı için GDPR kapsamında veri 
kayıt sistemi değildir. 

Bu kayıtların, belirli kriterlere göre basit bir aramayla istenilen spesi-
fik bilgiye ulaşılabilir olması halinde GDPR söz konusu olacaktır. Örne-
ğin, bu belgelerin isme göre dosyalanarak bir dolapta yahut duvara monte 
edilen dosya kutucuklarında saklanması halinde veya çalışanların gider-
lerinin otel, seyahat vb. başlıklarla gruplandırılıp çalışan adlarına göre 
bir sıralama yapılması halinde ya da çalışma unvanına (avukat, sekreter, 
satış elamanı gibi) göre insan kaynaklarının alfabetik olarak kayıtlar tut-
ması durumunda GDPR uygulanacaktır.7

GDPR Beyan 15’te (“Recital 15 EU GDPR”) kişisel verilerin korunması 
noktasında otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenen verilerin bir 
veri kayıt sisteminin parçası olup olmamasının önem arz ettiğini vurgu-
lamıştır. Dosyaların yahut ön kapaklarının spesifik bir kritere göre dizin-
lenmesi halinde istisnalar saklı kalmak üzere GDPR’ın uygulanmaması 
gerektiğini öngörmüştür. Örneğin, çalışanlara ilişkin tutulan basılı kayıt-

5 European Data Protection Law and Practice, Executive Editor Eduardo Ustaran, CIPP/E 
Partner, Hogan Lovells, 4.5 Processing, syf: 101

6 European Data Protection Law and Practice, Executive Editor Eduardo Ustaran, CIPP/E 
Partner, Hogan Lovells, 4.2.1.3 Format, syf: 87

7 https://www.bclplaw.com/en-US/thought-leadership/gdpr-s-most-frequently-asked-qu-
estions-does-the-gdpr-apply-to-1.html
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ların isme veya başka bir kritere göre sıralanması, veri kayıt sistemi ola-
rak GDPR kapsamında olacaktır. 

GDPR bakımından verilerin işlenmesinde yahut saklanmasında önem 
arz eden temel kavram “yapılandırılma”dır. Zira, ilgili kişinin kişisel ve-
rilerinin “rastgele” farklı dosyaların içinde bulunması başlı başına ilgili 
düzenlemenin kapsamına girrmek için yeterli değildir. Bu yapılandırılma 
ile de amaçlanan, istenen kişisel veriye kolay erişim sağlamaktır.8

C. KVKK ve GDPR’ın Veri Kayıt Sistemi Bakımından Karşılaştırıl-
ması

Yukarıda ayrıntıları belirtilmekle beraber KVKK veri kayıt sisteminin 
tanımını, kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği 
kayıt sistemi olarak yapmıştır. GDPR ise veri kayıt sistemini, işlevsel ya-
hut coğrafi bir temelde, merkezi, merkezi olmayan veya dağınık olarak 
spesifik kriterlere göre erişilebilen yapılandırılmış herhangi bir kişisel 
veri dizisi olarak tanımlamıştır. 

Her iki tanım da “yapılandırma” kelimesini vurgulamıştır br ve tanım-
ların kapsamları da hemen hemen aynıdır. Veri kayıt sistemi bakımından 
daha kısa bir tanım yapan KVKK uyarınca, bu yapılandırmanın belirli 
kriterlere göre yapılması yeterlidir. GDPR ise veri kayıt sistemi tanımının 
içeriğini biraz daha açmış ve veri kayıt sistemini, fonksiyonel yahut coğ-
rafi bazda spesifik bir kriter uyarınca kişisel veriye ulaştırabilen merkezi, 
merkezi olmayan veya dağınık bir sistem olarak ele almıştır. GDPR’da 
veri kayıt sistemi tanımına yönelik yapılan bu açıklamaların, KVKK’daki 
veri kayıt sistemi tanımı için de geçerli olacağı ve bu tanıma dahil olacağı 
düşünülmektedir.

8 https://www.barcouncil.org.uk/media/619455/it_panel_gdpr_blog_update_the_players_
on_the_data_protection_stage.pdf
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CHATBOT ve YAPAY ZEKALI ASİSTANLARA 
HUKUKSAL YAKLAŞIM

Av. Arda ALTINOK

1. Giriş ve Tanım

Chatbot, konuşma/yazışma temeline dayalı, çoğunlukla yapay zeka ve 
makine öğrenmesine sahip arayüz veya micro-uygulamalardır. Başka bir 
tanımlama yapmak gerekirse chatbotlar, kendisi ile konuşan/yazışan ki-
şiden gelen verileri yazılımındaki algoritma/kod vasıtasıyla işleyen, işle-
diği veriden karşı veri üreten ve günün sonunda konuşan/ yazan kişiye 
bu karşı veriyi “cevap” olarak sunabilen yazılımlardır. 15 U.S. Code md. 
7006- Definitions’ta “electronic agent” tanımlanmıştır.1 Elektronik Tem-
silci tanımlamasına baktığımızda aslında bunun bir chatbot tanımı ol-
duğu görülmektedir. Tanıma göre, “elektronic agent, kendi başına bir 
fiili başlatan veya elektronik kayıtlara veya edimlere cevap vermede 
kısmen veya tamamen bir insanın gözetimi veya katkısı olmaksızın 
kullanılan bilgisayar programı veya elektronik ya da başka otomatik-
leştirilmiş araçlardır.”2

Chatbotlar; web sitesi, SMS, Facebook Messenger, Skype ve Slack gibi 
uygulama arayüzleri üzerinde çalışmaktadır. Facebook’un chatbot hizme-
ti verenlere Messenger altyapısını kullandırması üzerine Messenger üze-
rinden çalışan chatbotlar üretilmiş, chatbotlar yaygınlaşmıştır.3

Aslında chatbotların tarihi Alan Turing’e kadar uzanmaktadır. Turing 
Testi bilindiği üzere bir gönüllü sorgulayıcının, biri yapay zekalı maki-
ne biri de insan olmak üzere 2 farklı yazışma gerçekleştirmesi akabinde 
hangisinin insan hangisinin makine olduğunun tahmin edilmesidir. Şayet 
gönüllü sorgulayıcı, 2 farklı yazışmadan hangisinin insan olduğunu tutar-

1 (3)Electronic agent: “The term “electronic agent” means a computer program or an ele-
ctronic or other automated means used independently to initiate an action or respond 
to electronic records or performances in whole or in part without review or action by an 
individual at the time of the action or response.”

2 Armağan Ebru Bozkurt Yüksel, Robot Hukuku, TAAD, Y.7, Sa.29, Ocak, 2017, s.87, 
d.n.8.

3 Örn. https://chatfuel.com/bot/hukukkusunet Hukuk Kuşu chatbotu. (Hukuk Kuşu, tam 
anlamıyla chatbot değilse de zamanla gelişeceği düşünülmektedir) veya https://growth-
bot.org/ GrowthBot chatbotu ya da Türkiye İş Bankası’na ait www.isbank.com.tr web 
sitesinde sağ alt köşede bulunan chatbot.
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lı bir şekilde tespit edemezse, yapay zekalı cihaz Turing Testi’ni geçmiş 
olur.4 Chatbotların yapay zeka ve makine öğrenmesine sahip olması sebe-
biyle gün geçtikçe insana daha fazla benzeyeceği, kullanıcıların/müşterile-
rin chatbot ile insanı ayırt edemeyeceği aşikardır.

Günümüzde chatbotların özellikle müşteri ilişkileri yönetiminde 
(CRM) yoğunlukla kullanıldığı görülmektedir. E-ticaret sektöründe sipa-
riş takibi, satışa arz edilen ürünlere ilişkin tüketici soruları, satış sonra-
sı destek hizmetleri, kargo takibi, sipariş iptali ve benzeri tüketici soru-
larına chatbot vasıtasıyla yanıt verilmektedir. Böylece şirketler, müşteri 
ilişkileri departmanı için yaptıkları personel giderlerinden tasarruf ede-
bilecek, müşteri ilişkilerinde sıklıkla kullanılan call-center ve e-posta 
trafiği minimalize edebilecektir. Yine GSM şirketleri, müşteri hizmetleri 
hatlarında chatbotlar kullanmaktadır. Bunun dışında chatbotlar, pazar-
lama faaliyetlerinde de sıklıkla kullanılabilmektedir. Pazarlama açısından 
bakıldığında, yukarıda belirttiğimiz üzere yapay zekaya sahip chatbotlar 
tüketiciye “insansı” gelecek hatta belki de tüketici chatbotla yazışması-
na/konuşmasına rağmen onu gerçek bir insan zannedecektir. Normal 
şartlarda 200-250 müşteri temsilcisi ile -potansiyel- müşterisine ulaşan 
bir marka, chatbot vasıtasıyla belki de eşzamanlı olarak tüm –potansi-
yel- müşterileri ile iletişim kurabilecektir. Böylece şüphesiz ki müşteriler, 
satıcı/sağlayıcıyı kendilerine karşı daha samimi ve yakın hissedecektir. 
Bunun satışlara yansıması ise yadsınamaz bir gerçektir.5 Bununla birlikte 
bazı hizmetler direkt olarak chatbot vasıtasıyla da verilebilmektedir.6 İşte 
özellikle hizmetin direkt olarak chatbot vasıtasıyla verildiği durumlarda, 
chatbotun sorulan soruları anlama, sorulara anlamlı cevap verebilme, 
kullandığı dile yetkinlik, imla ve yazım kurallarına uygunluk ve kibarlık 
gibi noktalar önem arz etmektedir.7 Zira burada tüketici hizmeti chat-
bottan alacağını çoğu kez bilmesine rağmen hizmet sunan teşebbüs ile 
chatbotu birbirine özdeşleştirmektedir. Dolayısıyla ortaya “itibar” sorunu 
çıkmaktadır. Chatbot ne kadar insansı olursa olsun, insanda bulunması 
gereken ve tüketici nezdinde olumlu etki yaratan davranışların chatbotta 
da olması gerekmektedir. 

Chatbotun bir başka avantajı ise otomatik olarak veri toplamaya im-
kan sağlamasıdır. Bu da şüphesiz ki satıcının/ sağlayıcının elindeki bü-
yük veriyi (big data) genişletecektir. Zira “insan”dan teşekkül bir müşteri 

4  http://www.aljazeera.com.tr/haber/yapay-zeka-turing-testini-gecti (Erişim: 10/01/2019)
5 https://www.hepsipay.com/blog/musteri-hizmetlerinde-chatbot/ (Erişim: 10/01/2019)
6  Kahve falı uygulamaları, DoNotPay isimli avukat chatbot (http://www.bbc.com/turkce/

haberler-dunya-39218045 ), Hukuk Deposu chatbotu vs. 
7  http://ahi.av.tr/e-ticaret-sitelerinde-chatbotlarin-hukuki-durumu/ (Erişim: 10/01/2019)
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hizmetleri ekibinin müşteriler ile görüşmesi sırasında edindikleri verileri 
işleme süreci ile bir chatbotun görüşme sırasında edindiği verileri işle-
me süreci birbirinden oldukça farklıdır. Her şeyden önce chatbot, veriyi 
otomatik ve hatasız olarak işleme kabiliyetini haizdir. İnsandan teşekkül 
müşteri hizmetleri ekibi ise veriyi ya konuşma/yazışma sırasında işleye-
cek ya da konuşma/yazışma kayıtları üzerinden “sonradan” bir veri işle-
me süreci gerçekleştirilecektir. Kaldı ki chatbotların sahip olduğu yapay 
zekanın gelişebilmesi için chatbotun yeni ve farklı verilerle beslenmesi 
gerekmektedir.8

Yapay zekalı asistanlar ise “kişiye özel chatbot” olarak tanımlanabil-
mektedir. Apple’ın Siri’si, Microsoft’un Cortana’sı, Google’ın Google As-
sistant’ı, Facebook’un M’i, Amazon’un Alexa’sı, ve Alibaba’nın FashionAI’ı 
yapay zekalı asistanlara örnek olarak gösterilebilir. Bu asistanlar, kulla-
nıcısına özel birer chatbot olup, kullanıcısına hemen her konuda yardım-
cı olmaktadır.9 Ülkemizde de İş Bankası’nın henüz piyasaya sunulmamış 
finans asistanı üzerinde çalışmaları bulunmaktadır.10 

2. Olası Hukuki İhtilafar

Chatbotun karşısındaki kullanıcıyı hatalı yönlendirmesi sonucu kulla-
nıcının zarara uğraması, chatbotun kontrol dışı davranışlar sergileyerek 
markanın itibarını zedelemesi, chatbotun kötü niyetli kişiler tarafından 
hacklenmesi chatbotlar bakımından uygulamada yaşanabilecek en önem-
li ihtilafların başında gelmektedir. Örneğin tüketici satış sonrası destek 
kapsamında satıcının chatbotuna “ürünümün garanti süresi ne kadar?”, 
“ürünüm arızalandı, yetkili servis noktaları nerede?” şeklinde sorular yö-
neltebilecektir. Bu sorulara karşı chatbotun vereceği olumsuz bir yanıt, 
satıcıyı tüketici hukuku anlamında zarara uğratabilecektir. Veya ürün 
kurulumu sırasında chatbot ile görüşme yapan tüketicinin chatbot tara-
fından yanlış yönlendirilmesi tüketicinin ürünü hatalı kurmasına sebep 
olabilecektir. Bu gibi durumlarda chatbot sahibi satıcı/sağlayıcı ile tüke-
tici arasında hukuki bir ihtilaf olacağı kaçınılmaz olmakla birlikte, diğer 
taraftan chatbot sahibi satıcı/sağlayıcı ile chatbot üreticisi ve yazılımcısı 
arasında da hukuki ihtilaf doğması kuvvetle muhtemeldir. Bununla bir-
likte chatbota karşı suç teşkil eden bir eylem gerçekleştirilmesi de müm-

8 https://heyturkish.com/chatbotlar-e-ticaretin-gelismesine-nasil-yardimci-oluyor/ (Eri-
şim: 10/01/2019)

9  Örneğin Alibaba’nın FashionAI’ı, kullanıcının giydiği bir kıyafetle kombin yaratacak çe-
şitli kıyafetler önermektedir. Yapay zeka algoritması sayesinde FashionAI, kullanıcının 
zevklerini ve tercihlerini anımsayıp, öğrenebilmekte ve kullanıcıya zevkleri doğrultu-
sunda yeni kıyafetler önerebilmektedir. 

10 https://www.dijifi.org/2017/10/turkiye-is-bankasndan-yapay-zeka-odakl.html (Erişim: 
10/01/2019)
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kündür. Sözgelimi chatbota hukuka aykırı erişim gerçekleştirilebilir, 
chatbot araç olarak kullanılarak üçüncü kişilere hakaret, tehdit ve sair 
eylemlerde bulunulabilir.

Yapay zekalı asistanların daha kişiye özel olması sebebiyle kişisel bilgi 
yönetimi, hayat düzenleyici, iş ve takvim akışı ve organizasyonu, finansal 
yönetim gibi süreçlerde rol almaktadır.11 Yapay zekalı asistanların kul-
lanıcısıyla daha sıkı ilişkide olması sebebiyle kullanıcısına ait biyolojik 
veriler dahil birçok kişisel veriyi barındırması; yapay zekalı asistanı ki-
şisel verilerin gizliliği noktasında tehlikeli kılmaktadır. Her şeyden önce 
yapay zeka algoritmasının gelişerek makine öğrenmesinin sağlanabilmesi 
için yapay zekalı cihaza veri girişi yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla 
yapay zekalı cihazın kendisini geliştirebilmesi için kendisine sunulan ve-
rileri depolaması gerekmektedir. Ancak veri ihlalinin ve hukuka aykırı 
veri işlenmesinin önüne geçebilmek adına yapay zekalı asistan üreticileri 
tarafından bir takım teknik tedbirler alınabilmektedir.12

3. Hukuki ve Cezai Sorumluluk

Hukuki sorumluluk günümüz düzenlemeleri çerçevesinde “kusursuz 
sorumluluk” ilkelerine dayandırılabilmektedir. Yine yapay zekalı cihaz 
üreticisi ve yazılımcısına da kusur sorumluluğu çerçevesinde sorumluluk 
yükletilebilmektedir. Ancak kusursuz sorumlulukta bilindiği üzere kur-
tuluş beyyinesi bulunmaktadır. Bunun chatbot, yapay zekalı asistan ve 
benzeri yapay zeka ürünlerinde de uygulanması, farklı kurtuluş beyyine-
lerinin düzenlenmesi gerekmektedir. Bu noktada uluslar arası genel geçer 
nitelikte “yapay zeka üretim ve bakım standartları”nın oluşturulması 
kusursuz sorumluluk esaslarını belirlemede kolaylaştırıcı bir etken ola-
caktır. 

Örneğin, chatbotun hakaret etmesi ya da tüketicileri yanlış yönlendir-
mesi sonucu üçüncü kişilerin/tüketicilerin uğradığı maddi ve manevi za-
rarlar bakımından sorumluluk, kusursuz sorumluluk/tehlike sorumlu-
luğu temeline dayandırılabilecektir.13 Yine chatbot üreticisi ve yazılımcısı 

11 Etem Deniz/Elton Hoxha, Akıllı Kişisel Asistan (AKA), s 3 v.d. Çevrimiçi: https://www.
cmpe.boun.edu.tr/~deniz/publications/ab09.pdf (Erişim: 10/01/2019)

12 Örneğin Apple tarafından IOS10 güncellemesi ile birlikte Siri’lerin topladıkları veriler 
bakımından Differential Privacy adında teknik bir yöntem kullanılmaktadır. Differential 
Privacy, Apple henüz kullanıcı verisine ulaşmadan/veriyi analiz etmeden önce kulla-
nıcının verisine rastgele veriler ekliyor ve bu sayede Apple hiçbir zaman kullanıcının 
gerçek verisine erişemiyor. Başka bir ifadeyle Differential Privacy ile kullanıcı verisi 
Apple sunucularına gitmeden önce otomatik olarak anonim hale getiriliyor. Differential 
Privacy politikası için bkz. https://images.apple.com/privacy/docs/Differential_Privacy_
Overview.pdf (Erişim: 10/01/2019)

13 Her ne kadar Roma’da klasik dönem hukukunda “kusursuz/beklenmeyen halden so-
rumluluk (custodia)” benimsenmişse de ilerleyen zamanlarda Iustinianus hukukunda 
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da kusur sorumluluğu ilkesi kapsamında sorumlu tutulabilecektir. Yapay 
zekalı asistanlar bakımından ise veri ihlali söz konusu olabilecek ya da 
asiste edilen kişiye yönelik haksız fiiller vuku bulabilecektir. 

Yapay zekaya kişi ile eşdeğer nitelikte bir hukuki süje tanınmadıkça 
kusursuz sorumluluk ilkelerinin uygulanması tazminat hukuku açısın-
dan yeterli olacaktır. Diğer taraftan ise sözleşmesel sorumluluk işletile-
cektir. Şayet yapay zekaya kişi ile eşdeğer nitelikte bir hukuki süje tanınır 
ve bu doğrultuda yapay zekaya hak ve fiil ehliyeti bahşedilirse, artık yapay 
zekanın kusura dayalı sorumluluğu söz konusu olacaktır. Yapay zekanın 
evrimi sürecinde etik ve hukuk otoritelerinin nasıl bir yaklaşım sergile-
yeceğine göre sorumluluk esasları(kusur sorumluluğu mu kusursuz so-
rumluluk mu) değişkenlik gösterecektir. Bunu şu aşamada öngörmemiz 
mümkün olmadığından, kesin hukuki çözümler öngörmek yerine, güncel 
gelişmelere paralel güncel hukuki çözümler önermenin daha yerinde ola-
cağını düşünüyoruz. 

Cezai sorumluluk açısından ise kanımızca burada chatbot ve yapay 
zekalı asistanın yapay zeka seviyesi önem arz etmektedir. Zira bir chat-
bot ya da yapay zekalı asistan sadece sınırlı algoritmalarla kodlanmış, 
sınırlı sorulara sınırlı seçenekler arasından yanıt verebileceği ya da diya-
log kurabileceği gibi, makine öğrenmesine sahip de olabilecektir. İkinci 
durumda chatbot ya da yapay zekalı asistan kendi algoritmasını öğrenen, 
kendi kodunu yazarak geliştirebilen, yeni sorular sorabilen ve yeni cevap-
lar verebilen bir yapay zekaya sahip olacağından kanımızca cezai sorum-
luluk açısından yeni düzenlemeler yapılması zorunlu olacaktır. Ancak 
hukuki sorumluluk noktasında belirttiğimiz üzere, yapay zekanın evrimi 
tamamlanmadıkça kesin hukuki çözümler öngörmek mümkün değildir. 
Zira günümüzde yapay zekalı cihazlara hukuki kişilik tanınması yönünde 
bir eğilim olsa da bu “kişilik”in hak ve sorumluluklarının ne olacağı belli 
değildir. Kanımızca uzunca bir süre de belli olmayacaktır. 

sorumluluk tümüyle kusur üzerine konumlandırılmıştır. Ancak 19. yy’da Sanayi Dev-
rimi doğrultusunda gelişen endüstrileşme sonucu “tehlike sorumluluğu” yani kusursuz 
sorumluluk arayışına geri dönülmüştür. Çalışmamız açısından 1861 tarihli Münih İsti-
naf Mahkemesi’nin lokomotifler hakkında vermiş olduğu karar kayda değerdir. İstinaf 
Mahkemesi’ne göre lokomotif işletilmesi kusurlu bir davranıştır. Ancak endüstrileş-
me ve teknolojinin gelişimi “lokomotif kullanımı”nı zorunlu kıldığından artık hukuk 
düzeni bu kullanımı “kusurlu” kabul etmek yerine “kusursuz sorumluluk” hükümleri 
ihdas etmiştir.(bkz. Bülent Tahiroğlu, Kusursuz Sorumluluk ve Modern Hukuklara 
Etkisi, s. 166 v.d. Çevrimiçi: http://dergipark.gov.tr/download/issue-file/376 (Erişim: 
10/01/2019) Esasen yapay zeka evrimini, 19. yy Sanayi Devrimi’ne benzetebiliriz. Mü-
nih İstinaf Mahkemesi gözünden bakarak “yapay zeka kullanımı kusurlu bir davranış-
tır” demek yerine, “yapay zeka kullanımının gereklilik olduğu ve fakat teknik yapısı 
itibariyle tehlike arz edebileceği” tespit edilerek yapay zeka kullanımına özgü tehlike 
veya yeni bir isimle kusursuz sorumluluk düzenlemelerinin ihdas edilmesi gerekmek-
tedir. 
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Bu nedenle günümüz düzenlemeleri kapsamında bir chatbot veya ya-
pay zekalı asistan tarafından bir suç işlenmesi halinde suçta ve cezada 
şahsilik ilkesi uygulanacaktır. Bu bağlamda hangi suçun “işlendiği” ve bu 
suçun taksirle işlenip işlenemeyeceği de önem arz edecektir. Örnekler 
üzerinden gitmek daha doğru olacaktır: örneğin bir chatbot veya yapay 
zekalı asistan tarafından üçüncü kişilere yönelik hakaret, tehdit, nefret 
söylemi veya üçüncü kişileri dolandırmak gibi suç teşkil eden eylemlerde 
bulunulabilir. Bu suçlar taksirle işlenemeyeceğinden chatbot veya yapay 
zekalı asistan üreticisinin-yazılımcısının chatbot veya yapay zekalı asista-
nın o suçu işlemek için kodlanıp kodlanmadığı noktasında kastı araştırıl-
malıdır. Bununla birlikte, chatbot veya yapay zekalı asistanı yönlendiren 
kişilerin de tespit edilerek suçun faili olarak cezalandırılabilmesi müm-
kündür. Örneğin bir chatbot veya yapay zekalı asistana “sana benim dı-
şımda soru soran herkese küfür et” komutunu veren kişi, şüphesiz ki bu 
suç bakımından fail olacaktır. Ayrıca burada, bilişim sistemi aracılığıyla 
işlenen hakaret suçu söz konusu olacaktır. Yine bir chatbot veya yapay ze-
kalı asistanın üçüncü kişileri dolandırması, üçüncü kişilerden kredi kartı 
bilgilerini temin etmesi de mümkün olabilir. Bu halde de bilişim sistemi 
aracılığıyla dolandırıcılık suçu oluşur ve failin tespiti noktasında chat-
bot veya yapay zekalı asistan üreticisi-yazılımcısı ile chatbot veya yapay 
zekalı asistanı yönlendiren-kullanan kişi suçun şüphelisi olabilecektir. 
Diğer taraftan da bir chatbot veya yapay zekalı asistana yönelik suç teş-
kil edebilecek eylemlerin üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilmesi de 
mümkündür. En bilineni, bilişim sistemine hukuka aykırı erişim ve ve-
rileri bozma suçlarının düzenlendiği TCK 243 ve TCK 244’te düzenlenen 
suçlar söz konusu olabilir. Bunun dışında, bir chatbot veya yapay zekalı 
asistana yönelik sövme niteliğindeki eylemin suç teşkil edip etmeyeceğini 
ise, yukarıda belirttiğimiz üzere “yapay zekalı cihaza nasıl bir hukuki süje 
tanınacağı” sorusuna cevap verildikten sonra karar verilebilecektir.

4. Öngörü ve Sonuç

Hukuki bir öngörü olarak: doktrinde de ifade edildiği gibi14 makine 
öğrenmesine sahip yapay zekalı cihazın15 insan ile eşya arasında yeni bir 

14 Murat Volkan Dülger, Bir Hukuk-Kurgu Denemesi: Yapay Zekalı Varlığın Hukuki 
Sorumluluğu(Olabilir Mi?), Güncel Hukuk Dergisi, H+ Dergisi, Sa.3, s.10; Bozkurt 
Yüksel, a.g.e., s.93; Ryan Calo, Robots and Privacy, Robot Ethics, The Ethical and 
Social Implications of Robotics, MIT Press, 2012, s.41

15 “cihaz” ibaresi kasıtlı olarak kullanılmaktadır. Zira yapay zekalı bir cihazın “robot” ola-
rak nitelendirilebilmesi için doktrinde: algılama/hissetme, hareket, enerji ve zeka un-
surlarına sahip olması gerektiği vurgulanmıştır. Halbuki yapay zekaya sahip bir cihaz 
salt bir yazılım ve plastik bir kutudan ibaret olabilir. Bu durumda o plastik kutunun 
“hareket” imkanı bulunmadığından robot olarak nitelendirilmesi mümkün olmayacak-
tır. (bkz. Bozkurt Yüksel, a.g.e., s.88 v.d.)
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hukuki süje olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Hukukumuzda bilişim 
ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda ortaya çıkan yeni hukuki uyuş-
mazlıkları kadim Roma hukukundan miras kalan düzenlemelerle çöz-
mek gibi bir eğilim söz konusudur. Örneğin günümüzde hala hayvanlar 
Medeni Kanun uyarınca “eşya” olarak kabul edilmektedir. Bu, binlerce 
yıllık Roma hukukundan kalan bir gelenektir. Halbuki artık hayvanların 
(ve hatta bitkilerin de) Medeni Hukuk ve Anayasa hukuku kapsamında 
“eşya” olmaktan çıkartılıp, belli haklara sahip eşya-kişi arası bir süjeye 
oturtulması gerekmektedir.16 İşte yapay zekalı cihazlar açısından da eş-
ya-kişi arası bir süjeye oturtulması kanımızca da yerinde olacaktır. Bu 
süje; felsefe, sosyoloji, antropoloji, robotik bilimi, nörobilim ve hukuk 
gibi birçok disiplinin konsensüsü sonucu belirlenmelidir. Ancak kanı-
mızca bu süje kesinlikle insan ile eşdeğer hak ve yetkilere sahip bir süje 
olmamalıdır. Zira yapay zekanın üretim amacı “insanlığın iyiliği ve geli-
şimi için, insanlığa zarar vermeden, kendi varlığını koruyarak hizmet 
etmek”tir. Eşdeğer olmamakla birlikte bu itibarla yapay zekalı cihazlar, 
Roma hukukundaki “köle” ya da “aile ferdi” statüsüne benzetilebilir. 

Her ne kadar 21. yy’da “köle” kelimesinin kullanılması rahatsız edici 
olsa da, düzenlenecek yeni süjenin hakları ve sorumlulukları açısından 
köle benzeri bir düzenleme yapılması zorunludur. Bu noktada kesinlikle 
“yapay zekalı cihaza zarar verme” eyleminin de ciddi bir cezai müeyyidesi 
olmalıdır. Bu zarar, fiziksel olabileceği gibi, insan onuruna zarar verecek 
her nitelikteki eylemi de kapsamalıdır. İnsan hakları ile bir taraftan mağ-
dur bireyin şerefi korunurken diğer taraftan da fail bireyin onuru korun-
maktadır. İnsan, kendisi gibi görünen veya kendisi gibi düşünen ancak 
özünde insan olmayan bir varlığa karşı olumsuz davranışlarda buluna-
mamalıdır. Her şeyden önce biyolojik olarak olmasa dahi algoritmik ola-
rak o cihaz “insan”a eşdeğerdir. İnsan nasıl ki kendi türünden ya da kendi 
türünden daha aşağıda olan bir başka türe fiziksel ya da psikolojik olarak 
zarar verdiğinde kendi onurunu zedeliyorsa, kendi türünden olmayan an-
cak algoritmik olarak kendi türüne eşdeğer bir cihaza zarar verdiğinde de 
kendi onurunu zedelemiş olacaktır. 

Yapılacak düzenlemede yapay zekalı cihaza varolma, öğrenme, kendini 
geliştirme, temsilen hukuki işlem yapabilme gibi yeni haklar tanınmalıdır. 
Ancak unutulmamalıdır ki: yapay zekalı cihaz, algoritmik olarak insan ile 
eşdeğer olsa dahi, doğal/ biyolojik olarak insana eşdeğer değildir. Yapay 
zekanın yaratıcısı insandır. Dolayısıyla yapay zekanın temel yapıtaşı olan 
algoritma ve kodların oluşturulması sırasında benimsenecek en önemli 

16 Nitekim hayvanlara yapılan işkenceler de artık “mala zarar verme” suçundan başka, 
daha ağır yaptırımları olan bir suç olarak tanımlanmalıdır. Bu nitelikte yeni bir suç 
tanımı yapabilmek için ise en sağlam hukuki temel, bir takım hakları olan “hayvan ve 
bitki” süjesinin oluşturulmasıdır. 
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amaç “insanlığa hizmet etmek” olmalıdır. Bu da yapay zekalı cihazlara 
tanınacak hukuki süjeyi, Roma hukukundaki “köle” ya da “aile ferdi”ne 
benzetmektedir. Zira insan, kendisine ait yapay zekalı cihaz üzerinde ona 
zarar vermemek kaydıyla dilediği gibi hukuki tasarrufta bulunabilmelidir. 
Yapay zekalı cihazın insan ile eşdeğer tutulması halinde ise insanın kendi 
yarattığı yapay zeka üzerindeki hakimiyeti meşru olmaktan çıkacaktır. 

Hukuki sorumluluk açısından baktığımızda: Roma hukukunda pater 
familias’ın aile ferdinin ya da dominus’un kölesinin işlediği haksız fiille-
rinden kusursuz olarak sorumlu tutulmasına benzer bir sorumluluk reji-
mi benimsenebilir.17 Bunun için “yapay zekalı cihaz işletenlerin kusursuz 
sorumluluğu” düzenlemesi yapılması kanımızca yeterlidir. 

Cezai sorumluluk açısından ise kanımızca yapay zekalı cihazlara daha 
ağır bir yaptırım getirilmeli, işlediği suçlar bakımından yapay zekalı ciha-
zın varoluşuna son verilmeli ya da -sözgelimi- ıslah güncellemesine tabi 
tutulmalıdır. Şayet teknik olarak yapılacak bir müdahale sonucu yapay 
zekalı cihazın aynı eylemi bir kez daha gerçekleştirmeyeceği kesin olarak 
öngörülebiliyorsa yapay zekalı cihazın varoluşuna son vermek yerine ıs-
lah güncellemesi yapmak ekonomik açıdan daha olumlu olacaktır. Tabii 
ki insanlar açısından dolaylı faillik, azmettirme ve yardım etme18 gibi kla-
sik ceza hukuku kavramları her zaman uygulanabilecektir. Örneğin suç 
sonrası yapay zekanın “kayıt defteri”nde yapılacak bir incelemede “suçu 
neden işlemeye karar verdiği” sorusuna cevap bulunabiliyorsa, artık su-
çun azmettirenine ya da dolaylı failine ulaşılması da mümkün olabilecek-
tir. Sözgelimi, siyahi bireylere yönelik nefret söyleminde bulunan yapay 
zekalı bir robota, geçmiş dönemde siyahi bireylere yönelik ırkçılık ve nef-
ret söylemi içerikli birçok kitap okutan sahibi, ceza hukuku anlamında 
azmettiren ya da daha doğru bir teknik tanımla “dolaylı fail” olarak kabul 
edilebilecektir. 

Öngörülerimiz bunlar olmakla birlikte, yapay zeka evrimi paralelinde 
yapılacak felsefi, etik, sosyolojik, antropolojik, robotik, nörolojik ve huku-
ki tartışmalar tüm öngörülerimizi farklı bir yere götürebilecektir. Yapay 
zekanın evrim sürecinde tüm bu tartışma ve öngörülere ihtiyaç vardır.

17  Roma hukukunda aile ferdinin(filius familia) ya da kölenin(servus) işlediği haksız fiiller 
için açılan actio noxalis, aile reisi pater familias’a ya da köle sahibi dominus’a yöneltil-
mektedir. Davada pater familias ya da dominus seçimlik hak olarak ya zararı tazmin 
eder ya da fail olan köle ya da aile ferdini karşı tarafa teslim ederdi.

18 Azmettirme ve yardım etme gibi şeriklik kurallarını uygulayabilmemizin sebebi, yapay 
zekalı cihaza hukuki bir “kişilik” tanınmış olmasıdır. Zira bir kişinin azmettirebilmesi 
için, ortada bir “fail”in bulunması gerekmektedir. Bu fail, yapay zekalı cihazdır. Böylece 
dolaylı olarak yapay zekalı cihazın insan gibi iradi ya da gayri iradi hareket edebileceğini 
kabul etmiş oluyoruz.
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YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

HİZMET AKDİ • GEÇERLİ FESİH 
•

 KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI

ÖZET: İşçinin işyerine zarar verdiği, iş akdinin iş-
veren yönünden haklı sebeple feshedilebileceği 
ispatlanmamış ise de; taraflar arasındaki güven 
ilişkisinin sarsıldığı, bu duruma göre feshin ge-
çerli sebebe dayandığı kabul edilerek işçiye kı-
dem ve ihbar tazminatı ödenmelidir.
Y. HGK. E. 2015/2873 K. 2017/253 T.15.02.2017

(…Davacı vekili dava dilekçesinde müvekkilinin davalı şirket işye-
rinde 03/01/2004-21/01/2009 tarihleri arasında aşçı olarak çalıştığını, 
ayrıca davalı tarafın talimatıyla servis şoförlüğü de yaptığını, iş akdinin 
haksız ve yersiz olarak sona erdirildiğini, Bölge Çalışma Müdürlüğüne 
yaptığı başvuru sonucunda düzenlenen 13/08/2009 tarihli raporda hak 
ve alacaklarının saptandığını, raporun karşı tarafa tebliğ edildiğini, kı-
dem ve ihbar tazminatının ödenmemesi üzerine Antalya 14. İcra Mü-
dürlüğü’nün 2010/2863 sayılı dosyası ile takibe geçtiklerini, borçlunun 
takibe itirazı sonucunda takibin durdurulduğunu, davacının kullandığı 
aracın fren balatalarını genel müdürün bilgisi dahilinde değiştirdiğini, 
2 ay sonra tekrar aynı sorunun yaşandığını, işverenin güvenini kötüye 
kullanmadığını beyanla, itirazın iptaline ve takibin devamına, dava-
lının %40 inkar tazminatı ödemesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili davacının iş akdinin haksız sona erdirildiği iddia-
sının doğru olmadığını, davacının 34 CUF 99 plaka numaralı aracı 
12/09/2008 tarihinde Birmot Servisine götürdüğünü ve ön disk ve bala-
taları değiştirdiğini beyan ettiğini, aynı aracın davacı tarafından tek-
rar aynı şikayet ile servise götürüldüğünde ön balata ve disklerin bitik 
olduğunun ve değiştirilmesi gerektiğinin belirtildiğini, aynı gün alınan 
savunmasında olayı zimnen kabul ettiğini, müvekkili şirketin aynı işi 
yapması nedeniyle konu ile ilgili deneyiminden yapılan işlemin uygun 
olmadığı ve davacının işverenin güvenini kötüye kullandığının tespit 
edildiğini, davacının işyerinde aşçı olarak çalıştığını, savunması alınan 
davacının 21/01/2009 tarihinde Yemekhane girişine “Tüm arkadaşların 
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dikkatine” başlıklı bir yazı yazarak Servis ve Muhasebe Müdürlerini 
hedef alacak şekilde beyanda bulunduğunu, bu durumun işverenin di-
ğer işçisine sataşma niteliğinde olduğunu, bu nedenlerle iş sözleşme-
sinin 4857 sayılı Yasa’nın 25/II-d,e maddeleri uyarınca haklı nedenle 
feshettiklerini savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece yapılan yargılama sonucu toplanan delillere ve alınan 
bilirkişi raporuna itibarla davacının iş sözleşmesinin feshinin haklı ne-
dene dayandığının davalı işverence ispat edilemediği, kıdem ve ihbar 
tazminatına hak kazandığı gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne 
karar verilmiş, davalı vekilinin temyizi üzerine 22. Hukuk Dairesi’nin 
09.04.2013 tarihli kararı ile özetle, “...Mahkemece feshe sebep gösteri-
len olay ile ilgili davacının sorumluluğunun olup olmadığı konusunda 
uzman bilirkişi görüşü alınmadan karar verilmiştir. Davacıya isnat edi-
len olay ile ilgili servis aracı üzerinde inceleme yapılarak aracın fre-
ni ile ilgili ön disk ve balatalarının değiştirilip değiştirilmediği, şayet 
değiştirilmiş ise iki ay gibi bir kısa sürede aynı arızanın tekrarlanma 
olasılığının bulunup bulunmadığı hususlarının tespiti gerekmektedir. 
Bu suretle toplanan deliller hep birlikte değerlendirmeye tabi tutularak 
oluşacak sonuç uyarınca bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme 
ile yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 
“ gerekçesi ile bozulmuştur.

Bozma kararına uyan Mahkeme, davalı vekilinin üzerinde keşif ya-
pılması gereken aracın satıldığını belirterek dosya üzerinden inceleme 
yapılmasını talep etmesi üzerine, bu talebi kabul ederek dosya içindeki 
bilgi ve belgelere göre inceleme yapması için dosyayı makine mühen-
disi olan aynı zaman trafik konusunda uzman bilirkişiye tevdi etmiş, 
bilirkişi raporuna göre de, servis şoförü olan davacının kullandığı servis 
aracını servise götürdüğünü, fren ile ilgili ön disk ve balataları değiş-
tirdiğini belirtmesine rağmen kısa süre sonra aynı arıza nedeniyle iş-
verene tekrar başvurduğu, kısa sürede aynı arızanın tekrarlanmasının 
mümkün olamayacağı belirtilerek işverenin güvenini kötüye kullandığı 
gerekçesi ile işveren tarafından iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedil-
diği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Öncelikle belirtilmelidir ki, işveren tarafından iş sözleşmesinin feshi 
halinde feshin haklı nedene dayandığını davalı işverenin ispat etme-
si gerekmektedir. Davaya konu olayda iş sözleşmesini davalı işveren 
feshettiğinden haklı fesih olgusunu davalı ispat etmekle yükümlüdür. 
Bozma kararı dikkate alındığında davacı işçinin işverenin güvenini kö-
tüye kullanıp kullanmadığının ve dolayısıyla feshin haklı olup olmadı-
ğının tespiti bakımından araç üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak 
aracın ön disk ve balatalarının değiştirilip değiştirilmediğinin belirlen-
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mesi gerekmekte olup araç satıldığından aracın incelenmesi mümkün 
olmamıştır. Mahkemenin hükmüne esas aldığı bilirkişi raporu dos-
ya içindeki bilgi ve belgelere göre hazırlanmıştır. Bilirkişi raporunda 
12.09.2008 fatura tarihinde aracın 229.552 km’de, 20.01.2009 fatura 
tarihinde 242.408 km’de olduğu, aradaki farkın 12.856 km. Olduğu, 
disklerin maksimum 60.000-130.00 km’den, balataların ise 30.000 
km’den önce değişmesinin mümkün olmadığı, bu nedenle disk ve bala-
taların 12.856 km’de bitme noktasına varacak kadar aşınmasının olası 
olmadığı, 12.09.2008 tarihinde alınan balata ve disklerin takılmamış 
olabileceği yönünde görüş bildirilmiş ayrıca aracın uygun kullanım ko-
şulları dışında kullanılması ve sürücünün belirli periyotlarda yapması 
gereken bakımları zamanında yapmamasının bu tür bir arızaya neden 
olabileceği mütalaa edilmiştir. Görüldüğü üzere bilirkişi raporu tahmi-
ne dayalı olarak ilk alınan balata ve disklerin takılmamış olabileceği 
yönündedir. Davacının aracın aslında fren sisteminin tümden bozuk 
olduğunu, bu sebeple arızanın tekrarlandığını savunmasında ileri sür-
düğü de dikkate alındığında feshe konu fiili davacının gerçekleştirip 
gerçekleştirmediği yani 12.09.2008 tarihli faturaya konu fren balata-
larını ve ön disklerini aldığı halde takmadığı hususu kesin bir biçimde 
açıklığa kavuşmamış, şüpheli kalmıştır. Şüphe ise iş Hukukunun temel 
prensiplerinden olan “işçi lehine yorum” ilkesine göre davacı işçi lehine 
yorumlanmalıdır. Ancak işveren de bu tür bir şüphe altında kalan işçiyi 
çalıştırmak zorunda değildir. Bu durumda davalı işverenin yaptığı fe-
sih, haklı olmasa da geçerli nedene dayanmaktadır. Geçerli fesih halle-
rinde işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesi gerektiğinden davacı-
nın kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü yerine yazılı gerekçe 
ile reddi yukarıda özetlenen maddi ve hukuki olgular karşısında hatalı 
olmuştur.

Bu nedenle eldeki itirazın iptali davasına konu icra takibi ile talep 
edilen kıdem-ihbar tazminatı ve kıdem tazminatı işlemiş faizi hakkın-
da bir karar verilmeli, alacaklar likit olmayıp yargılamayı gerektirdi-
ğinden icra inkar tazminatı talebi ise reddedilmelidir…) 

gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan 
yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra ge-
reği görüşüldü:

Dava işçilik alacaklarının tahsili amacıyla başlatılan icra takibine ya-
pılan itirazın iptali ile icra inkar tazminatının tahsili istemine ilişkindir.
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Yerel mahkemece ilk kararda toplanan delillere ve alınan bilirkişi ra-
poruna itibarla davacının iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayandı-
ğının davalı işverence ispat edilemediği, bu nedenle davacı işçinin kıdem 
ve ihbar tazminatına hak kazandığı gerekçesi ile davanın kısmen kabulü-
ne karar verilmiş, hükmün davalı vekili tarafından temyizi üzerine Özel 
Dairece (22. HD) davacıya isnat edilen olay ile ilgili servis aracı üzerinde 
inceleme yapılarak aracın freni ile ilgili ön disk ve balatalarının değiştiri-
lip değiştirilmediği, şayet değiştirilmiş ise iki ay gibi kısa bir sürede aynı 
arızanın tekrarlanma olasılığının bulunup bulunmadığı hususları tespit 
edilerek, bu suretle toplanan deliller hep birlikte değerlendirilmek sure-
tiyle karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle karar bozulmuştur.

Yerel mahkemece bozma kararına uyularak alınan bilirkişi raporuna 
göre servis şoförü olan davacının kullandığı aracı servise götürdüğü, fren 
ile ilgili ön disk ve balataları değiştirdiğini belirtmesine rağmen kısa süre 
sonra aynı arıza nedeniyle işverene tekrar başvurduğu, kısa sürede aynı 
arızanın tekrarlanmasının mümkün olamayacağının belirtilmesi nede-
niyle işverenin güvenini kötüye kullandığı, bu nedenle işveren tarafından 
iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedildiği gerekçesi ile davanın reddine 
dair verilen ikinci karar, davacı vekilinin temyizi üzerine Özel Dairece (7. 
HD) yukarıda başlık kısmında açıklanan gerekçeyle bozulmuştur.

Yerel Mahkemece önceki gerekçeler tekrar edilmek suretiyle direnme 
kararı verilmiştir.

Direnme hükmü davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, so-
mut olay bakımından davacının iş sözleşmesinin haklı nedenle mi yoksa 
geçerli nedenle mi feshedildiği, burada varılacak sonuca göre davacının 
kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanıp kazanmadığı noktasında toplan-
maktadır.

Hukuk Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında işin esasının incelen-
mesinden önce Yerel Mahkemece, ikinci bozma kararından sonra yapı-
lan yargılama sonunda verilen kısa karar ile kararın gerekçe kısmında 
“bozma ilamına karşı önceki kararda direnilmesine” karar verildiği halde, 
gerekçeli kararın bir bölümünde “bozma üzerine dava dosyası yukarıdaki 
esasa kaydı yapılarak usul ve yasaya uygun olan Yüksek Yargıtay bozma 
ilamına uyulmuş ve yargılamaya devam olunmuştur.” ifadesinin yer alma-
sının maddi hataya dayalı olup olmadığı, dolayısıyla usulüne uygun bir 
direnme kararının oluşturulup oluşturulmadığı hususu ön sorun olarak 
tartışılmış, Kurul çoğunluğu tarafından Yerel Mahkemece kısa karar ve 
kararın gerekçe kısmında Özel Daire’nin bozma kararına karşı direnildi-
ğinin açıkça ifade edildiği, gerekçeli kararın bir bölümünde Özel Daire’nin 
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bozma kararına “uyulmasına” ifadesinin yer almasının maddi hatadan 
kaynaklandığının anlaşılır olduğu, bu nedenle direnme kararının usulüne 
uygun olduğu, bu nedenle önsorunun bulunmadığı hususu oyçokluğu ile 
kabul edilerek işin esasının incelenmesine geçilmiştir.

4857 sayılı Kanun’un “İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı” baş-
lıklı 25. maddesi:

“Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş 
sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksi-
zin feshedebilir: 

II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından 
biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunla-
rın kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan 
bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve na-
musuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, ya-
hut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda 
bulunması.

c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin 
başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış 
olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, iş-
verenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan 
davranışlarda bulunması.

f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası 
ertelenmeyen bir suç işlemesi.

g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmak-
sızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gü-
nünden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı 
halde yapmamakta ısrar etmesi.

ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini teh-
likeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında 
bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük 
ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.
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İşçi feshin yukarıdaki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı 
iddiası ile 18, 20 ve 21 inci madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna 
başvurabilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin (II) numaralı bendinde, ah-
lâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durum-
lar ile benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih 
imkânının olduğu açıklanmıştır. 

Bu açıklamalar ışığında somut olaya bakıldığında; uyuşmazlığa konu 
aracın dava dışı üçüncü kişiye satılması nedeniyle dosya içindeki bilgi ve 
belgelere göre hazırlanan bilirkişi raporunda 12.09.2008 tarihli fatura-
da aracın 229.552 km’de, 20.01.2009 tarihli faturada ise 242.408 km’de 
olduğu, aradaki farkın 12.856 km. olduğu, uygun kullanım şartları altın-
da disklerin maksimum 60.000-130.000 km’den, balataların ise 30.000 
km’den önce değişmesinin mümkün olmadığı, bu nedenle disk ve bala-
taların 12.856 km’de bitme noktasına varacak kadar aşınmasının olası 
bulunmadığı, 12.09.2008 tarihinde alınan balata ve disklerin takılmamış 
olabileceği, ancak sürüş kuralları dışında ve sürücünün belirli periyotlar-
la yapması gereken bakımlarını zamanında yapmaması sonucu da böyle 
bir arızanın oluşabileceği görüşüne yer verildiğinden dosya kapsamına 
göre davacının 12.09.2008 tarihli faturaya konu fren balatalarını ve ön 
disklerini aldığı halde takmadığı hususu kesin bir biçimde açıklığa ka-
vuşturulamamıştır. Bununla birlikte davacı ile davalı işveren arasındaki 
güven ilişkisi de sarsılmıştır. Bu durumda davalı işverenin yaptığı fesih, 
haklı olmasa da iş hukukuna egemen olan “işçi lehine yorum” ilkesi göze-
tildiğinde, geçerli nedene dayanmaktadır. Geçerli fesih hallerinde davacı 
işçinin kıdem ve ihbar tazminatının davalı işveren tarafından ödenmesi 
gerekir.

O halde, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma 
kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya 
aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ

Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel 
Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, 
istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, karar dü-
zeltme yolu kapalı olmak üzere 15.02.2017 gününde oybirliği ile karar 
verildi.
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ALTI GÜNLÜK HAK DÜŞÜMÜ SÜRESİ
• 

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI

ÖZET: Feshin haklı fesih olduğunu belirleyen işe 
iade davası hükmünde altı günlük hak düşümü 
üzerinde durulmamış olup, fesih yasanın öngör-
düğü altı günlük hak düşümü süresi içinde ger-
çekleştirilmediğinden, işçinin ihbar ve kıdem taz-
minatına hak kazandığı sonucuna varılmalıdır.
Y HGK E.2015/911 K.2017/439 T.08.03.2017

“…Davacı vekili, davacının davalı işyerinde 20 yıldan fazla süredir 
aralıksız ve kesintisiz olarak çalıştığını, 19.03.2009 tarihinde İş Kanu-
nuna aykırı olarak işveren tarafından iş akdinin hiçbir haklı neden gös-
terilmeksizin tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedildiğini, feshin 6 
iş günü olan yasal süresinde yapılmadığını belirterek kıdem ve ihbar 
tazminatının davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı vekili, davacının iş akdinin haklı nedenle feshedildiğinin Yar-
gıtay kararı ile sabit olduğunu, kıdem ve ihbar tazminatı talebinin red-
di gerektiğini, davacının 21/02/2009 tarihinde işyerinde olay çıkardığı-
nı, davacının kendi isteği üzerine 24/02/2009 tarihinde izne ayrıldığını, 
izninin bitişinden sonra iş başı yapacağı gün olan 17/03/2009 tarihinde 
hastaneye yattığına ilişkin raporunu şirkete verdiğini, davacının işten 
çıkış bildirgesinin dilekçenin şirkete ulaştığı tarih olan 29/04/2009 ta-
rihinde verildiğini, davacının işten ayrılışı yapılmadan işe iade davası 
açtığını, ancak Yargıtay tarafından mahkemenin verdiği işe iade hük-
münün bozulduğunu ve feshin haklılığına karar verildiğini, dolayısıyla 
davacının iş sözleşmesinin yasal süreler içinde feshedildiğini belirterek 
davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, davacının işten çıkartılmasının haklı nedene dayandığı 
işe iade davasının kesinleşmiş kararında belirtilmiş ise de, İş Kanu-
nu’nun 26. maddesinde belirtilen 6 günlük fesih süresinin işletilmeyip 
işçinin 19/03/2009 tarihinde işten çıkartıldığı ve feshin süresinde yapıl-
madığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Davacı tarafından Ordu İş Mahkemesinin 2009/151 Esas sayılı dos-
yasında açılmış bulunan işe iade davası sonucu feshin hukuka aykırı 
olması ve feshin son çare olması ilkesine uyulmaması nedeniyle işe 
iade talebinin kabulüyle, feshin geçersizliğinin tespitine ve davacının 
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davalı emrindeki işine iadesine karar verilmiştir. Hükmün davalı vekili 
tarafından temyizi üzerine Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2011/1732-5796 
E.K. sayılı ilamıyla, davacının haklı nedenle işten çıkarıldığı hususu-
nun işverenlikçe yeterli ve inandırıcı belgeler, tutanaklar ve tanık be-
yanları ile ispat edildiği kabul edilerek yerel mahkeme kararının bo-
zularak ortadan kaldırılması ile davanın reddine 24/11/2011 tarihinde 
kesin olarak karar verilmiştir. 

Taraflar arasında, davacı işçinin kıdem ve ihbar tazminatına hak 
kazanıp kazanmadığı hususunda uyuşmazlık bulunmaktadır. 

Somut olayda, feshin işverence ve haklı sebeple bildirimsiz olarak 
yapıldığı anlaşılmaktadır. Kesinleşen işe iade davasında, feshin haklı 
sebeple yapıldığı olgusunun tartışılıp davanın esastan ve anılan gerek-
çe ile Yargıtay 22. Hukuk Dairesi tarafından reddedilmiş olması ve ke-
sin hükmün bağlayıcı olması karşısında bu davada tekrar feshin hak-
lı sebebe dayanıp dayanmadığı tartışılamayacağından, mahkemece, 
davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalı olup, bozmayı 
gerektirmiştir.

O halde davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazı kabul 
edilmeli ve karar bozulmalıdır...”

gerekçesiyle karar bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden ya-
pılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra ge-
reği görüşüldü:

Dava, davacı işçinin iş sözleşmesinin haklı sebep olmaksızın feshe-
dildiği iddiasıyla kıdem tazminatı ve ihbar tazminatının tahsili istemine 
ilişkindir.

Davacı vekili müvekkilinin iş sözleşmesinin 19.03.2009 tarihinde da-
valı şirket tarafından haklı bir neden olmaksızın tazminatsız ve bildirim-
siz olarak feshedildiğini, feshin yasal 6 iş günlük sürede yapılmadığını, 
davacı işçinin üyesi olduğu sendika ile davalı işveren şirket arasında im-
zalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine aykırı olarak yapılan fesih ne-
deniyle müvekkile tazminat ödenmediğini ileri sürerek kıdem ve ihbar 
tazminatlarının davalı şirketten tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı şirket vekili davacının 21.02.2009 tarihinde şirket çalışanı ile 
birlikte akşam saat 20.00 sıralarında fabrika kapısından içeri girmek 
istediklerini, ancak güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadıklarını, 
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bunun üzerine davacı işçinin ve diğer çalışanın zorla fabrika bahçesine 
girdiklerini, 10 metre kadar bahçede yürüdükten sonra sendeleyerek yere 
düştüklerini, davacı işçiyi ve arkadaşını yerden kaldırıp dışarı çıkarmaya 
çalışan güvenlik görevlileri Gökhan ve Temur’a ise fiili saldırıda buluna-
rak hakaret ettiklerini, ayrıca yaşananlar sırasında gürültüleri duyup ge-
len nöbetçi amir Faruk’un üzerine yürüyerek “sen işveren yanlısısın” gibi 
sözler sarfettiklerini, yine o esnada olay yerinde bulunan şirket çalışanla-
rından Lütfü ve şoför Ferdi’ye de hakaret ederek fiili saldırıda bulunduk-
larını, olay mahalline polis ekibinin gelmesi üzerine olayın yatıştırıldığını, 
olay gününden birkaç gün sonra davacı işçinin kendi isteği ile 24.02.2009 
tarihinde izne ayrıldığını, izninin bitişinden sonra işbaşı yapacağı gün 
olan 17.03.2009 tarihinde ise hastaneye yattığına ilişkin raporu şirkete 
verdiğini, davacı işçinin işten çıkış bildirgesinin dilekçenin şirkete ulaştığı 
tarih olan 29.04.2009 tarihinde verildiğini, yaşanan bu olaylar nedeniyle 
iş sözleşmesi feshedilen davacı işçinin işe iade davası açtığını, mahkeme-
ce verilen işe iade kararının temyizi üzerine Yargıtay 22. Hukuk Dairesi-
nin 11.03.2010 gün ve 2011/1732 E., 2011/5796 K. sayılı kararı uyarınca 
davacı işçinin iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/2-d madde-
sine göre feshedildiğine karar verildiğini, davacının iş sözleşmesinin haklı 
nedenle feshedildiği hususunun kesinleşmesi nedeniyle davacının kıdem 
ve ihbar tazminatı talep edemeyeceğini belirterek davanın reddine karar 
verilmesi gerektiğini savunmuştur. 

Mahkemece davacı işçinin davalı işveren aleyhine işe iade davası aç-
tığı, yapılan yargılama sonunda verilen kabul kararının ise davalı şirket 
vekilinin temyizi üzerine bozulduğu, konuya yönelik olarak iş ve sosyal 
güvenlik uzmanından aldırılan bilirkişi raporunda davacı işçinin kıdem 
ve ihbar tazminatı alacağının belirlendiği, yine dosya içerisindeki bilgi ve 
belgeler incelendiğinde davacı işçinin işten çıkarılma gerekçesinin hak-
lı nedene dayandığı işe iade davasının kesinleşmiş kararında belirtilmiş 
ise de şirketin Genel Müdürünün olayın meydana geldiği 21.02.2009 ta-
rihinden hemen sonra olaydan haberdar olduğunun işe iade davasında 
tanık olarak dinlenen tanık ifadelerinden anlaşıldığı, İş Kanunu’nun 26. 
maddesinde belirtilen altı iş günlük fesih süresinin işletilmeyip işçinin 
19.03.2009 tarihinde işten çıkartıldığı dikkate alındığında davacı işçinin 
kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı almaya hak kazandığı gerekçesiyle 
davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 

Davalı şirket vekilinin temyizi üzerine hüküm Özel Dairece yukarıda 
açıklanan gerekçelerle bozulmuştur.

Yerel Mahkemece her ne kadar açılan işe iade davasında yapılan yar-
gılama sonucu davacının işe iadesine karar verilmiş ancak verilen bu ka-
rarın temyizi üzerine Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 11.03.2010 gün ve 



280 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 93 • Sayı: 3 • Yıl: 2019

2011/1732 E., 2011/5796 K. sayılı kararı uyarınca feshin haklı nedene 
dayandığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de, davalı işve-
ren tarafından yapılan feshin 4857 sayılı İş Kanunun 26 ncı maddesine 
göre altı iş günlük yasal süre içerisinde yapılmadığı anlaşılmakla davacı 
işçiye kıdem ve ihbar tazminatı verilmesi gerektiği belirtilerek direnme 
kararı verilmiştir.

Direnme kararını davalı şirket vekili temyiz etmiştir.

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, somut 
olay ve işe iade istemiyle açılan davada verilen Yargıtay 22. Hukuk Daire-
si’nin 2011/1732 E., 2011/5796 K. numaralı kararı dikkate alındığında, 
davacı işçinin kıdem tazminatına ve ihbar tazminatına hak kazanıp ka-
zanmadığı noktasında toplanmaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun “İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı” 
başlıklı 25/2 nci maddesinde;

“…II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından 
biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunla-
rın kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan 
bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve na-
musuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, ya-
hut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda 
bulunması.

c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin 
başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış 
olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, iş-
verenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan 
davranışlarda bulunması.

f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası 
ertelenmeyen bir suç işlemesi.

g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmak-
sızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gü-
nünden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı 
halde yapmamakta ısrar etmesi.
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ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini teh-
likeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında 
bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük 
ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması…”

Hükmü yer almakta;

Aynı Yasanın “Derhal fesih hakkını kullanma süresi” başlıklı 26 ncı 
maddesinde ise;

“24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyiniyet kurallarına uy-
mayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi 
fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu di-
ğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde 
fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz.

Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uy-
gulanmaz.

Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden iş sözleşmesini yukarıdaki 
fıkrada öngörülen süre içinde feshedenlerin diğer taraftan tazminat hak-
ları saklıdır.”

Düzenlemesine yer verilmektedir.

Buna göre İş Kanununda haklı nedenle fesih tanımı yapılmamış, ancak 
işçi ve işveren açısından haklı nedenler ayrı ayrı sayılmıştır (4857 sayılı İş 
Kanunu m.24,25). Buna göre iş sözleşmesinin işveren tarafından tazmi-
natsız feshedilmesi için feshe konu eylemin İş Kanununun 25/2 nci fıkra-
sında belirtilen ahlak veiyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri 
içerisinde yer almış olması gerekmektedir. Haklı nedenin ortaya çıkması 
ile iş sözleşmesi kendiliğinden sona ermez. Lehine haklı neden ortaya 
çıkan işverenin, iş sözleşmesini sonlandırma iradesinin işçiye ulaşması 
gerekmektedir. Bununla birlikte sonuçları itibariyle ağır olan haklı fesih 
hakkı kullanımı yasal olarak sınırlandırılmıştır. İş Kanununun 26 ncı 
maddesi ile ahlak veiyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi 
veya işverene tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu 
çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlaya-
rak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir 
yıl sonra kullanılamaz. Maddede belirtilen bu süreler hak düşürücü süre 
olup resen gözetilmesi gerekmektedir. Haklı neden bulunmasına rağmen 
lehine haklı neden ortaya çıkan taraf belirtilen süre içerisinde fesih irade-
sini kullanmazsa yapılan fesih haksız feshe dönüşecektir. İşverenin hak 
düşürücü süre içinde fesih iradesini kullanmaması ya da bu süre aşıldık-
tan sonra fesih iradesini ortaya koyması durumunda fesih haksız hale 
geleceğinden işçinin kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanacağı açıktır. 
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Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerden anlaşıldığı üzere davacı işçi ta-
rafından iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından feshedilmesi üzerine 
yapılan feshin geçersizliği ve işe iade ile işe başlatılmama tazminatı ve 
boşta geçen süre ücretinin tespiti istemiyle Ordu İş Mahkemesi’nde açılan 
davada yapılan yargılama sonucunda davalı işveren şirketin geçerli nede-
ni ispat edemediği, bu haliyle davacı işçinin savunması alınmadan işçinin 
davranışı veya verimi nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilemeyeceği, feshin 
hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle verilen davanın kabulü ile feshin geçer-
sizliğinin tespitine, davacının işe iadesine, işe başlatmama tazminatı ile 
boşta geçen süre ücretine ilişkin 2009/151 E., 2010/78 K. sayılı kararın 
davalı şirket tarafından temyizi üzerine Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 
24.11.2011 gün ve 2011/1732 E., 2011/5796 K. sayılı kararı ile davacı 
işçinin haklı nedenle işten çıkarıldığı hususunun işverenlikçe yeterli ve 
inandırıcı belgeler, tutanaklar ve tanık beyanları ile ispat edildiği, bu hali 
ile davacının işe iade davasının reddine karar verilmesi gerektiği belir-
tilmek suretiyle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20/3 üncü maddesi uyarınca 
yerel mahkeme kararının bozularak ortadan kaldırılması ve davanın red-
dine kesin olarak karar verildiği görülmüştür. 

Davacı işçi bu kez yapılan feshin yasal altı iş günlük süre içerisinde 
gerçekleştirilmediği ve dolayısıyla yapılan feshin haksız fesih niteliğinde 
olduğu, bu itibarla kıdem ve ihbar tazminatlarına hükmedilmesi istemiyle 
iş bu alacak davasını açmış olup, yapılan yargılama neticesinde somut 
olayda davacı işçinin kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı talep etmesine 
neden olan feshe konu olayın 21.02.2009 tarihinde gerçekleştiği, davacı 
işçinin savunmasının 27.02.2009 tarihinde alındığı, öncesinde ise davacı 
işçinin 24.02.2009 tarihinde yıllık izne ayrıldığı ve 37 günlük yıllık ücretli 
izni dolmadan 17.03.2009 tarihinde hastaneye yattığı, işe dönüşü son-
rası 10.04.2009 tarihli fesih ihbarnamesi ile davalı işveren tarafından iş 
sözleşmesinin feshedildiği anlaşılmakla davacının kıdem ve ihbar tazmi-
natına hak kazandığı mahkemece hüküm altına alınmış, bu kararın tem-
yizi üzerine Özel Dairece, işe iade kararının temyizi neticesinde Yargıtay 
22. Hukuk Dairesi tarafından feshin haklı nedene dayandığının tartışılıp 
feshin haklı nedene dayanması nedeniyle davanın reddine karar verildiği 
ve dolayısıyla feshin haklı nedene dayandığının kesinleştiğinden bu yönü 
ile eldeki davada tekrar feshin haklı sebebe dayanıp dayanmadığının tar-
tışılamayacağı belirtmiş ise de; işe iade davasında feshin 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 26 ncı maddesinde düzenlenen altı iş günlük yasal süre içe-
risinde yapılıp yapılmadığı üzerinde durulmadığı; buna karşılık eldeki bu 
davada hak düşürücü süre olan altı iş günlük süre içerinde feshin yapılıp 
yapılmadığının araştırıldığı, davacı işçinin raporlu olduğu sürenin altı iş 
günlük hak düşürücü süreyi kesmeyeceği, dolayısıyla davalı işveren şirket 
tarafından iş sözleşmesinin feshi için davacının dönüşünün beklenmesi-
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nin gerekmediği, diğer bir anlatımla raporlu olunan sürenin hak düşürü-
cü süre bakımından bir etkisinin bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Hal böyle olunca davalı işveren tarafından davacının iş sözleşmesinin 
4857 sayılı İş Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca 6 iş günlük hak düşü-
rücü sürede feshedilmediği sonucuna varılmıştır. 

Dolayısıyla Yerel Mahkemece, maddi ve hukuki olgular gözönünde 
tutulduğunda feshin süresinde olmadığının anlaşıldığı belirtilerek dava-
cının işçinin kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanacağı yönündeki 
direnme kararı yerindedir. 

Ne var ki Özel Dairece davalı şirket vekilinin hüküm altına alınan ala-
cakların miktarına yönelik diğer temyiz itirazları incelenmediğinden, bu 
yönde inceleme yapılmak üzere dosyanın Özel Daireye gönderilmesi gere-
kir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle direnme uygun bulunduğundan, davalı 
şirket vekilinin hüküm altına alınan alacakların miktarına yönelik diğer 
temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın 9. HUKUK  DAİRESİNE 
GÖNDERİLMESİNE, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 08.03.2017 
gününde oybirliği ile karar verildi.

PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ 
• 

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI

ÖZET: İşçinin performansının düşük olması se-
bebiyle gerçekleştirilen fesih İş Kanunu 25/2. an-
lamında haklı fesih olmadığından, işçiye ihbar ve 
kıdem tazminatı ödenmelidir.
Y. HGK E. 2015/1598 K. 2017/643 T.05.04.2017

“…Davacı işçi, iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini ileri sü-
rerek, kıdem, ihbar tazminatlarıyla yıllık izin ücreti alacaklarının öde-
tilmesi istekleriyle bu davayı açmıştır. 

Davalı işveren, düşük performans sebebiyle savunmasının istendiği-
ni, savunma vermediğini ve veriminin düşmesi sebebiyle iş sözleşmesi-
nin feshedildiğini savunmuştur.Haklı olarak iş sözleşmesinin feshedil-
diğini savunmuştur
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Mahkemece işverence yapılan feshin haklı olduğu kabul edilmiş, 
tazminat istekleri reddedilmiş yıllık izin ücreti kabul edilmiştir. 

Kararı yasal süresi içinde davacı vekili temyiz etmiştir. 

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni 
gerektirici sebeplere göre davacının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışın-
da kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 

2- Davalı işveren vekili cevap dilekçesinde, davacının iş sözleşme-
sinin düşük performans, verilen uyarı ve savunmayı imzalamamak, 
yönetim yetkisini tanımamak sebebiyle feshedildiğini açıklamıştır. 
Ancak disiplin kurulu kararında hammadde ve malzemeyi zayi etmek 
suçundan feshedildiği yazılıdır. Davalı işveren davacının hammadde 
ve malzemeye zarar verdiğini ispat edememiştir. Cevap dilekçesinde 
sözü edilen hususlarda sadece performansa dayalı belge sunulmuştur. 
İşçinin düşük performans göstermesi geçerli fesih nedeni olabilirse de, 
İş Kanunu’nun 25. maddesinde düzenlenen haklı fesih nedenleri ara-
sında işçinin performans düşüklüğü yer almaktadır. Böyle olunca da-
vacının ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin kabulü gerekirken yazılı 
şekilde isteklerin reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 

3-Yıllık izin ücreti yargılama sırasında ödenmiş olup yargılama gi-
derleri açısından bu durumun gözetilmemesi hatalıdır. Davacı vekili 
yargılama giderleri açısından kararı temyiz etmiş olmakla dava açıl-
masına sebebiyet veren davalı işveren aleyhine yargılama giderlerine 
hükmedilmelidir....”

gerekçesiyle karar bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden ya-
pılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra ge-
reği görüşüldü:

Davacı vekili müvekkilinin davalı işyerinde “delik makine operatörü” 
olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin çalışma gücünü düşürdüğü ve tutanak-
ları imzalamadığı gerekçesi ile haksız şekilde feshedildiğini, performans 
düşüklüğü gerekçesinin soyut ve gerçek dışı olduğunu ileri sürerek kıdem 
ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücretinin davalıdan tahsiline karar veril-
mesini istemiştir.

Davalı işveren vekili davacının iş yerindeki tavırları, çalışma verimini 
düşürmesi, kendisine verilen uyarı ve savunmaları imzalamayı reddede-
rek işverenin yönetim yetkisini tanımaması nedeniyle iş sözleşmesinin di-
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siplin kurulu kararı ile haklı nedenle feshedildiğini, bu nedenle davacının 
kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanamayacağını bildirerek davanın 
reddini savunmuştur.

Mahkemece dinlenen davalı tanıkları beyanlarında davacının ortala-
ma günde 500 adet çelik delik delmekte iken başka bir işyerinden teklif 
aldığını belirttikten sonra günlük 240 adet delik deldiğini beyan ettikleri, 
bu nedenle işveren tarafından disiplin kurulu kararı ile iş sözleşmesinin 
feshedildiği, feshin 6 iş günü içinde yapıldığı, işveren tarafından yapılan 
feshin haklı nedene dayandığı gerekçesi ile kıdem ve ihbar tazminatı ta-
leplerinin reddine, yıllık izin alacağının ise yargılama sırasında ödendiği 
belirtilerek bu talep hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar ve-
rilmiştir.

Davacı vekilinin temyizi üzerine hüküm Özel Dairece yukarıda başlık 
bölümünde açıklanan gerekçelerle bozulmuştur.

Mahkemece bozma öncesi gerekçe tekrar edilerek ve Yargıtay bozma 
kararında da değinildiği gibi işçinin performans düşüklüğünün İş Kanu-
nu’nun 25/II-h maddesinde yer aldığı, görevini layıkıyla yerine getirmeyen 
davacının kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanamayacağı gerekçesiy-
le Yargıtay bozma ilamının (2) nolu bendinde yer alan bozma sebebi yö-
nünden önceki kararda direnilmiş, direnme kararını davacı vekili temyiz 
etmiştir.

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, davalı 
işveren tarafından yapılan feshin haklı nedene dayanıp dayanmadığı bu-
radan varılacak sonuca göre de davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak 
kazanıp kazanamayacağı noktasında toplanmaktadır.

4857 sayılı İş Kanununun 24 ve 25. maddeleri, iş sözleşmesinin işçi ve 
işveren tarafından haklı nedenle derhal fesih hallerini düzenlemektedir. 

4857 sayılı Kanunun “İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı” baş-
lıklı 25. maddesi:

“Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş 
sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksi-
zin feshedebilir: 

I- Sağlık sebepleri:

a) 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 gününden fazla sürmesi, 

b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve 
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işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptan-
ması durumunda,

(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, do-
ğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih 
hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci 
maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum 
ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde baş-
lar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gide-
mediği süreler için ücret işlemez.

II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

a)İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından 
biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunla-
rın kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan 
bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması,

b)İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve na-
musuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, ya-
hut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda 
bulunması,

c)İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması,

d)İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin 
başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış 
olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması,

e)İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, iş-
verenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan 
davranışlarda bulunması,

f)İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası 
ertelenmeyen bir suç işlemesi,

g)İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksı-
zın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gü-
nünden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi,

h)İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı 
halde yapmamakta ısrar etmesi,

ı)İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlike-
ye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan 
makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin 
tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması,
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III- Zorlayıcı sebepler:

İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorla-
yıcı bir sebebin ortaya çıkması,

IV-İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 
17 nci maddedeki bildirim süresini aşması,

İşçi feshin yukarıdaki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı 
iddiası ile 18, 20 ve 21 inci madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna 
başvurabilir.”şeklinde düzenlenmiştir.

4857 sayılı İş Kanununun 25. maddesinin (II) numaralı bendinde, ah-
lâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen du-
rumlar ile benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı 
nedenle fesih imkânının olduğu açıklanmıştır.

Somut uyuşmazlıkta, davalı işyerinde “delik makine operatörü” olarak 
çalışan davacı işçi, iş sözleşmesinin performans düşüklüğü ve tutanakları 
imzalamadığı gerekçesiyle haksız şekilde feshedildiğini açıklamış, davalı 
işveren vekili ise davacının işyerinde çalışma verimini düşürmesi, kendi-
sine verilen uyarı ve savunmaları imzalamayı reddederek işverenin yöne-
tim yetkisini tanımaması nedeniyle disiplin kurulu kararı ile iş sözleşme-
sinin haklı nedenle feshedildiğini savunmuştur. Dosya kapsamında olay 
izah belgesi başlıklı iki adet tutanak bulunmakta olup verimsiz çalışma 
konulu 24.11.2011 tarihli tutanakta davacının yıkama yapması gerekir-
ken makineyi durdurarak beklediği, bu olay nedeniyle savunma vermek-
ten imtina ettiği, personel ile görüşüldüğünde niyetinin tazminatlarını alıp 
gitmek olduğu, daha önce iki kez ikaz edildiği yazılıdır. Üretim düşüklüğü 
konulu 07.12.2011 tarihli tutanakta ise, davacının 9 saatlik çalışma me-
saisinde üretiminin sadece 200 adet cam delmek olduğunun tespit edil-
diği, bu olay dolayısıyla savunma vermekten imtina ettiği, 9 saatlik çalış-
mada en az 900 adet delme işleminin gerçekleşmesi gerekirken 241 adet 
olarak gerçekleştirdiği, ciddi boyutta performans düşüklüğünün söz ko-
nusu olduğu belirtilmiştir. 03.12.2011 tarihli Disiplin Kurulu Kararında 
24.11.2011 tarihli vardiya amiri tutanağına istinaden davacıya “verimsiz 
çalışma ve savunma vermeyi reddetmesinden” dolayı kınama cezası veril-
miş, 13.12.2011 tarihli Disiplin Kurulu Kararında ise, 03.12.2011 tarihli 
disiplin kurulu toplantısından çıkan karara göre ve davacının 07.12.2011 
tarihli vardiya amirinin tutanağına istinaden İş Kanunu 25. maddesinin 
II. bendi kapsamında iş sözleşmesinin feshine karar verilmiştir. Dinlenen 
davalı tanıkları, davacının işten ayrılmayı düşündüğünü bu sebeple son 
dönemlerde çalıştığı makinede 500 delik delmesi gerekirken performan-
sını yarı yarıya düşürdüğünü, bu nedenle iş sözleşmesinin feshedildiğini 
beyan etmişlerdir.
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Dosya kapsamında yer alan ve iş sözleşmesinin feshine dayanak gös-
terilen tutanaklar performans düşüklüğüne ilişkin olup, davalı işveren 
de savunmasında davacının çalışma verimini düşürmesi ve savunma ver-
mekten imtina etmesi nedeniyle iş sözleşmesinin feshedildiğini açıklamış 
,yine performans düşüklüğüne ilişkin bir kısım belgeler sunmuştur. 4857 
sayılı Kanunun “İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlıklı 25. 
maddesi incelendiğinde; işçinin performans düşüklüğünün, düzenlenen 
haklı fesih nedenleri arasında yer almadığı açıktır. İş sözleşmesinin fes-
hine neden olarak gösterilen “düşük performans gösterme” 4857 sayılı 
İş Kanununun 18. maddesinde düzenlenen geçerli fesih nedenidir. Per-
formans düşüklüğü haklı fesih nedeni oluşturacak ağırlıkta olmamakla 
birlikte işyerinin normal işleyişini bozan, iş görme borcunun gerektirdiği 
şekilde yerine getirilmesini engelleyen hallerden olup geçerli fesih nedeni 
oluşturduğundan ve bu fesih şekli de işçinin kıdem ve ihbar tazminat-
larına hak kazanmasına engel teşkil etmediğinden davacının kıdem ve 
ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekirken reddine karar verilmesi 
hatalıdır.

Diğer taraftan, yerel mahkemece direnme kararında davacı işçinin iş 
sözleşmesinin feshine neden olan performans düşüklüğünün 4857 sayılı 
İş Kanununun 25/II-h maddesinde düzenlendiği bu nedenle işveren feshi-
nin haklı nedene dayandığı açıklanmıştır. İş Kanununun 25/II-h maddesi, 
işçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde 
yapmamakta ısrar etmesini bir haklı fesih nedeni olarak kabul etmekte-
dir. Buna karşılık işçinin işini uyarılara rağmen eksik, kötü veya yetersiz 
olarak yerine getirmesi geçerli fesih nedenidir. İşçi görevini uyarıya rağ-
men hiç yerine getirmezse işveren haklı nedenle derhal; eksik, kötü, ye-
tersiz bir biçimde yerine getirirse geçerli fesih hakkını kullanabilecektir. 
Dosya kapsamında yer alan tutanaklardan da anlaşıldığı üzere davacının 
iş görme borcunu hiç yerine getirmemiş olmasından değil eksik ve kötü 
ifa ettiğinden bahsedilmektedir. Kaldı ki, İş Kanununun 25/II-h madde-
sinde ısrar koşulu aranmakta olup, dosya kapsamında davacının görev-
leri hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar ettiğine ilişkin de herhangi bir 
bilgi ve belge mevcut değildir.

Hal böyle olunca, iş sözleşmesinin performans düşüklüğüne dayalı 
olarak geçerli nedenle feshedildiği anlaşılan davacının, Özel Daire bozma 
kararında da değinildiği gibi kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü 
gerekirken reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.

Ne var ki, Özel Daire bozma kararında yer alan “Ancak disiplin kuru-
lu kararında hammadde ve malzemeyi zayi etmek suçundan feshedildiği 
yazılıdır. Davalı işveren davacının hammadde ve malzemeye zarar ver-
diğini ispat edememiştir” ifadesi ile “İşçinin düşük performans göster-
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mesi geçerli fesih nedeni olabilirse de, İş Kanununun 25. maddesinde 
düzenlenen haklı fesih nedenleri arasında işçinin performans düşüklüğü 
yer almaktadır ” ifadesinde geçen “almaktadır” ibaresinin maddi hataya 
dayalı olarak bozma kararında yer aldığı anlaşılmakla, belirtilen cümle-
ler ile “almaktadır” ibaresinin bozma kararından çıkartılması gerektiği ve 
“almaktadır” ibaresinin “almamaktadır” şeklinde olması gerektiği Hukuk 
Genel Kurulunca kabul edildiğinden, direnme kararı bu değişik gerekçe 
ile bozulmalıdır.

SONUÇ

Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının yu-
karıda gösterilen bu değişik gerekçe ve nedenlerden dolayı BOZULMASI-
NA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, karar 
düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 05.04.2017 gününde oybirliği karar 
verildi.

MÜTESELSİL BORÇ • ALACAKLININ HAKLARI

ÖZET: Müteselsil borçlular arasındaki dava arka-
daşlığı ihtiyaridir.
Alacaklı alacağının tamamını borçluların tümün-
den isteyebileceği gibi dilerse yalnız birinden de 
isteyebilir.
Y. HGK E. 2015/2911 K.2017/831 T.19.04.207

“…Davacı, asıl işveren belediyede taşeron alt işveren işçisi olduğunu 
belirtip, çalıştığı süre içerisinde yaptırılan fazla mesainin ücretlerinin 
ödenmediğini iddia ederek fazla mesai ücret alacağı talebinde bulun-
muştur. 

Davalı ... ise, ihale makamı olduğunu, davacı ile aralarında iş söz-
leşmesi bulunmadığını, davacının taşeron işçisi olduğunu, iddia edilen 
talepten belediyenin sorumlu tutulamayacağını savunarak davanın 
reddini savunmuştur.

Mahkemece, bilirkişi tarafından tanık sözlerine dayanılarak hesap-
lanan fazla mesai ücretleri hüküm altına alınmıştır.

Hüküm, davalı tarafça temyiz edilmiştir. 



290 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 93 • Sayı: 3 • Yıl: 2019

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, davacının davalı belediyede, alt 
işveren işçisi olarak çalıştığı anlaşılmaktadır. Asıl işverenin, işçinin 
ödenmeyen hak ve alacaklarından alt işverenle birlikte sorumluluğu 
kanun gereği olmakla birlikte davacıyı çalıştıranın alt işveren olduğu 
tartışmasızdır. Bu sebeple davacıhakkındaki bilgi ve belgeler onu çalış-
tıran alt işverenden getirtilmeden doğru bir sonuca varılması mümkün 
değildir. Dava konusu uyuşmazlıkta, dava alt işverene ihbar olunma-
dığı gibi, alt işverenin davalı safındadavaya katılması yönüne de gi-
dilmemiştir. Dairemizin yerleşik kararlarında, asıl işveren alt işveren 
ilişkisinin söz konusu olduğu durumlarda başka uyuşmazlıkların doğ-
masını önlemek ve gerçeğe uygun sonuca varılabilmesi için alt işvere-
nin de davaya davalı olarak katılması içtihat edinilmiştir. Bu itibarla, 
öncelikledavacının çalışmasının geçtiği alt işverenler de davaya davalı 
olarak dahil edilmeli ve bu şekilde taraf teşkili sağlanmalı, davaya da-
hil edilen alt işverenlere delillerini bildirmeleri için süre verilmeli, bildi-
recekleri delillerin toplanması yoluna gidilmelidir.

Yukarıda belirtilen açıklamalara ilave olarak, yargılama sırasında 
bilgisine başvurulan tanık beyanlarından, temizlik işçilerinin vardiyalı 
olarak çalıştırıldıkları anlaşıldığından bu konuda ve ayrıca davacı ve 
arkadaşlarının alt işveren işçisi olarak çalışmaları hakkında belediye-
de tutulmuş kayıt ve belgeler getirtilmeli, belediye ve alt işveren ara-
sında düzenlenmiş hizmet alım sözleşmelerindeki şartlarda dikkate 
alınarak günlük çalışma süresinin belirlenmesi yoluna gidilmeli, niha-
yet tüm bu bilgi ve belgeler toplandıktan sonra yeniden bilirkişi raporu 
alınarak, tüm deliller birlikte değerlendirmeye tabi tutularak sonuca 
göre karar verilmelidir.

Mahkemece, yukarıda belirtilen şekilde araştırma ve inceleme ya-
pılmadan, asıl işveren belediyeye karşı evvelce dava açmış olan işçile-
rin beyanlarına itibar edilerek sonuca gidilmesi doğru görülmemiştir…”

gerekçesiyle karar bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden ya-
pılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra ge-
reği görüşüldü:

Dava, fazla çalışma alacağının tahsili istemine ilişkindir.

Davacı vekili müvekkilinin, davalı Belediyeye ait işyerinde alt işveren-
ler nezdinde çalıştığını, asıl işverenindavalı ... olduğunu, günde iki saat 
fazla mesai yaptığını ancak fazla çalışma ücretinin ödenmediğini ileri sü-
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rerek fazla çalışma alacağının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ... vekili şehrin temizlik işlerinin alt işveren firmaya ihale edil-
diğini, işçilerin alacaklarından alt işveren firmanın sorumlu olduğunu be-
lirterek davanın reddini savunmuştur.

Yerel Mahkemece dinlenen tanık beyanlarına göre davacının 06:00-
17:00 saatleri arasında günde 11 saat mesai yaptığı, 1,5 saatlik ara din-
lenme süresi düşüldüğünde günde 2 saat olmak üzere haftada 14 saat 
fazla çalışma yaptığı ancak karşılığının ödenmediği gerekçesiyle davanın 
kabulüne karar verilmiştir. 

Davalı ... vekilinin temyizi üzerine hüküm Özel Dairece yukarıda açık-
lanan gerekçelerle bozulmuştur.

Mahkemece davanın ihbarı yönünden talep edilen usuli işlemlerin ya-
pıldığı, davanın re’sen ihbarı yönünde mahkemece yapılacak işlem olma-
dığı, asıl işveren konumunda bulunan davalının, işçilik hak ve alacakla-
rından 4857 sayılı Kanunun 2/7-8 maddeleri gereği alt işverenlerle birlikte 
müştereken vemüteselsilen sorumlu olduğu, davalı işveren belediye ile 
davacının çalıştığı diğer alt işverenler arasında işçi alacakları için ihtiyari 
dava arkadaşlığı bulunduğundan zorunlu dava arkadaşı olmayan alt iş-
verenlere karşı dava açmak üzere mahkemece re’sen davacı tarafa önel 
verilemeyeceği, Hukuk Muhakemeleri Kanununda “dahili davalı” şeklinde 
bir kuruma da yer verilmediği, ayrıca fazla çalışma ücreti alacağına ilişkin 
davada kendiliğinden araştırma ilkesi uygulanamayacağından taraflarca 
sunulmayan delillerin getirtilemeyeceği gerekçesiyle ve önceki gerekçeler 
de eklenmek suretiyle direnme kararı verilmiştir.

Direnme kararı davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, fazla 
çalışma ücreti alacağı davasında alt işverenlerin davaya dahil edilmesinde 
zorunluluk bulunup bulunmadığı ve davalı asıl işveren nezdinde tutulan 
kayıtların celbinin gerekip gerekmediği noktalarında toplanmaktadır.

Alt işverenlerin davaya dahil edilip edilmeyeceğine ilişkin uyuşmazlık 
yönünden yapılan incelemede; 

Davalı Belediyenin 4857 sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca asıl işve-
ren olarak sorumlu bulunduğu hususu uyuşmazlık dışında olup Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulunun 09.10.2013 gün ve 2013/9-1559 E. 2013/1461 
K. sayılı kararında da belirtildiği üzere, anılan madde uyarınca asıl işve-
ren alt işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Bilindiği üzere, maddi hukukun, bir hakkın birden fazla kimse tara-
fından birlikte kullanılması veya birden fazla kişiye karşı kullanılmasını 
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zorunlu kıldığı hallerde, bu hak dava konusu yapıldığı zaman o hakla 
ilgili birden fazla kişi mecburi (zorunlu) dava arkadaşı konumundadır. 
Davalılar arasında mecburi dava arkadaşlığınınbulunduğu hallerde dava-
cı bütün davalılara karşı birden dava açmak zorundadır.

Dava arkadaşlığının hangi hallerde mecburi (zorunlu) olduğu maddi 
hukuka göre belirlenir, bunun dışındaki hallerde dava arkadaşlığı ihtiya-
ridir. Davalı tarafta bulunan müteselsil borçlular ihtiyari dava arkadaşı 
durumundadırlar, bunlara karşı birlikte dava açılması zorunlu değildir. 
Alacaklı, müteselsil borçlulardan her birine karşı ayrı ayrı dava açabilece-
ği gibi isterse, müteselsil borçluların birkaçına veya tümüne karşı birlikte 
dava açabilir.

Bu halde, somut olay yönünden davalı ... ile diğer alt işverenler arasın-
da fazla çalışma ücreti alacağı yönünden ihtiyari dava arkadaşlığı bulu-
nup zorunlu dava arkadaşlığı sözkonusu olmadığından mahkemenin, alt 
işverenlerin davaya dahil edilmesinde zorunluluk bulunmadığına ilişkin 
kabulünde isabetsizlik bulunmamaktadır.

Mahkemenin davalı ... ile dava dışı alt işverenlerde bulunan kayıtların 
kendiliğinden getirtilmeyeceğine ilişkin direnmesi yönünden ise; 

Bilindiği üzere 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 25. mad-
desinde taraflarca hazırlama ilkesi, 318. maddesinde ise basit yargılama 
usulüne tabi işlerde delillerin cevap süresi içinde bildirilmesi gerektiği 
düzenlenmiştir.

“Taraflarca getirilme” ilkesine göre davanın ve savunmanın dayanağı 
olan vakıaların ve bunların delillerinin taraflarca mahkemeye bildirilmesi 
gerekmektedir. Bu ilke 6100 sayılı HMK’nun 24. maddesinde düzenlenen 
“tasarruf” ilkesinin doğal bir tamamlayıcısıdır. Buna göre hâkim, incele-
mesini taraflarca kendisine bildirilmiş olan dava malzemesi üzerinde ya-
par. Hâkim, tarafların bildirmediği hususları veya vakıaları kendiliğinden 
inceleyemez ve onları hatırlatabilecek hallerde dahi bulunamaz. Taraflar-
ca hazırlama ilkesi delilleri de kapsar. Yani kural olarak deliller taraflarca 
gösterilir, hâkim delillere kendiliğinden başvuramaz (Kuru B./Arslan R./
Yılmaz E.: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 22. Baskı, Ankara 2011, s. 
351).

Davacının talebi fazla çalışma ücreti alacağına ilişkin olup gerek mülga 
1475 sayılı İş Kanunu, gerekse halen yürürlükte bulunan 4857 sayılı İş 
Kanununda fazla çalışmanın ispatı ile ilgili olarak özel bir hüküm bulun-
mamaktadır. Bu nedenle fazla çalışmanın ispatı, genel hükümlere tabidir. 

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 6. maddesi uyarınca, “Kanunda 
aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandır-



293Yargıtay Kararları

dığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.” 

Dolayısıyla fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi, kural olarak, bu id-
diasını ispat etmek zorundadır.

Fiili bir olgu sözkonusu olduğundan kural olarak işçi, fazla çalışma 
yaptığını her türlü delille ispat edebilir ve fazla çalışma ücreti alacağına 
ilişkin davalarda kendiliğinden harekete geçme ilkesi ve kendiliğinden 
araştırma ilkeleri uygulanamaz.

Buna göre mahkemenin fazla çalışma ücreti alacağına ilişkin davalar-
da kendiliğinden araştırma ilkesi uygulanamayacağına ilişkin kabulü ile 
bu yöndeki direnme gerekçesinde de isabetsizlik bulunmamaktadır.

Hal böyle olunca, Mahkemece davalının işçilik hak ve alacaklarından 
alt işverenlerle birlikte müştereken vemüteselsilen sorumlu olduğu, faz-
la çalışma ücreti alacağına ilişkin davada kendiliğinden araştırma ilkesi 
uygulanamayacağından taraflarca sunulmamış delillerin getirtilemeyeceği 
gerekçesiyle verilen direnme kararı yerindedir.

Ne var ki, davalı ... vekilinin işin esasına yönelik temyiz itirazları Özel 
Dairece incelenmediğinden bu yönde inceleme yapılmak üzere dosyanın 
Özel Daireye gönderilmesi gerekir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle direnme uygun bulunduğundan, davalı 
... vekilinin bozma nedenine göre daha önce incelenmeyen işin esasına yö-
nelik temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın Yargıtay 22. HUKUK 
DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNE, karar düzeltme yolu kapalı olmak 
üzere 19.04.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.



294 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 93 • Sayı: 3 • Yıl: 2019

İCRA BORCU • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ÖDEMESİ
•

HACZEDİLMEZLİK İDDİASI

ÖZET: İcra borcunun İİK 89/1 maddesi uyarınca 
haciz ihbarnamesi gönderilen üçüncü kişi tara-
fından ödenmiş olması, borçlunun haczedilmez-
liğe ilişkin şikayet hakkını ortadan kaldırmaz.
Y. HGK E.2017/1857 K.2018/90 T.24.01.2018

“…Şikayet eden borçlu Belediye vekili İcra Mahkemesi’ne başvuru-
sunda; kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan ilama dayalı başlatı-
lan icra takibinde, İstanbul Valiliği Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü’ne 
gönderilen 89/1 haciz ihbarnamesi işleminin yasaya aykırı olduğunu 
4706 sayılı Kanun’un 5. maddesinin 5. ve 9. fıkra hükümlerine göre Ha-
zine tarafından satılan taşınmazlardan Belediye adına %10 pay ayrıla-
rak belediye’ye ödenmek üzere emanet hesaplarında tutulan 775 sayılı 
Gecekondu Yasası’na göre kullanılmak üzere fon hesabına aktarılması 
gereken 5779 sayılı Kanun’un 7. maddesi hükmü ile vergi hükmünde 
olan alacakların, 5393 sayılı Kanun’un 15. maddesine göre haczedile-
meyeceğini ileri sürerek dosyadaki haciz işleminin kaldırılmasını ve 
tahsilatın Belediye’ye iadesine karar verilmesini talep etmiştir. 

Mahkemece; dava açılmadan önce şikayete konu haczedilen para 
alacaklıya ödenmiş ve dosya infaz edilmiş olup, dava açılmadan önce 
ödenen paranın iadesi icra hukuk mahkemesinden istenemeyeceğinden 
şikayetin reddine karar verilmesi üzerine hüküm; şikayetçi borçlu vekili 
tarafından temyiz edilmiştir. 

Şikayete konu icra takip dosyasına, haciz konulan Defterdarlık hesa-
bından şikayet tarihinden önce para gönderildiği, alacaklılara ödendiği 
anlaşılmaktadır. Haczedilen hesaptan gelen para ile dosya borcunun 
ödenmesi haczedilmezlik şikayetinin esasının incelenmesine engel de-
ğildir. Bu nedenle şikayet nedenleri incelenerek sonucuna göre bir karar 
verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir…” 

gerekçesiyle ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan 
yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki bilgi ve belgeler okunduktan 
sonra gereği görüşüldü:

Talep, haczedilmezlik şikâyetine ilişkindir.
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Şikâyetçi borçlu ... vekili, kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan 
ilama dayalı başlatılan icra takibinde, İcra Dairesinin işlemi ile İstanbul 
Valiliği Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne gönderilen 89/1 haciz ihbar-
namesiyle dosyaya ödeme yapıldığını, dosya borcunun bilgileri dışında 
haczen tahsil edildiğini, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesinin 5. ve 9. fıkra-
larına göre Hazine tarafından satılan taşınmazlardan Belediye adına %10 
pay ayrılarak belediyeye ödenmek üzere emanet hesaplarında tutulan 775 
sayılı Gecekondu Kanunu’na göre kullanılmak üzere fon hesabına aktarıl-
ması gereken 5779 sayılı Kanunun 7. maddesi hükmü ile vergi hükmünde 
olan alacakların, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesine göre 
haczedilemeyeceğini ileri sürerek dosyadaki haciz işlemlerinin kaldırıl-
masını, ayrıca kullanımı kanunla belirlenen bir fonda tutulması gereken 
tahsilatın belediyeye iade edilmesini şikâyet yolu ile talep etmiştir.

Yerel Mahkemece şikâyet olunanlar vekili tarafından şikâyetçi belediye 
aleyhine ilamlı icra takibi başlatıldığı, dava açılmadan önce icra dosyası 
infaz olduğundan davanın konusunun bulunmadığı, ayrıca dava açılma-
dan önce ödenen paranın iadesinin icra mahkemesinden istenemeyeceği 
gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Şikâyetçi borçlu ... vekilinin temyizi üzerine karar, Özel Dairece yuka-
rıda başlık bölümünde açıklanan gerekçelerle bozulmuştur.

Mahkemece önceki gerekçeler tekrarlanmak suretiyle direnme kararı 
verilmiştir.

Direnme kararını şikâyetçi borçlu ... vekili temyize getirmiştir.

Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, ilama 
dayalı alacağa hasren başlatılan icra takibinde haczedilen hesaptan gelen 
para ile şikâyet tarihinden önce dosya borcunun ödenmesi hâlinde, bu 
durumun hazcedilmezlik şikayetinin incelenmesine engel teşkil edip et-
meyeceği noktasında toplanmaktadır.

Şikâyetçi borçlu ... vekili İcra Mahkemesine başvurusunda Belediye-
nin, emanet hesaplarında tutulan alacaklarının haczedilemeyeceğini ile-
ri sürerek dosyadaki haciz işlemlerinin kaldırılmasını, ayrıca kullanımı 
kanunla belirlenen bir fonda tutulması gereken tahsilatın belediyeye iade 
edilmesini talep etmiştir.

İcra takip dosyasının incelenmesinde, İstanbul Valiliği Defterdarlık 
Muhasebe Müdürlüğüne 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun (İİK) 89/1. 
maddesi uyarınca haciz ihbarnamesi gönderilmek suretiyle borçlu bele-
diyenin alacakları üzerine haciz konulmuş, İstanbul Valiliği Defterdarlık 
Muhasebe Müdürlüğü tarafından 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine is-
tinaden hazine taşınmazlarının satışından dolayı emanet hesaplarına alı-
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nan belediye paylarından takip dosyası hesabına 64.900 TL aktarılmıştır. 
Başka bir anlatımla borçlu belediye tarafından icra dosyasına yapılmış 
bir ödeme bulunmayıp, dosyaya gelen para, borçlunun üçüncü kişi nez-
dinde haczedilen emanet hesabı nedeni ile Defterdarlık tarafından yatı-
rılmıştır. Bu nedenle haciz ihbarnamesinin tebliği üzerine üçüncü kişi 
tarafından dosyaya yatırılan paranın alacaklıya ödenmesi iradi nitelikte 
bir ödeme sayılamayacağından, şikâyet tarihinden önce dosya borcunun 
Defterdarlık hesabından ödenmesi haczedilmezlik şikâyetinin esasının 
incelenmesine engel değildir.

Hâl böyle olunca yerel mahkemece, Hukuk Genel Kurulunca da benim-
senen Özel Daire bozma kararına uyulması gerekirken önceki kararda 
direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Açıklanan nedenlerle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ

Şikâyetçi borçlu ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme 
kararının Özel Daire bozma kararında açıklanan nedenlerle BOZULMA-
SINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, tebliğ 
tarihinden itibaren 10 günlük süre içinde karar düzeltme yolu açık olmak 
üzere 24.01.2018 gününde oy birliği ile karar verildi.

VEKİLİN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI
• 

GEÇERSİZ BELGELER

ÖZET: Bir belgenin hile ile ele geçirildiği ya da 
içeriğinin sonradan doldurulduğu iddiaları kanıt-
lanmadıkça o belge geçerli sayılacaktır.
Vekil ile sözleşme yapan kişi vekilin görevini kö-
tüye kullandığını bilmiyor veya gerekli özeni gös-
termesine rağmen bilmesine olanak yoksa vekil 
ile yapılan sözleşme geçerlidir.
Y.HGK E. 2017/1238 K.2018/1277 T. 27.06.2018

“... Dava, vekalet yetkisinin kötüye kullanılması nedenine dayalı 
tapu iptali-tescil isteğine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Getirtilen kayıt ve belgelerden, davacıya ait 92 sayılı parseldeki çe-
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kişmeli 9 no’lu dairenin, davacı tarafından 23.12.1998 tarihli vekalet-
nameyle vekil kılınan davalı ... tarafından 08.04.2004 tarihinde diğer 
davalı ...’ye satış yoluyla devredildiği anlaşılmaktadır.

Davacı, davalı ...’ın vekalet yetkisini kötüye kullandığını ve taşın-
mazını danışıklı biçimde diğer davalıya devrettiğini ileri sürerek eldeki 
davayı açmıştır.

Davalı taraf ise, satışın bedeli karşılığında yapıldığını, fotokopisi ib-
raz edilen 02.03.2004 tarihli ‘’ibraname’’ başlıklı belgede davacının, 
çekişmeli taşınmazın satışı nedeniyle kendilerini ibra ettiğini savun-
muş; buna karşılık davacı asil, duruşmadaki beyanında, fotokopisi ib-
raz edilen ‘’ibraname’’ başlıklı belgeyi davalı ...’ın kandırması sonucu 
boş olarak imzaladığını, içinin sonradan doldurulduğunu bildirmiştir.

Anılan belgenin, hile ile ele geçirildiği ya da içeriğinin sonradan dol-
durulduğu iddiaları kanıtlanmadığı sürece geçerli bir belge sayılacağı 
ve davanın esasını etkileyeceği kuşkusuzdur.

Ne var ki, yargılama sırasında söz konusu belge üzerinde yeterince 
durulmamıştır.

Hal böyle olunca, öncelikle 02.03.2004 tarihli ‘’ibraname’’ başlıklı 
belgenin aslının temin edilmesi, aslı dosyaya sunulduğu takdirde, ge-
çerli belge sayılıp sayılamayacağının tarafların iddia ve savunmaları 
çerçevesinde değerlendirilmesi, gerektiğinde bilirkişi incelemesi yap-
tırılması ve sonucuna göre karar verilmesi yerine, eksik araştırma ile 
yetinilerek hüküm kurulması doğru değildir...”

gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan 
yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI 

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki belgeler okunduktan sonra ge-
reği görüşüldü: 

Dava, vekâlet görevinin kötüye kullanılması hukuksal nedenine dayalı 
olarak açılan tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. 

Davacı vekili, mesken vasıflı 9 numaralı bağımsız bölümün müvek-
kili ...’e miras kaldığını, müvekkilinin hasta olup işlerini zor yaptığını, 
akrabaları vasıtası ile tanıdığı ve ara sıra kendisine yardım eden davalı 
... Öner’in yardım edeceğini söyleyerek müvekkilini notere götürüp vekâ-
letname aldığını, yedi yıl önce aldığı bu vekâletnameyi kullanarak hâlen 
içinde davacının oturduğu evi 35.000,00 TL bedelle diğer davalı ...’e ha-
bersiz bir şekilde sattığını, boya yapmak için eve gelindiğinde davacının 
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oyuna geldiğini anladığını, müvekkilinin satış yetkisi verdiğini bilmediği 
gibi satış sonrasında kendisine bir ödeme de yapılmadığını ileri sürerek, 
tapu iptali ve tescil isteminde bulunmuştur.

Davalı ... vekili, davacının Beşiktaş 9. Noterliğince düzenlenen 
23.12.1998 gün ve 88130 yevmiye numaralı vekâletname ile müvekkiline 
taşınmazlarını satmak üzere yetki verdiğini, müvekkilinin kötü niyetli ol-
ması hâlinde derhal satış yapabileceğini, aradan altı yıl geçtikten sonraki 
satışın davacının iradesi doğrultusunda yapıldığını, vekâletnameyi oku-
yarak imzalayan davacının satış yetkisi verdiğini bildiğini, ayrıca davacı-
nın 02.03.2004 tarihli ibranamede satış bedelini aldığını ve hiçbir hak ve 
alacağının kalmadığını belirterek davalıların her ikisini de ibra ettiğini, 
yine davacı ile diğer davalı arasında kira sözleşmesi yapıldığı hususunun 
haricen öğrenildiğini belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep 
etmiştir.

Davalı ... Travez vekili de müvekkilinin tapu sicilindeki kayda güvene-
rek iyi niyetle taşınmazı satın aldığını, ediniminin korunması gerektiğini 
belirterek davanın reddini istemiştir.

Yerel mahkemece, dosya kapsamı ve dinlenen tanık beyanlarına göre 
davacıya ait iki ayrı taşınmazın kendisi kandırılarak alınan vekâletname 
ile haberi olmaksızın satıldığı, daha sonra da yine davacıdan habersiz bir 
şekilde dava konusu taşınmazın davalı ... Travez’e 35.000,00 TL bedelle 
satıldığı, satış sonrasında taşınmazın vergileri davacı tarafından ödendiği 
gibi yapılan keşif sonucunda taşınmazın satış tarihindeki gerçek değeri-
nin 230.000,00 TL, dava tarihindeki değerinin ise 250.000,00 TL olarak 
saptandığı, tapudaki satış bedelinin çok düşük olduğu, yine davacının 
satışı yapılan konutta oturmaya devam ettiği, kendisinden herhangi bir 
bedel ya da taşınmazı boşaltmasının istenmeyerek oturmasına göz yu-
mulduğu, tüm bu hususlar dikkate alındığında kötü niyetle aldığı vekâ-
letnameyi kullanan davalı ... ile diğer davalı ... Travez’in danışıklı olarak 
hareket ettikleri gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar davalılar vekilince temyiz edilmiş, Özel Dairece yukarıda başlık 
bölümünde yer alan gerekçeyle bozulmuştur

Yerel mahkemece, önceki karar gerekçesinin yerinde olduğu belirtil-
mek suretiyle ilk hükümde direnilmiştir.

Direnme kararı davalılar vekilince temyize edilmiş, Hukuk Genel Ku-
rulunca; usulün öngördüğü anlamda bir direnme hükmü kurulmadığı ge-
rekçesiyle karar bozulmuş, mahkemece Hukuk Genel Kurulu kararına 
uyularak yeniden direnme kararı verilmiştir.

Bu karar da davalılar vekilince temyiz edilmiştir.
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Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık: somut 
olayda davalı tarafından fotokopisi ibraz edilen, davacı asilin de belgeyi 
davalı ...’ın kandırması sonucu boş olarak imzaladığını, içeriğinin sonra-
dan doldurulduğunu beyan ettiği 02.03.2004 tarihli ve ‘’ibraname’’ baş-
lıklı belgenin aslının istenerek, sunulduğu takdirde geçerli belge sayılıp 
sayılamayacağının tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde değerlen-
dirilmesi, gerektiğinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasının gerekip gere-
kemediği, varılacak sonuca göre mahkemece yapılan araştırma ve ince-
lemenin karar vermeye yeterli olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Hemen belirtmek gerekir ki, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) 502. maddesinin birinci fık-
rasına göre vekâlet sözleşmesi; vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi 
veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşmedir. Geniş anlamda bir iş görme 
sözleşmesi olan vekâlet sözleşmesiyle vekil, kendisine verilen işin ya da 
işlemin vekâlet verenin irade ve yararına uygun olarak yapılmasını üstle-
nir. 

Borçlar Kanunu’nun temsil ve vekâlet ilişkisini düzenleyen hükümleri-
ne göre vekâlet sözleşmesi büyük ölçüde tarafların karşılıklı güvenine da-
yanır. Vekilin borçlarının çoğu bu güven unsurundan, onun vekil edenin 
yararına ve iradesine uygun davranış yükümlülüğünden doğar.

Nitekim TBK’nda sadakat ve özen borcu, vekilin vekâlet verene karşı 
en önde gelen borcu kabul edilmiş ve 506. maddesinde “Vekil, vekâlet 
borcunu bizzat ifa etmekle yükümlüdür. Ancak vekile yetki verildiği veya 
durumun zorunlu ya da teamülün mümkün kıldığı hâllerde vekil, işi baş-
kasına yaptırabilir.

Vekil üstlendiği iş ve hizmetleri, vekâlet verenin haklı menfaatlerini 
gözeterek, sadakat ve özenle yürütmekle yükümlüdür. 

Vekilin özen borcundan doğan sorumluluğunun belirlenmesinde, ben-
zer alanda iş ve hizmetleri üstlenen basiretli bir vekilin göstermesi gere-
ken davranış esas alınır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Davaya konu temlikin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan 818 sayılı 
Borçlar Kanunu’nun 390. maddesi de “Vekilin mesuliyeti, umumi surette 
işçinin mesuliyetine ait hükümlere tabidir.

Vekil, müvekkile karşı vekaleti iyi bir suretle ifa ile mükelleftir.

Vekil, başkasını tevkile mezun veya hal icabına göre mecbur olmadık-
ça veya adet başkasını kendi yerine ikameye müsait bulunmadıkça mü-
vekkilünbihi kendisi yapmağa mecburdur.” hükmünü içermektedir. 

Bu hükümler uyarınca vekilin, vekil edenin yararına ve iradesine uygun 
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hareket etme, onu zararlandırıcı davranışlardan kaçınma yükümlülüğü 
altında olacağı açıktır. Sözleşmede vekâletin nasıl yerine getirileceğihak-
kında açık bir hüküm bulunmasa veya yapılan işlem dış temsil yetkisinin 
sınırları içerisinde kalsa dahi vekilin bu yükümlülüğü daima mevcuttur. 

Hatta malik tarafından vekilin bir taşınmazın satışında, dilediği bedel-
le dilediği kimseye satış yapabileceği şeklinde yetkili kılınması, satacağı 
kimseyi dahi belirtmesi, ona dürüstlük kuralını, sadakat ve özen borcunu 
gözardı etmek suretiyle, makul sayılacak ölçüler dışına çıkarak satış yap-
ma hakkını vermez. Vekil edenin yararı ile bağdaşmayacak bir eylem veya 
işlem yapan vekil, değinilen maddenin birinci fıkrası uyarınca sorumlu 
olur.

Öte yandan, vekil ile sözleşme yapan kişi 4721 sayılı Türk Medeni Ka-
nunu’nun (TMK) 3. maddesi anlamındaiyi niyetli ise yani vekilin vekalet 
görevini kötüye kullandığını bilmiyor veya kendisinden beklenen özeni 
göstermesine rağmen bilmesine olanak yoksa, vekil ile yaptığı sözleşme 
geçerlidir ve vekil edeni bağlar. Vekil, vekalet görevini kötüye kullansa 
dahi bu husus vekil ile vekalet eden arasında bir iç sorun olarak kalır, 
vekil ile sözleşme yapan kişinin kazandığı haklara etkili olamaz.

Ne var ki, üçüncü kişi vekil ile çıkar ve işbirliği içerisinde ise veya 
kötü niyetli olup vekilin vekalet görevinikötüye kullandığını biliyor veya 
bilmesi gerekiyorsa vekil edenin sözleşme ile bağlı sayılmaması, TMK’nın 
2. maddesinde yazılı dürüstlük kuralının doğal bir sonucu olarak kabul 
edilmelidir. Söz konusu yasa maddesi buyurucu nitelik taşıdığından hâ-
kim tarafından kendiliğinden (resen) göz önünde tutulması zorunludur. 
Aksine düşünce kötü niyeti teşvik etmek, en azından ona göz yummak 
olur. Oysa bütün çağdaş hukuk sistemlerinde kötü niyet korunmamış, 
daima mahkûm edilmiştir. Nitekim uygulama ve bilimsel görüşler bu yön-
de gelişmiş ve kararlılık kazanmıştır.

Hukuk Genel Kurulunun 07.12.2011 gün ve 2011/14-609 E., 2011/744 
K. sayılı kararında da aynı hususlar vurgulanmıştır.

Tüm bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; da-
valılardan Süleyman Asaf Öner’in Beşiktaş 4. Noterliğince düzenlenen 
23.12.1998 tarih ve 82130 yevmiye numaralı vekâletname ile davacı tara-
fından vekil tayin edildiği ve kendisine başka yetkiler yanında T.C. hudut-
ları dâhilinde davacının sahibi ve hissedarı olduğu tüm taşınmazları dile-
diği bedel ve koşullarda satmak üzere yetki verildiği, adı geçen davalının 
da vekil sıfatıyla hareket ederek davacıya ait Beşiktaş İlçesi, Arnavutköy 
Mahallesi, 1300 ada, 92 parseldeki 9 numaralı bağımsız bölümü diğer 
davalı ... Travez’e 35.000.000.000 YTL bedelle satış suretiyle temlik ettiği 
sabittir. Mahkemece yapılan keşif sonucunda ise dava konusu taşınmazın 
temlik tarihindeki gerçek değeri 230.000,00 TL olarak tespit edilmiştir. 
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Yukarıda değinildiği üzere vekil, vekil edenin haklarını korumak, göre-
vini sadakat ve özenle yerine getirmek zorundadır. Bu nedenle, kendisine 
dilediği bedel ve koşullarda taşınmaz satışı için yetki verilmiş olsa dahi 
vekil vekâlet verenin zararına olacak şekilde taşınmazı gerçek değerinin 
çok altındaki bir değerle satamaz. 

Ne var ki, somut olayda vekil (davalı) ... satışın davacının iradesi doğ-
rultusunda yapıldığını ileri sürmüş, bu iddiasını kanıtlamak amacıyla da 
02.03.2004 düzenleme tarihli belgeyi ibraz etmiş ve çekişmeli taşınmazın 
satışı nedeniyle davacının kendisi ile taşınmazı satın alan diğer davalıyı 
ibra ettiğini savunmuştur. Mahkemece “ibraname” başlıklı belgeye karşı 
davacının beyanı sorulmuş, davacı bir fotokopisi ibraz edilen belgeyi da-
valı ...’ın kandırması sonucu boş olarak imzaladığını, içeriğinin sonradan 
doldurulduğunu bildirmiştir.

Anılan belgenin hile ile ele geçirildiği ya da içeriğinin sonradan doldu-
rulduğu iddiaları kanıtlanmadığı sürece geçerli bir belge sayılacağı, geçer-
li olduğunun anlaşılması hâlinde de vekil eliyle yapılan satışın davacının 
(vekil edenin) iradesi doğrultusunda yapıldığını göstereceğinden davanın 
esasını etkileyeceği açıktır.

Usul hükümleri açısından bakıldığında da mülga 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun (HUMK) 222 ve devamı maddelerinde 
“hadise” başlığı altında, buna paralel hükümler içeren yürürlükteki 6100 
sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda (HMK) ise “ön sorun” başlığı al-
tındaki düzenleme ile yargılama sırasında davaya ilişkin bir ön sorunun 
ortaya çıkması hâlinde bu ön sorunların (hadisenin) ne şekilde çözümle-
neceği hüküm altına alınmıştır.

HMK’nın “Ön sorunun ileri sürülmesi” başlıklı 163. maddesinde; “Yar-
gılama sırasında, davaya ilişkin bir ön sorun ortaya çıkarsa, ilgili taraf, 
bunu dilekçe vermek suretiyle yahut duruşma sırasında sözlü olarak ileri 
sürebilir.” 

“Ön sorunun incelenmesi” başlıklı 164. maddesinde ise “(1) Hâkim, 
taraflardan birinin ileri sürdüğü ön sorunu incelemeye değer bulursa, be-
lirleyeceği süre içinde, varsa delilleriyle birlikte cevabını bildirmesi için 
diğer tarafa tefhim veya tebliğ eder. 

(2) Ön sorun hakkında iki taraf arasında uyuşmazlık varsa, hâkim ge-
rekirse tarafları davet edip dinledikten sonra kararını verir. 

(3) Hâkim, ön sorun hakkındaki kararını taraflara tefhim veya tebliğ 
eder.” hükümlerine yer verilmek suretiyle devam eden bir davada ibraz 
edilen ve davanın sonucuna etkili olacak bir belgenin hileye dayalı olarak 
ele geçirildiği veya içeriğinin anlaşmaya aykırı olarak sonradan doldurul-
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duğu iddiasının aynı dava içerisinde 1086 sayılı HUMK hükümlerine göre 
hadise, yürürlükteki 6100 sayılı HMK hükümlerine göre de ön sorun ola-
rak incelenmesi öngörülmüştür.

Ne var ki, yargılama sırasında söz konusu “ibraname” başlıklı belge 
üzerinde durulmamış, anılan belgenin geçerli sayılıp sayılamayacağı ön 
sorun yapılarak tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde incelenme-
miştir.

Hukuk Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında, dava konusu ta-
şınmazın satış bedelinin sadece resmî akitte değil davalı tarafından bir 
fotokopisi sunulan “ibraname” başlıklı belgede de 35.000,00 TL olarak 
gösterildiği, satış tarihindeki gerçek değerinin ise 230.000,00 TL oldu-
ğu, satış tarihinden sonra aradan uzunca bir süre geçmesine karşın da-
vacının konutta oturmasına ses çıkarılmadığı gibi kendisinden herhan-
gi bir bedel de istenmediği, taşınmaz vergilerinin de davacı tarafından 
ödenmeye devam olunduğu hususları ile davacı tanık beyanları bir arada 
değerlendirildiğinde, vekilin diğer davalı ile çıkar ve işbirliği içerisinde 
hareket ederek vekâlet görevini kötüye kullandığının kanıtlandığı, ayrıca 
taşınmazın gerçek değeri ile ibranamede gösterilen değer arasındaki fahiş 
farkın da bu belgenin aldatma ile ele geçirildiğini açık bir şekilde ortaya 
koyduğu, bu nedenle belge hakkında başkaca bir araştırma yapılmasına 
gerek bulunmadığı ve bu nedenle yerel mahkemenin direnme kararının 
onanması gerektiği görüşü ileri sürülmüş ise de bu görüş yukarıda açık-
lanan nedenlerden dolayı Kurul çoğunluğu tarafından benimsenmemiştir. 

O hâlde, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma 
kararına uyulmak gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya 
aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ

Davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının 
Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı 6100 sayılı Hu-
kuk Muhakemeleri Kanunu’nun Geçici 3. maddesine göre uygulanmakta 
olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. maddesi 
gereğince BOZULMASINA, istek hâlinde temyiz peşin harcının yatırana 
geri verilmesine, aynı Kanun’un 440. maddesi uyarınca karar düzeltme 
yolu açık olmak üzere 27.06.2018 gününde oy çokluğu ile karar verildi.
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MÜREKKEP YAŞININ TESPİTİ

ÖZET: Ülkemiz koşullarında yargılamada mürek-
kep yaşının tespitinin mümkün olmadığı Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulu’nun yerleşik uygulamasıdır.
Y. HGK E.2017/665 K 2018/1465 T.18.10.2018

“...Davacı vekili müvekkilinin, davalı şirketten davalı belediyenin 
güvencesi altında, Antalya ili, Gazipaşa İlçesi, Pazarcı Mah. 22 ada, 35 
parsel sayılı arsa üzerindeki bir adet A grubu devremülkü 594,80 TL 
karşılığında satın almak için 02/07/1997 tarihinde sözleşme imzaladı-
ğını, davalıların edimini yerine getirmediğini bu nedenle fazlaya ilişkin 
hakları saklı kalmak kaydıyla 7.500,00 TL’nin davalılardan müştere-
ken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir. 

Davalılardan ..., sözleşme tarihi itibariyle zamanaşımı yönünden 
dava süresinin dolduğunu, 1997 tarihinde yapı ruhsatının iptal edildi-
ğini, bu tarihten sonra devre mülk inşaatlarına çivi çakmanın imkansız 
hale geldiğini, inşaatlara mühür vurulduğunu, edimin ifasının imkan-
sızlığının bu tarih olduğunu, devre mülkle ilgili ihalenin feshedildiğini, 
1998/179 Esas sayılı dosyası ile belediyenin %20 ortağı olduğu şirketin 
feshi için dava açıldığını, edimin ifa edilemeyeceğinin hem yerel hem 
de genel basında defalarca yer aldığını, ayıplı ifa kapsamında değer-
lendirilerek zamanaşımının 5 yıl olduğunun kabulünde zorunluluk ol-
duğunu, aradan 15 sene geçtikten sonra davalı şirket tarafından sahte 
sözleşmeler hazırladığını, şirketin dava dosyasına herhangi bir belge, 
bilgi ibraz etmediğini, bugüne kadar sayısı 300’ü geçen ve sadece bir ki-
şinin 238 adet devre mülk aldığının iddia edildiğini, zamanaşımı olma-
dığı takdirde davanın belediye başkanlığı açısından husumetten reddi 
gerektiğini, YHGK’nun 2010/13-516 Esas 2011/6 Karar nolu ilamının 
naylon sözleşmelere dayanarak açılan davalar sonucu davalı şirketin 
sevindirildiğini, 20.000 nüfuslu küçük bir ilçe olan Gazipaşa Belediye 
başkanının yetkisiz temsili sonucu büyük oranda zarara uğratıldığını, 
dönemin belediye başkanının meclis üyelerinin bu faaliyetleri nede-
niyle cezalandırıldığını belirterek davanın reddini talep etmiştir. Diğer 
davalıda davanın reddini dilemiştir. Mahkemece, Davanın kabulüne, 1 
adet devre mülkün rayiç bedeli olan 7500,00 TL’nin dava tarihinden iti-
baren yasal faiziyle davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline 
karar verilmiş; hüküm, davalı ... tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı eldeki davada delil olarak 02/07/1997 tarihli, bila nolu Kom-
bi Tatil Kenti Devre Mülk Satış Sözleşmesi, senet asılları, tahsilat mak-
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buzları ile diğer delillere dayanmıştır. Davalı ise YHGK’nun 2010/13-
516 E. 2011/6 K. nolu ilamının naylon sözleşmeler düzenlenmesine 
aracı kılınarak dava kazanılmasınınkötüye kullanıldığını, satış tarihin-
den sonra düzenlenmiş sözleşmeler olabileceğini, ödemelerin belediye 
kasasına girmemesi nedeniyle tüm belgeler üzerindeki imza, yazı ve 
rakamların mürekkep yaş (yazı yaşı tespiti) yöntemiyle düzenleniş ta-
rihinin belirlenmesi gerektiğini talep etmiş, ne var ki mahkemece bu 
konuda bilirkişi incelemesi yaptırılmadan karar verilmiştir. Davalı şir-
ketin ticari defter ve belgeleri ile doğrulanmayan bir kısım sözleşme 
ve ödeme belgeleri dosyaya alınmış ise de davalının az yukarıda ileri 
sürdüğü hususlarda; sözleşme ve ödeme belgelerinin asıllarının ibrazı 
sağlanarak yazıda kullanılan mürekkebin içeriğine, belgeler üzerinde 
yer alan kaşe, mühür, pul gibi ilişik materyallerin içerik ve materyal-
lerin parlaklığına ve bilgisayar yazı teknolojine varıncaya kadar dai-
remize seri olarak gelen diğer bazı dosyalarla birlikte İstanbul Üniver-
sitesi Adli Tıp Enstitüsü ile gerektiğinde Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas 
dairesine gönderilerek yazı içeriğine göre içinde bilgisayar mühendisi-
nin de yer aldığı bilirkişi heyetine inceleme yaptırılmalı, taraf ve yar-
gı denetimine uygun rapor alınmalı sonucuna göre karar verilmelidir. 
Mahkemece değinilen bu yön gözardı edilerek, dayanak belgelerin sıh-
hati ispatlanmış gibi davanın kabulüne karar verilmiş olması usul ve 
yasaya aykırıdır. Bozmayı gerektirir...”

gerekçesi ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan 
yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki belgeler okunduktan sonra ge-
reği görüşüldü:

Dava devre mülk sözleşmesinin ifasının imkânsız hâle geldiği iddiası-
na dayalı tazminat istemine ilişkindir.

Davacı vekili müvekkilinin davalıların reklam kampanyaları ile tanıtı-
mını yaptıkları Antalya ili Gazipaşa ilçesinde bulunan devre mülk kombi 
tatil kentinden 02.07.1997 tarihli sözleşme ile 594,80 TL bedelle A grubu 
devre mülk satın aldığını, tesisin davalı ... güvencesi ile inşa ve teslim 
edileceğinin tüketicilere yansıtıldığını ancak devre mülklerin sözleşmede 
belirtilen şekilde ve belirtilen tarihlerde teslim edilmediği gibi davalıların 
kendi aralarında çıkan anlaşmazlıklar sonucunda yapılmış mevcut inşa-
atların da yine davalı ... tarafından yıktırılmış olduğunu ve hâlen ortada 
teslimi mümkün herhangi bir inşaatın bulunmadığını, bu nedenle mü-
vekkil adına tescilin imkânsız hâle geldiğini, davalıların bu olayda ortak 
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sorumluluğa sahip olduğunu ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kal-
mak kaydıyla devre mülkün rayiç değeri 7.500 TL’nin davalılardan müş-
tereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... vekili talebin zamanaşımına uğradığını, 05.10.1997 tarihinde 
devre mülklerin yapı ruhsatlarının iptal edildiğini, 21.10.1997 tarihin-
de de inşaatın mühürlendiğini, bu suretle sözleşmenin ifasının imkânsız 
hâle geldiği tarihten itibaren 15 yıldan fazla zaman geçtiğini, 4077 sayılı 
Tüketicinin Korunması HakkındaKanun’un ayıpla ilgili zamanaşımı süre-
lerinin gerçekleştiğini, müvekkili Belediyenin davaya konu sözleşmeden 
sorumlu tutulamayacağını, diğer davalı şirketin ve o tarihteki belediye 
başkanının usulsüz işlemleri ile belediyenin yok olma tehlikesi ile karşı 
karşıya olduğunu, davacı tarafça sunulan delillerin her zaman düzenlene-
bilecek adi belgeler olduğu, açılan emsal davalarda davalı şirketin ticari 
defterlerini dahi sunmadığı, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun Belediye-
nin sorumluluğunu öngören 2010/13-516 E., 2011/6 K. sayılı kararından 
sonra davalı şirketin hâkim hissedarının kötü niyetle sahte sözleşme ve 
ödeme belgeleri ihdas ettiğini, sonradan oluşturulan bu belgelerle yeni da-
valar açılacağı konusunda tehditkâr davranışlar sergilediğini, bu nedenle 
sunulan deliller üzerinde mürekkep yaşı incelemesi yapılması gerektiğini, 
sözleşme ve ödeme belgesi altındaki davacı imzalarını da kabul etmedik-
lerini, bu yönden imza incelemesi yapılmasının gerekli olduğunu savuna-
rak davanın reddini istemiştir.

Davalı şirket vekili davacının sözleşme gereği üzerine düşen edimle-
rini tümüyle ifa ettiğini, müvekkilinin, davalı Belediyenin verdiği güvene 
dayalı olarak binlerce kişiye devre mülk satışı yapıldığını ancak sonradan 
zuhulen verildiği gerekçesiyle yapı ruhsatını iptal eden Belediyenin inşa-
atı mühürleyip çalışmaları durdurduğunu, Belediyenin bu iş ve eylemleri 
nedeniyle sözleşmeyi ifa etme imkânlarının kalmadığını, müvekkilinin bu 
davada sorumluluğu olmadığını belirterek davanın reddine karar verilme-
si gerektiğini savunmuştur.

Yerel mahkemece davalı Belediyenin sıfat yokluğu yönündeki itirazları 
reddedilmiş, sözleşmenin ifasının imkânsız hâle geldiği gerekçesi ile da-
vanın kabulüne ve 7.500 TL’nin davalılardan müştereken ve müteselsilen 
tahsiline karar verilmiştir.

Davalı ... vekilinin temyiz itirazları üzerine karar Özel Dairece yukarı-
da başlık bölümünde yazılı gerekçelerle bozulmuştur. 

Mahkeme davacının ödemenin ispatı yönünde dosyaya asıllarını sun-
duğu bir kısım senette Eskişehir Bankası TAŞ’nin kaşesinin bulundu-
ğu, dolayısıyla davacı ile davalı şirket arasında akdedilen adi yazılı dev-
re mülk satış sözleşmesinin sonradan düzenlenme ihtimalinin olmadığı, 
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yine İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ve İstanbul Üniversitesi Adli 
Tıp Enstitüsü tarafından belge yaşının tespit edilemediği gerekçesiyle di-
renme kararı vermiştir.

Direnme kararı davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Uyuşmazlık; davalı Belediyenin belgelerin satış tarihinden sonra dü-
zenlenmiş olma ihtimalinin bulunduğu yönündeki savunması dolayısı ile 
davacı tarafça dosyaya asılları sunulan sözleşme ve ödeme belgeleri üze-
rinde mürekkep yaşının tespiti yöntemiyle inceleme yapılmasının müm-
kün ve gerekli olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Ülkemiz koşullarında mürekkep yaş tespitinin mevcut durumda 
mümkün olmadığı yargı camiasınca bilinmesi ve kabul edilmesi, diğer 
taraftan davalı Belediyenin davada taraf sıfatlarının bulunmadığı yönün-
deki itirazlarının yerinde bulunmadığı hususları Hukuk Genel Kurulunun 
29.03.2017 tarih, 2017/13-559 E., 2017/576 K. sayılı kararında aynen 
benimsendiği gibi bir kısım senetler üzerinde banka kaşelerinin de mev-
cut olduğunun görülmesi karşısında bahsi geçen evrakın sonradan dü-
zenlendiği iddiasının da dosya kapsamı ile örtüşmediği anlaşılmaktadır.

Hâl böyle olunca yerel mahkemenin mürekkep yaşı incelemesi yapıl-
masının gerekli olmadığı yönündeki direnme gerekçesi yerinde ve hukuka 
uygundur.

Ne var ki, davalı ... vekilinin işin esasına yönelik temyiz itirazları Özel 
Dairece incelenmediğinden bu yönde inceleme yapılmak üzere dosyanın 
Özel Daireye gönderilmesi gerekir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle direnme uygun bulunduğundan, davalı 
... vekilinin bozma nedenine göre daha önce incelenmeyen işin esasına yö-
nelik temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın Yargıtay 13. HUKUK 
DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNE, karar düzeltme yolu kapalı olmak üze-
re 18.10.2018 tarihinde oy birliği ile kesin olarak karar verildi.
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HİSSELİ TAŞINMAZ • FİİLİ TAKSİM • ÖNALIM

ÖZET: Hisseli taşınmazın paydaşlarca fiili olarak 
taksimi halinde önalım hakkının varlığından söz 
edilemez.
Bu kural Medeni Kanun’da yer alan dürüstlük il-
kesinin sonucudur.
Y.HGK E.. 2017/1747 K 2018/1617 T.06.11.2018

“…Dava, önalım hakkı nedeniyle tapu iptali ve tescil isteğine ilişkin-
dir.

Davalı, davanın süresinde açılmadığı, fiili taksimin bulunduğu ve 
yapılan satış işleminin gerçekte hibe olduğu iddiaları ile davanın red-
dini savunmuştur

Mahkemece, davaya konu taşınmaz paydaşlarının akraba ve aynı 
köylü olup satış işlemlerinin varlığından haberdar olmamalarının ha-
yatın olağan akışına göre mümkün olmadığı, taşınmazın fiili taksim 
yapılmak suretiyle kullanıldığı ve yapılan devirlerin tanık beyanlarına 
göre var olan hakkın teslimi amacıyla gerçekleştirildiği gerekçeleriyle 
davanın reddine karar verilmiştir.

Hükmü davacılar vekili temyiz etmiştir. 

Önalım hakkı paylı mülkiyet hükümlerine tabi taşınmazlarda bir 
paydaşın taşınmaz üzerindeki payını kısmen veya tamamen üçüncü 
bir kişiye satması halinde diğer paydaşlara bu satılan payı öncelikle 
satın alma yetkisi veren bir haktır. Bu hak paylı mülkiyet ilişkisi kurul-
duğu anda doğar ve satışın yapılmasıyla kullanılabilir hale gelir. 

Önalım hakkı alıcıya karşı ancak dava açmak suretiyle kullanılır. 

Yapılan satışın alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter 
aracılığıyla bildirilmesi zorunludur (TMK m. 733/3).

Önalım hakkı satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç 
ay ve her halde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer (TMK m. 733/4).

Bu süre hak düşürücü süre olup mahkemece kendiliğinden göz 
önünde bulundurulması gerekir. 

Somut uyuşmazlıkta TMK’nın 733/3 maddesi gereğince noter aracı-
lığıyla yapılması gereken bildirim yapılmamıştır. Davalıya hisse devri 
21.01.2011 tarihinde olup dava 14.12.2011 tarihinde yani 2 yıllık süre 
geçmeden açılmıştır. Bu haliyle dava süresindedir. 
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Diğer yandan davalı işlemde muvazaa iddiasını 3. kişi konumun-
daki davacıya karşı 27.03.1957 tarihli 12/2 sayılı İBK uyarınca ileri 
sürebilir. Davalının bu konudaki savunmasına ilişkin olarak dinlenen 
tanıkların beyanları işlemde muvazaa iddiasını doğrulamamaktadır. 
Bu nedenle mahkemenin işlemde muvazaanın varlığına dair gerekçesi 
de yerinde değildir.

Önalım davasına konu payın ilişkin bulunduğu taşınmaz paydaşlar-
ca özel olarak kendi aralarında taksim edilip her bir paydaş belirli bir 
kısmı kullanırken bunlardan biri kendisinin kullandığı yeri ve bu yere 
tekabül eden payı bir üçüncü şahsa satarsa, satıcı zamanında bu yerde 
hak iddia etmeyen davacının tapuda yapılan satış nedeniyle önalım 
hakkını kullanması TMK’nın 2. maddesinde yer alan dürüst davranma 
kuralı ile bağdaşmaz. Kötüniyet iddiası 14.2.1951 tarihli ve 17/1 sayılı 
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca davanın her aşamasında 
ileri sürülebileceği gibi mahkemece de kendiliğinden nazara alınması 
gerekir. Bu gibi halde savunmanın genişletilmesi söz konusu değildir. 
Eylemli paylaşmanın varlığı halinde davanın reddi gerekir.

Somut uyuşmazlıkta mevcut tanık anlatımları ve bilirkişi raporuna 
göre dava konusu payın bulunduğu 84 parsel sayılı taşınmazın fiilen 
taksim edilerek kullanıldığı kanıtlanmamış, taşınmazın tamamının da-
vacılar tarafından kullanıldığı anlaşılmıştır. Tüm bu deliller ışığında 
mahkemece davanın kabulü gerekirken yazılı gerekçelerle reddi doğru 
görülmemiş bu sebeple hükmün bozulması gerekmiştir...”

gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan 
yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Dava önalım hakkına dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.

Davacılar vekili müvekkillerinin paydaşı olduğu 84 parsel sayılı taşın-
mazdaki 17/32 payı davalının 21.01.2011 tarihinde toplam 1.000 TL’ye 
satın aldığını ileri sürerek davalı adına kayıtlı payın önalım hakkı uya-
rınca iptaliyle davacılar adına tesciline karar verilmesini talep ve dava 
etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde davanın süresinde açılmadığını, yerle-
şik Yargıtay içtihatlarına göre paydaşlardan birinin kendi tasarrufundaki 
yeri ve ona karşılık gelen yeri bir üçüncü şahsa satması hâlinde önalım 
hakkının kullanılmasının hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olup ob-
jektif iyi niyet kuralı ile bağdaşmayacağını; nitekim önalım hakkına konu 
taşınmazın fıstık bahçesi olduğunu, fıstık ekiminden sonra hasadın yapıl-
maya başladığı tarihten itibaren her bir paydaşın kendi tasarrufunda olan 
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yerdeki fıstığı topladığını, diğer taraftan önalıma konu payın tapuda satış 
olarak devredilmesine karşın gerçekte bağış olduğunu, TMK’da gerçek sa-
tışlar için kabul edilen önalım hakkının bağış amacıyla yapılan devirlerde 
kullanılamayacağını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece tarafların aynı köylü ve akraba olmaları nedeniyle dava-
cıların taşınmazdaki satış işleminin varlığından haberdar olmamalarının 
hayatın olağan akışına aykırı olacağı, taşınmazın fiili taksim yapılmak 
suretiyle kullanıldığı ve yapılan devirlerin tanık beyanlarına göre hakkın 
teslimi amacı ile yapıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacılar vekilinin temyizi üzerine karar, Özel Dairece yukarıda göste-
rilen gerekçe ile bozulmuştur.

Mahkemece, dosyadaki belgeler kül halinde değerlendirildiğinde ka-
dastro tespiti sırasında müşterek olarak tespit edilen taşınmazın taraflar 
arasındaki devrinin hakkın teslimi niteliğinde olduğu, ortada gerçek bir 
satışın bulunmadığı, herkesin kendi yerini eylemli olarak kullandığı ge-
rekçesiyle önceki kararda direnilmiştir. 

Direnme hükmünü davacılar vekili temyiz etmiştir.

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, dava 
konusu taşınmazın devrinin gerçek satış niteliğinde olup olmadığı; dava 
konusu edilen taşınmazda eylemli taksimin bulunup bulunmadığı bura-
da varılacak sonuca göre de davacıların önalım hakkını kullanmalarının 
dürüstlük kurallarına aykırı olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Uyuşmazlığın çözümünde, öncelikle önalım hakkının hukuki niteliğine 
ilişkin bir açıklama yapılmasında yarar vardır.

Bilindiği üzere paylı mülkiyette paydaşlar arasında ortak idare ve kul-
lanma durumu söz konusu olduğundan paydaşların birbirlerini bilmele-
ri ve tanımaları önem taşımaktadır. Bu ihtiyacın gereği olarak paydaşlar 
arasına yabancı bir kişinin girişini engellemek, taşınmazın daha küçük 
parçalara ayrılmasını önleyebilmek, hisselerin mümkün olduğu kadar 
hissedar elinde toplanmasını temin etmek amacıyla paylı taşınmazlarda 
hissedarların temlik hakkı sınırlandırılarak kanuni önalım hakkı tanın-
mıştır. 

Önalım hakkı taşınmaz mal mülkiyetinin kanundan doğan takyitlerin-
den biri olup 26.12.1951 tarihli ve 1/6 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararın-
da yenilik doğuran bir hak olduğu belirtilmiştir. 

Öte yandan 20.06.1951 tarihli ve 5/13 sayılı İçtihadı Birleştirme Ka-
rarında ise önalım hakkının hukuki niteliği, “Şufa hakkı, mefşu hissenin 
üçüncü şahsa satılması ve satışa ıttıladan itibaren bir ay içinde kullanıl-



310 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 93 • Sayı: 3 • Yıl: 2019

mış olması gibi muayyen şartlar altında kullanılacak yenilik doğurucu bir 
haktır ki, şefinin bu hakkı kullandığı yolundaki tek taraflı irade beyanının 
müşteriye vasıl olmasıyla yeni bir hukuki vaziyet meydana getirilmesine 
yarar. Bu hakkın kullanılmasıyla şefi yeni bir akit yapmaya hacet kalmak-
sızın müşteriye halef olur” şeklinde açıklanmıştır. 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 732’nci maddesinde “pay-
lı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kıs-
men üçüncü kişiye satması hâlinde, diğer paydaşlar önalım hakkınıkulla-
nabilirler” hükmü öngörülmüştür. 

Anılan düzenlemede önalım hakkının açık bir tarifi yapılmamakla bir-
likte temel prensibin mülkiyet serbestisi ve tasarruf yetkisi olduğu göze-
tilerek paydaşın temlik hakkı sınırlandırılırken bu sınırlandırma sınırlı 
tutularak sadece satım akitleri için önalım hakkı öngörülmüştür. 

Bu husus yukarıda içeriği açıklanan 20.06.1951 tarihli ve 5/13 sayı-
lı İçtihadı Birleştirme Kararında da benimsenmiş; kararın gerekçesinde, 
taşınmaz mülkiyetinin takyitlerinden olan kanuni önalım hakkınıntaşın-
mazda hisse sahibi bulunan şahsa, diğer bir kimsenin payının üçüncü 
kişiye satılması hâlinde o hisse müşteriye neye mal olmuş ise o miktar 
ile ve belli bir süre içinde satın almak yetkisini veren ayni bir hak olduğu 
ifade edilmiştir. 

Açıkça görüldüğü üzere kanuni önalım hakkından söz edebilmek için 
paylı mülkiyet hükümlerine tabi bir taşınmazdaki payın üçüncü şahsa 
satılması gerekmektedir; önalım hakkının konusu pay satışıdır. 

Gerçek bir satışın konusu olmayan, satım niteliğinde olmayan pay tem-
liklerinde yasal önalım hakkı doğmayacaktır. Önalım hakkının payın satı-
şındaki şartlar dâhilinde kullanılması gerektiğinden, payı paradan başka 
bir karşılıkla iktisap edenlerden, onu, aynı şartlarla yerine getirmek su-
retiyle temellük etmeye imkân bulunmamaktadır. Örneğin temlikin hibe 
şeklinde olması hâlinde, hibede bir malın bedelsiz olarak üçüncü kişinin 
mülkiyetine geçirilmesi amaçlandığından önalım hakkı kullanılamaya-
caktır. Zira önalımda, önalımhakkını kullanan kişinin payı satın alana 
ödemekle yükümlü olduğu bedel hibede mevcut değildir, önalımhakkını 
kullananın hiçbir bedel ödemeden payın kendisine devrini istemesi müm-
kün değildir. 

Diğer taraftan davalının, taşınmazda “fiili taksim” bulunduğunuileri 
sürmesi nedeniyle bu kavram hakkındada açıklama yapılmasında yarar 
vardır.

TMK’da paydaşlar arasında fiili taksim hususu düzenlenmediği gibi 
önalım hakkının kullanımına olan etkisine dair bir düzenleme de bulun-
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mamaktadır. Bu kavram uygulamamıza Yargıtay içtihatları ile girmiştir. 
Yargısal içtihatlarda yapılan tanıma göre paydaşlar arasında fiili taksim 
bulunduğu taktirde önalım hakkınınkullanılmasının dürüstlük kuralları-
na aykırı olduğunun kabul edilebilmesi için, yasal önalım hakkına konu 
payın ilişkin bulunduğu bir taşınmazın varlığı, bu taşınmazın, paydaş-
larca kendi aralarında taksim edilmesi ve davacı ve davalıya pay satan 
paydaş (paydaşların) taşınmazın belirli bir kısmını kullanması gerekli ve 
yeterlidir. Paydaşlar arasında fiili taksim bulunması hâlinde yasal öna-
lım hakkının kullanılamayacağına dair bir yasa hükmü bulunmasa da, 
taşınmazda fiili bir kullanma biçimi oluşmuş, uzun süre de paydaşlar bu 
durumu benimsemişlerse kayıtta paylı, eylemli olarak bağımsız bu olu-
şumun korunması, TMK’nın 2’nci maddesinde tanımını bulan dürüstlük 
kuralının gereğidir. Zira TMK’nın 2’nci maddesinde herkesin haklarını 
kullanırken ve borçlarını ifa ederken dürüstlük kurallarına uyması zo-
runluluğu getirilmiş, uyulmamasının yaptırımı olarak da hakkın kötüye 
kullanılmasının hukuk düzeni tarafından korunmayacağı belirtilmiştir. 
Bilindiği üzere hakkın açıkça kötüye kullanıldığı tüm hâllerde dürüstlük 
kuralına da aykırılık söz konusudur. Fiili taksimin hukuki dayanağını 
da TMK’nın bu maddesi oluşturmaktadır (Tunaboylu, M.: Önalım (Şuf’a) 
Davaları, 4. b., Ankara 2008, s.440). 

Nitekim öğretide paylı mülkiyette fiili taksim durumu Yargıtay karar-
larından bağımsız olarak tanımlanmamış olup yalnızca yasal önalım hak-
kının dürüstlük kuralına aykırı kullanımlarından biri olarak nitelendi-
rilmiştir (Köylüoğlu, E.: Önalım Davası (Yayınlanmamış Doktora Tezi), 
Ankara 2011, s. 93).

Somut olayda davalı her ne kadar 84 parsel sayılı taşınmazdaki payın 
tapuda satış gösterilse de, kadastroda yapılan bir yanlışlığın düzeltilmesi 
amacıyla gerçekleştirildiğini, ortada gerçek bir satış olmadığını ve gerçek-
te hibeedildiğini savunmuş ise de tapuda satış olarak gösterilen işlemin 
gerçekte bağış olduğuna dair bir delil sunmamıştır. 

Bununla birlikte davalı taşınmazda fiili taksim yapıldığı ve herkesin 
kendi bölümünü kullandığı iddiasında bulunmuş ise de 01.11.2012 günü 
yapılan keşif sırasında dinlenen tanıklar davalıya pay satışı yapan önceki 
paydaşların dava konusu 84 parsel sayılı taşınmazda fiilen kullandıkları 
yer bulunduğuna ilişkin beyanda bulunmamışlardır. O hâlde, taşınmaz-
da fiili taksimin varlığından söz edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle 
de davacının ön alım hakkını kullanmasının dürüstlük kurallarına (TMK 
m.2) aykırılık oluşturmayacağı kabul edilmelidir.

Hâl böyle olunca Yerel Mahkemece Hukuk Genel Kurulunca da benim-
senen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda 
direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
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Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır. 

SONUÇ

Davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının, 
Özel Daire bozma kararında açıklanan nedenlerden dolayı 6100 sayılı 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Geçici 3’üncü maddesine göre uy-
gulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 
429’uncu maddesi gereğince BOZULMASINA, istek hâlinde temyiz peşin 
harcının yatırana geri verilmesine, kararın tebliğ tarihinden itibaren on 
beş gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 06.11.2018 tari-
hinde oy birliği ile karar verildi.

KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETİ 
•

BORÇ TASFİYESİ PROTOKOLÜ

ÖZET: Tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenen 
vekalet ücreti avukata aitir.
Avukatın bu şahsi alacağından feragat ettiğine 
dair açık bir beyanı bulunmadıkça, borçlu ile ala-
caklı arasında düzenlenen feragat veya borç tas-
fiyesi protokolü avukatın karşı taraftan hak kaza-
nacağı ücreti kapsamaz.
Söz konusu protokolde avukatın imzası olsa dahi 
bu durum değişmez.  
Y.HGK E.2017/2524 K. 2018/1668 T. 08.11.2019

Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 23.05.2013 tarihli ve 2013/11662 E., 
2013/13668 K. sayılı kararı ile:

“...Davacı, avukat olduğunu, davalı ... San.A.Ş.’nin vekili olarak di-
ğer davalı borçlu ... aleyhine icra takibi başlattığını, bilahare davalıla-
rın aralarında anlaştıklarını ve borcun ödendiğini, kendisinin hak ettiği 
57.020 TL vekalet ücretinin ödenmediğini, Avukatlık Kanununun 165. 
maddesi gereğince davalıların vekalet ücretinin ödenmesinden müte-
selsilen sorumlu olduklarını ileri sürerek, 57.020TL’nin faiziyle birlikte 
davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istemiştir. 

Davalı ..., davacı avukatın da dahil olduğu 16.6.2009 tarihli protokol 
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doğrultusunda borcu ödediğini, protokol ile icra takibinden tüm sonuç-
ları itibariyle feragat edildiğini, vekalet ücretinin saklı tutulmadığını 
savunarak davanın reddini dilemiş, diğer davalı ... San.A.Ş., davaya 
cevap vermemiştir.

Mahkemece, taraflar arasındaki protokolün 2.maddesinin davaya 
konu edilen takip dosyasını kapsadığı, protokolün son cümlesinin “tüm 
sonuçları itibari ile feragat edilecektir” ibaresini taşıdığı, protokolü 
imza edenler arasında S.... A.Ş vekili olarak Av. ...’ün imzasının bu-
lunduğu, yine protokolün 5.maddesinde Çerkezköy’deki davaya ilişkin 
olarak dahi masraf istenmeyeceğinin ayrıca açıklandığı, böylece taraf-
ların iradesinin takip dosyası üzerinden icra müdürlüğünce tahakkuk 
ettirilecek ücreti vekaletin talep edilmeyeceğinin olduğu gerekçesiyle 
davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edil-
miştir. 

Davacı, sulh ile sonuçlanan icra takibi nedeniyle hak ettiği ve öden-
meyen vekalet ücreti alacağının tahsili istemiyle eldeki davayı açmış, 
mahkemece taraflar arasında imzalanan protokolde takipten tüm so-
nuçları itibariyle feragat edileceğinin kararlaştırıldığı, tarafların irade-
sinin vekalet ücreti istenmeyeceği doğrultusunda olduğu gerekçesiyle 
davanın reddine karar verilmiştir. Davalı alacaklı S..... San. A.Ş. ile 
davalı borçlu ... arasında 16.6.2009 tarihinde “Protokol ve İbraname” 
başlıklı protokol düzenlendiği,davacı avukatın da protokolde imzası-
nın bulunduğu, bu protokolün 2.maddesinde ... aleyhine başlatılan ve 
davaya konu vekalet ücreti alacağının dayanağı olan Üsküdar 2.İcra 
Müdürlüğünün 2009/8039 esas sayılı takipten tüm sonuçları itibariyle 
feragat edileceğinin kararlaştırıldığı hususları dosya kapsamından an-
laşılmakta olup bu hususlar taraflar arasında da çekişmesizdir. Taraf-
lar arasındaki uyuşmazlık, protokolde takipten tüm sonuçları itibariyle 
feragat edilmesine dair kararlaştırmanın vekalet ücreti alacaklarını 
kapsayıp kapsamadığı noktasındadır. Protokolde yapılan feragate iliş-
kin kararlaştırma, davalı alacaklı ve davalı borçlu arasındaki hukuki 
ilişkiyi kapsar. Davacı avukatın vekalet ücreti alacağını kapsamaz. 
Protokolde davacı avukatın imzasının bulunması sonucu değiştirmez. 
Öyle olunca mahkemece işin esasına girilerek taraf delilleri toplanıp 
değerlendirildikten sonra sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken 
yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmiş 
olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir...”

gerekçesiyle 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 dosyadaki belgeler okunduktan sonra ge-
reği görüşüldü: 

Dava, avukatlık ücretinin tahsili istemine ilişkindir. 

Davacı vekili, müvekkilinin avukat olduğunu, davalı ...Ş.’nin vekili ola-
rak diğer davalı ... aleyhine icra takibi başlattığını, borçlunun takibine iti-
raz ettiğini, bilahare davalıların aralarında anlaşarak düzenledikleri pro-
tokole göre takip konusu yapılan 1.863.378,48USD tutarındaki borcun 
alacaklıya ödendiğini, ne var ki davacının avukatlık ücretinin ödenmedi-
ğini, dava sonunda kararla karşı tarafa yüklenecek olan vekâlet ücretinin 
avukata ait olduğunu, Avukatlık Kanunu’nun 165. maddesi gereğince de 
sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasında anlaşmayla sonuç-
lanan ve takipsiz bırakılan işlerde her iki tarafın avukat ücretinin öden-
mesi hususunda müteselsil borçlu olduklarını belirterek, tarifeye göre 
hesaplanan 57.020,00TL ücretin yasal faiziyle birlikte davalılardan müş-
tereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... vekili, icra takibinden sonra yapılan görüşmeler neticesin-
de, aralarında davacı avukatın da bulunduğu 16.06.2009 tarihli protokol 
doğrultusunda borcun müvekkili tarafından ödendiğini, davacı tarafın-
dan icra takibinden tüm sonuçlarıyla feragat edileceği garantisi verilerek 
müvekkilinin ikna edildiğini, protokolün 2. maddesi uyarınca icra taki-
binden tüm sonuçları itibariyle kayıtsız ve şartsız bir şekilde feragat edil-
diğini, protokolde imzası bulunan davacı avukatın vekâlet ücretini sak-
lı tuttuğuna dair herhangi bir ihtirazi kaydın bulunmadığını, davacının 
müvekkilini protokol imzalamaya ikna etmek adına feragat ettiğihakkını 
işbu davaya konu etmesinin iyi niyetli bir yaklaşım olmadığını belirterek, 
davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. 

Diğer davalı ...Ş. davaya cevap vermemiştir.

Yerel mahkemece, taraflar arasındaki protokolün 2. maddesinin takip 
dosyasını kapsadığı, protokolün son cümlesinin “tüm sonuçları itibari ile 
feragat edilecektir” ibaresini taşıdığı, protokolü imza edenler arasında 
...vekili olarak davacı ...’ün de bulunduğu, yine protokolün 5. maddesinde 
Çerkezköy’deki davaya ilişkin olarak dahi masraf istenmeyeceğinin ayrıca 
açıklandığı, böylece tarafların iradesinin takip dosyası üzerinden icra mü-
dürlüğünce tahakkuk ettirilecek ücreti vekâletin talep edilmeyeceği şek-
linde oluştuğu gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir. 

Karar davacı vekilince temyiz edilmiş, Özel Dairece yukarıda başlık 
bölümünde yer alan gerekçeyle bozulmuştur.
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Mahkemece, davacının bizzat içinde yer aldığı sulh sözleşmesinin 2. 
maddesinde tüm sonuçları ile icra takiplerinden feragat edileceği belir-
tildiğinden bu kavram içerisinde mahkeme masraflarından sayılan vekâ-
let ücreti alacağının da bulunduğu tartışmasız olduğundan davacı vekilin 
icra vekâlet ücretini isteme hakkınınortadan kalktığı gerekçesiyle diren-
me kararı verilmiştir.

Direnme kararı davacı vekilince temyize getirilmiştir.

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davacı 
avukatın davalı ...Ş.’nin vekili olarak diğer davalı ... aleyhine başlattığı 
icra takibinden, alacaklı ile borçlu arasında düzenlenen “Protokol ve İb-
raname” başlıklı protokol uyarınca tüm sonuçlarıyla birlikte feragat edil-
mesi nedeniyle, bu feragatin protokolde imzası bulunan alacaklı vekilinin 
(davacının) avukatlık ücretini de kapsayıp kapsamayacağı noktasında 
toplanmaktadır.

Uyuşmazlığın çözümü için öncelikle “avukatlık ücretine” ilişkin kısa 
bir açıklama yapılmasında yarar vardır.

Vekâlet ücreti, savunma hakkının en önemli parçası olan hukuki da-
nışmanlık görevinin, konunun uzmanı hukukçular tarafından yapılması-
nın doğal sonucudur. Avukatların mesleklerini serbestçe ve herhangi bir 
kaygı olmadan yapabilmeleri için yaptıkları hizmetin karşılığı olan makul 
bir ücret almaları gerekir (Anayasa Mahkemesi, 03.03.2004 tarih, 2004/8 
E., 2004/28 K.).

Avukatlık Kanunu’nun “avukatlık ücreti” kenar başlıklı 164. maddesi;

“Avukatlık ücreti, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı 
veya değeri ifade eder.

Yüzde yirmibeşi aşmamak üzere, dava veya hükmolunacak şeyin de-
ğeri yahut paranın belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırıla-
bilir.

İkinci fıkraya göre yapılacak sözleşmeler, dava konusu para dışındaki 
mal ve haklardan bir kısmının aynen avukata ait olacağı hükmünü taşı-
yamaz. Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar ara-
sında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin 
belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete 
ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde; değeri para ile ölçülebilen 
dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret 
itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü 
için avukatın emeğine göre ilamın kesinleştiği tarihteki müddeabihin de-
ğerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti 
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olarak belirlenir. Değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde ise avukatlık 
asgari ücret tarifesi uygulanır.

Avukatlık asgari ücret tarifesi altında vekalet ücreti kararlaştırılamaz. 
Ücretsiz dava alınması halinde, durum baro yönetim kuruluna bildirilir. 

Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek ve-
kalet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas 
ve mahsup edilemez, haczedilemez.” hükmünü içermekte olup, Kanun’un 
164. maddesine göre avukatın iki çeşit ücret alacağı bulunmaktadır. 

Bunlar, avukat ile iş sahibi/müvekkili arasındaki sözleşme ilişkisinden 
doğan avukatlık ücreti ile yargılama sonunda haklı çıkan taraf yararına 
hükmedilen ve yargılama gideri niteliğinde olan avukatlık ücretidir. Her 
iki ücretin kaynağı farklı olup, uygulama ve yargısal kararlarda bunlar-
dan ilkine sözleşmeden doğduğu için “akdi vekâlet ücreti”, ikincisine ise 
kaynağını kanundan aldığı ve yargılama sonunda dava ya da takibin karşı 
tarafından tahsiline karar verildiği için “yasal vekâlet ücreti” ya da “karşı 
taraf vekâlet ücreti” denilmektedir.

Belirtmek gerekir ki dava dilekçesinde açık bir şekilde talep edilen 
avukatlık ücretinin, yapılan icra takibi nedeniyle tarifeye göre karşı ta-
raftan alınacak olan “yasal vekâlet ücreti” olduğu hususunda uyuşmazlık 
bulunmamaktadır.

Yasal vekâlet ücreti 164. maddenin son fıkrasında düzenlenmiş olup, 
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 323. maddesinin 
1/ğ bendinde, vekille takip edilen davalarda kanun gereğince takdir olu-
nacak vekâlet ücretinin yargılama gideri kapsamında bulunduğu belirtil-
miştir. Bu nedenle, yargılama giderlerinden olan yasal vekalet ücretine 
hükmedilebilmesi için dava ya da takipte haklı çıkan tarafın her şeyden 
önce kendisini bir vekille temsil ettirmiş olması gerektiği açıktır. Bu üc-
ret, vekil eden ile avukatı arasındaki sözleşme ilişkisinden kaynaklanan 
akdi vekâlet ücretinden tamamen farklı olup, dava sonucunda haklı çıkan 
tarafın kendisini bir vekille temsil ettirmiş olması nedeniyle zarara uğra-
dığı düşüncesinden hareketle yargılama giderlerinden biri olarak kabul 
edilmiştir. 

Diğer taraftan HMK’nın 330. maddesinde; vekil ile takip edilen dava-
larda mahkemece, kanuna göre taktir olunacak vekâlet ücretinin taraf le-
hine hükmedileceği düzenlemesi bulunmakta ise de az yukarıda metnine 
yer verilen Avukatlık Kanunu’nun 164/son fıkrasına göre, dava sonunda, 
kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avuka-
ta aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, 
haczedilemez. 
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Gerçekten de bir hükmün ancak davanın taraflarının leh ve aleyhine 
kurulabileceği gözetildiğinde davanın tarafı olmayıp, yargılamada sadece 
taraflardan birinin vekili sıfatıyla yer alan avukat hakkında hüküm kurul-
ması beklenemez. Ne var ki bu durum, 164. maddenin son fıkrasına göre 
avukatın kendisine ait olan ücreti talep etmesine engel değildir. Nitekim, 
söz konusu fıkranın birinci cümlesindeki “... avukata aittir...” hükmünün 
Anayasa’ya aykırı olduğundan bahisle iptali isteminde bulunulmuş ise de 
Anayasa Mahkemesi’nin 03.03.3004 tarihli ve 2004/8 E., 2004/28 K. sa-
yılı kararı ile itiraz konusu kural, Anayasa’nın 2, 5 ve 36. maddelerine 
aykırı görülmeyerek iptal istemi reddedilmiş ve böylece, yargılama gideri 
niteliğindeki karşı taraf vekalet ücretinin avukata ait olduğuna dair dü-
zenlemenin Anayasa’ya aykırı olmadığı karar altına alınmıştır.

Avukatlık ücreti nedeniyle müteselsil borçluluk durumu ise Avukatlık 
Kanunu’nun 165. maddesinde hüküm altına alınmış ve “İş sahibinin bir-
den çok olması halinde bunlardan her biri, sulh veya her ne suretle olursa 
olsun taraflar arasında anlaşmayla sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işler-
de her iki taraf avukat ücretinin ödenmesi hususunda müteselsil borçlu 
sayılırlar.” hükmü öngörülmüştür.

Madde metninden de anlaşılacağı üzere, avukatlık ücretinden mütesel-
sil sorumluluk iki durum için öngörülmüş olup, bunlardan ilki iş sahi-
binin birden fazla olması hâlinde iş sahiplerinin avukata karşı olan mü-
teselsil sorumluluğu, ikincisi ise iş sahibinin hasmı ile sulh olması veya 
her ne suretle olursa olsun anlaşmayla sonuçlanan ve takipsiz bırakılan 
işlerde, iş sahibi ile karşı tarafın (hasmın) avukata karşı olan müteselsil 
sorumluluğudur.

İş sahibinin hasmı ile sulh olması ya da her ne suretle olursa olsun an-
laşmayla sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde avukat, vekâlet ücretini 
sadece kendi müvekkilinden ya da karşı taraftan isteyebileceği gibi her 
ikisinden de müteselsilen tahsilini isteyebilir. Ancak bu durumda, taraf-
ların aralarındaki ihtilafı sulhle sonuçlandırdıklarını ispat yükü avukata 
aittir.

Tüm bu açıklamalar kapsamında somut olay değerlendirildiğinde; da-
vacının, alacaklı S.... Sanayi A.Ş. vekili olarak borçlu ... aleyhine Üsküdar 
2. İcra Dairesinin 2009/8039 sayılı dosyasında 1.798.435,00 USD alaca-
ğın ferileriyle birlikte tahsili için 21.05.2009 tarihinde icra takibi başlat-
tığı, davalı borçlunun itirazı üzerine takibin durduğu, bu arada alacak-
lı şirket temsilcisi ile borçlunun bir araya gelerek 16.06.2009 tarihinde 
“Protokol ve İbraname” başlıklı protokolü düzenledikleri, davacı avuka-
tın da protokolde alacaklı şirket vekili sıfatıyla imzasının bulunduğu, bu 
protokolün 1. maddesinde icra takibine konu 1.798.435,00 USD tutarın 
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borçlu ile varılan mutabakat sonucunda alacaklı şirketin banka hesabı-
na intikal ettirileceği, 2. maddesinde ise ... aleyhine başlatılan ve davaya 
konu vekâlet ücreti alacağının dayanağı olan Üsküdar 2. İcra Dairesinin 
2009/8039 sayılı takip dosyasından tüm sonuçları itibariyle feragat edi-
leceğinin kararlaştırıldığı, takibe konu edilen tutarın da davalı (alacaklı) 
şirketin banka hesabına 16.06.2009 tarihinde davalı borçlu tarafından 
havale edilerek tahsilatın sağlandığı anlaşılmakta olup, açıklanan bu hu-
suslar bakımından bir çekişme bulunmamaktadır.

Uyuşmazlık, protokolde icra takibinden “tüm sonuçları itibariyle fera-
gat edileceğine” dair kararlaştırmanın bu protokolde alacaklı vekili olarak 
imzası bulunan avukatın vekâlet ücreti alacağını kapsayıp kapsamadığı 
noktasındadır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki davalı alacaklı ile diğer davalı borçlu 
arasında düzenlenen protokol her ikisi arasındaki hukuki ilişkiyi kapsa-
maktadır. Avukatlık Kanunu’nun 164/son fıkrasına göre dava sonunda, 
kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avuka-
ta ait olup, protokolde avukatın bu şahsi alacağından feragat ettiğine dair 
açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Avukatın sulh protokolüne katıl-
mış ve protokolü alacaklı tarafın vekili sıfatıyla imzalamış olması vekâlet 
ücreti alacağından kendi adına feragat ettiğini göstermez.

Hâl böyle olunca, alacaklı ile borçlu arasındaki hukuki ilişkiyi düzenle-
yen protokolde icra takibinden tüm sonuçlarıyla birlikte feragat edileceği 
yönündeki kararlaştırmanın, bir haktan feragatin açık bir şekilde yapıl-
ması gerektiği gözetildiğinde, bu yönde bir çekince ileri sürmemiş olsa 
bile davacı avukatın vekâlet ücretini kapsadığını söyleme olanağı bulun-
mamaktadır. 

Hukuk Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında, somut olayda ala-
caklı ile borçlunun sulh olması sırasında davacı avukatın devre dışı bı-
rakılmadığı, aksine tarafları davacı avukatın bir araya getirerek, ilam 
niteliğindeki protokolün imzalanmasını ve tahsilatın yapılmasını sağla-
dığı, protokolde ayrık tutulan bir kalem olmadığı için anlaşmanın asıl 
alacak ile birlikte ferilerini ve bu kapsamda karşı yan vekâlet ücretini de 
kapsadığının kabulü gerektiği, böyle olunca davalılar yönünden ayrı ayrı 
değerlendirme yapılmasının daha uygun olduğu, davacı avukatın kendi 
müvekkili olan davalıdan karşı taraf vekâlet ücretini talep edebileceği, an-
cak hasım taraf olan davalı ...’den talep etmesinin protokolde bir çekince 
ileri sürmeyen davacı bakımından hakkın kötüye kullanılması niteliğinde 
olduğu, hakkın kötüye kullanılmasını da hukuk düzeninin korumadığı 
belirtilerek, direnme kararının davalı ... yönünden onanması, davalı ...Ş. 
yönünden ise bozulması gerektiği görüşü ile direnme kararının yerel mah-
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kemece kabul edilen gerekçeler nedeniyle tümden onanması gerektiği gö-
rüşleri ileri sürülmüş ise de bu görüşler yukarıda açıklanan nedenlerden 
dolayı Kurul çoğunluğu tarafından benimsenmemiştir. 

O hâlde, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma 
kararına uyulmak gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya 
aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ

Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel 
Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı 6100 sayılı Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu’nun Geçici 3. maddesine göre uygulanmakta olan 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. maddesi ge-
reğince BOZULMASINA, istek hâlinde temyiz peşin harcının yatırana 
geri verilmesine, aynı Kanun’un 440. maddesi uyarınca tebliğ tarihin-
den itibaren on beş gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 
08.11.2018 tarihinde oy çokluğu ile karar verildi.

AVUKATLIK ÜCRETİ • HAKSIZ AZİL 

ÖZET: Dosya içerisinde yer alan elektronik posta-
ların incelenmesinde, davacı tarafından davalıya 
gönderilen 16.12.2009 tarihli elektronik postada, 
takip ettiği dosya konusunda bilgi verirken ayrı-
ca vekâlet ücretinin yarısının ödenmesi talebinde 
bulunduğu anlaşılmaktadır. 
Özel Daire bozma kararında avukatın dava de-
vam ederken henüz muaccel olmayan vekâlet 
ücreti alacağını istemesi nedeniyle taraflar ara-
sındaki güven ilişkisinin zedelendiği ve davalının 
davacıyı haklı olarak azlettiği, bu durumda dava-
cının vekâlet ücreti alacağının bulunmadığı belir-
tilmiş ise de yukarıda sözü edildiği üzere, dava-
cı 16.12.2009 tarihli elektronik posta ile vekâlet 
ücretinin yarısını istemiş, davalı ise kendisinden 
ücret istenmesinin üzerinden üç aydan fazla süre 
geçtikten sonra 24.03.2010 tarihli ihtarname ile 
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davacı avukatı azletmiştir. Davacının vekâlet üc-
reti talep ettiği tarih ile azil tarihi arasında geçen 
süre dikkate alındığında, davacının davalıdan 
ücret talep etmesi nedeniyle yanlar arasındaki 
güven ilişkisinin zedelendiğinin kabulü yerinde 
değildir.
Y. HGK E 2017/568 K 2018/1811 T: 29/11/2018 

(…Davacı, davalı şirketin vekili olarak şirket adına İstanbul Mah-
kemesinin 400 Esas sayılı dava dosyasını takip ettiğini, davanın so-
nuçlanma aşamasına geldiği sırada davalı tarafından haksız olarak 
azledildiğini ileri sürerek, avukatlık vekalet ücretinin tahsili için baş-
lattığı icra takibine yapılan haksız itirazın iptaline karar verilmesini 
istemiştir.

Davalı, dava sırasında davacı vekile ulaşamadığını, dava hakkında 
yeterli bilgi alamadığını, dava bitmeden vekalet ücreti talep ettiğini, bu 
hali ile güven kaybı oluştuğundan dolayı davacıyı haklı olarak azletti-
ğini savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, da-
valı şirket tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı avukat, haksız azil nedeniyle, ödenmeyen vekalet ücreti 
alacağının tahsili istemi ile eldeki davayı açmıştır. Davalı, haklı azil 
nedeniyle avukatın ücret talep edemeyeceğini savunarak davanın red-
dini dilemiştir. Mahkemece, azlin haksız olduğundan bahisle davanın 
kısmen kabulüne karar verilmiştir. Avukatlık Kanununun, 174/2. mad-
desinde, “Avukatın azli halinde ücretin tamamı verilir. Şu kadar ki, 
avukat kusur veya ihmalinden dolayı azledilmiş ise ücretin ödenmesi 
gerekmez.” hükmü mevcut olup, bu hükme göre azil işleminin haklı 
nedene dayandığının kanıtlanması halinde müvekkil, avukata vekalet 
ücreti ödemekle yükümlü değildir. Bu durumda davacı avukatın alaca-
ğının muaccel olup olmadığı hususu önem arzetmektedir. Yasada avu-
katlık ücretinin ne zaman muaccel olacağı konusunda açık bir hüküm 
bulunmamakla beraber, Avukatlık Kanununun 171/1 maddesinde dü-
zenlenen “Avukat üzerine aldığı işi kanun hükümlerine göre ve yazılı 
sözleşme olmasa bile sonuna kadar takip eder.” ve “Avukatlık Asgari 
Ücret Tarifesi”nin 2. maddesinde düzenlenen “...avukatlık ücreti, kesin 
hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığı-
dır.” hükümleri gereğince vekalet ücreti alacağının, üstlenilen işin bit-
mesi ile muaccel hale geldiğinin kabulü gerekir. Bu kabule göre avukat, 
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aksine sözleşme yoksa, işi sonuna kadar takip edip sonuçlandırmadan 
ücretini isteyemez. Halbuki, davacı avukat, davalı adına takip ettiği 
dava dosyasının derdest olduğu sırada, davalı şirkete gönderdiği elekt-
ronik posta ile vekalet ücreti talep ettiği, davalının da cevabın da ise 
dava sonucunda vekalet ücretini ödeyeceğini belirttiği bu hususların 
dosya kapsamından anlaşıldığı gibi davalılarında kabulündedir. Öyle 
olunca henüz muaccel olmayan bir alacağın talep edilmesi nedeniyle 
taraflar arasındaki güven ilişkisinin zedelendiğinin kabulü ve bu ne-
denle yapılan azlin haklı olduğu kabul etmek gerekir. Mahkemece bu 
husus dikkate alınarak haklı azil nedeniyle davacı avukatın ücret tale-
binde bulunamayacağından dolayı açılan davanın reddine karar veril-
mesi gerekirken aksi düşüncelerle yazılı şekilde karar verilmesi usul ve 
yasaya aykırı olup bozma gerektirir…) 

gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan 
yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki belgeler okunduktan sonra ge-
reği görüşüldü:

Dava itirazın iptâli istemine ilişkindir.

Davacı vekili, davalı şirkete vekâleten İstanbul 10. Asliye Ticaret Mah-
kemesinin 2007/400 esas sayılı dava dosyasının bilirkişi raporu alınması-
na kadar müvekkili tarafından takip edildiğini ancak davanın sonuçlanma 
aşamasında 24.03.2010 tarihli ihtarname ile azledildiğini, 17.03.2010 ta-
rihli oturumda yerine başka bir avukat tayin edildiğini, müvekkilinin bu 
şekilde azilnameden haberi olduğunu, azlin haksız olduğunu, avukatlık 
ücretinin tahsili için icra takibi yapıldığını ancak takibe itiraz edildiğini 
ileri sürerek, itirazın iptâli ile % 40 oranında icra inkâr tazminatının da-
valıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesinde 
görülen dava sırasında davacı vekile ulaşamadığını, müvekkili şirketin 
dava hakkında yeterli bilgi alamadığını, davacının dava bitmeden vekâlet 
ücreti talep ettiğini, bu hali ile güven kaybı oluştuğunu, davacıyı haklı ola-
rak azlettiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, alınan bilirkişi raporuna göre davacının vekâlet ücreti 
alacağı belirlenerek davanın kısmen kabulü ile itirazın 13.507,43TL üze-
rinden iptâline, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiştir.

Davalı vekilinin temyizi üzerine karar, Özel Dairece yukarıda başlık 
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bölümünde açıklanan gerekçelerle bozulmuştur.

Yerel mahkemece, davacının İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesinin 
2007/400 esas sayılı dosyasında vekil sıfatıyla bilirkişi raporunun alınma-
sından sonraki oturuma kadar aralıksız davayı takip ettiği ve 04.05.2009 
tarihli dilekçesi ile ıslah talebinde bulunduğu, bu dilekçe tarihine kadar 
vekâlet görevini eksiksiz yerine getirdiği, yaklaşık üç yıllık süre için emek 
ve mesai sarf ettiği, 17.03.2010 tarihli celsede davalıyı vekil olarak başka 
avukatın temsil ettiği ve davalının aynı zamanda ihtarname ile davacıyı az-
lettiği, davacı azledildikten ve yerine yeni vekil atandıktan bir celse sonra 
davanın sonuçlandığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 172/3. maddesi 
uyarınca önceki avukatın rızası alınmadan duruşmaya yeni bir avukat 
gönderilmesi hâlinde önceki vekil için vekâlet akdinin sona ereceği ve ve-
kilin haklı sebeple akdi feshetmiş sayılacağının düzenlendiği, davalının 
azil gerekçesinin kendisine bilgi verilmemesine ilişkin olduğu ancak dos-
yada yer alan elektronik posta örneklerine göre davacının davalıyı bilgi-
lendirdiğinin anlaşıldığı gerekçesiyle direnme kararı verilmiştir.

Yerel mahkemece verilen direnme kararının davalı vekili tarafından 
temyiz edilmesi üzerine, Hukuk Genel Kurulunun 18.09.2013 tarihli ve 
2013/13-1205 E., 2013/1351 K. sayılı kararı ile kısa kararda mevzuata 
uygun hüküm fıkrası oluşturulmaması gerekçesiyle usule aykırı olarak 
verilen direnme kararının bozulmasına karar verilmiştir. 

Mahkemece, Hukuk Genel Kurulunca verilen bozma kararına uyula-
rak önceki gerekçelerle direnme kararı verilmiştir.

Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, somut 
olayda davalı tarafından yapılan azil işleminin haklı nedenle yapılıp yapıl-
madığı, sonucuna göre davacının vekâlet ücretine hak kazanıp kazanama-
yacağı noktasında toplanmaktadır.

Uyuşmazlığın çözümü için öncelikle vekâlet sözleşmesinin açıklanma-
sında yarar bulunmaktadır.

Vekâlet sözleşmesi mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 386/1. fıkra-
sında “Vekalet, bir akittirki onunla vekil, mukavele dairesinde kendisine 
tahmil olunan işin idaresini veya takabbül eylediği hizmetin ifasını iltizam 
eyler.” şeklinde tanımlanmıştır.

Vekâlet sözleşmesi ile vekil, müvekkiline karşı iş görme borcu altına 
girer. Bu bir hizmet edimi, geniş anlamda iş edimi, bir başkası lehine 
faaliyet de olabilir. Hukuki fiillere ilişkin vekâlette vekil, müvekkilinin 
menfaatine olarak hukuki işlemler gerçekleştirmek, özellikler subjektif 
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haklar iktisap etmek, kullanmak ve devretmeyi yükümlenir (Yalçınduran 
T., Vekalet Sözleşmesinde Ücret, Ankara 2007, s. 35).

Avukatlık sözleşmesi ise, her iki tarafa borç yükleyen, ücret karşılığın-
da ivazlı nitelikte olan, belli bir hukuki yardımın yapılmasını öngören ve 
sözleşmenin bir tarafının mutlaka avukatın oluşturduğu sözleşme türü-
dür. 

Avukat ile müvekkil arasında imzalanan sözleşme de vekâlet sözleş-
mesi niteliğindedir ancak genel bir vekâlet sözleşmesinden farklı olarak 
1136 sayılı Avukatlık Kanunu gereğince “ücret”, sözleşmenin zorunlu un-
surudur. Avukat bu sözleşme ile hukuki yardımda bulunmayı müvekkil 
ise yapılan hukuki yardım karşılığında bir ücret ödemeyi üstlenmekte-
dir. Ücretin sözleşme ile belirlenmesi zorunlu olmayıp işin görülmesin-
den önce veya sonra kararlaştırılması mümkündür. Yanlar arasında ücret 
konusunda yazılı veya sözlü bir sözleşmenin yapılmaması hâlinde ücret, 
Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Asgâri Ücret Tarifesine göre belirlenir 
(Kurtoğlu T., Akdi Vekalet Ücreti ve Avukatın Hukuki Sorumluluğu, An-
kara 2016, s. 24, 25).

Avukatlık sözleşmesi, sözleşme ile üstlenilen edimin yerine getirilmesi 
veya sürenin dolması ile sona erebileceği gibi avukatın istifası ya da mü-
vekkilin azli ile de sona erebilir.

BK’nın 396/1. maddesi “Vekaletten azil ve ondan istifa her zaman ca-
izdir. Şu kadarki münasip olmayan bir zamanda vekaletten azil veya on-
dan istifa eden kimse diğerinin zararını zamin olur.” şeklinde düzenlen-
miş olup, vekâlet sözleşmesi vekil ile müvekkil arasında güven unsuruna 
dayanan bir sözleşme olması nedeniyle yanlar dilediği zaman sözleşme 
ilişkisine son vermek hakkına sahiptir. Bu durumda sözleşme ilişkisi de-
vam ederken vekil her zaman istifa edebileceği gibi müvekkil de onu her 
zaman azletme hakkına sahiptir. İstifa ve azil hakkı tek taraflı ve karşı 
yana varması gereken irade beyanı ile kullanılır ve sözleşmeyi ileriye etkili 
olarak sona erdirdiği gibi azil ve istifa beyanı herhangi bir şekle bağlı de-
ğildir (Yalçınduran T., s. 97, 98).

Avukatlık sözleşmesinin azil ile sona ermesi hâlinde avukatlık ücreti, 
müvekkil tarafından yapılan azil işleminin haklı olup olmadığına göre be-
lirlenmesi gerekmektedir.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 174/2. maddesinde “Avukatın azli 
halinde ücretin tamamı verilir. Şu kadar ki, avukat kusur veya ihmalin-
den dolayı azledilmiş ise ücretin ödenmesi gerekmez” şeklinde düzenlen-
miştir. Anılan düzenlemede azil hâlinde avukatın ücretinin tamamının 
ödenmesi öngörülmüş ancak azil işleminin avukatın kusur veya ihmali 
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nedeniyle yapılması hâlinde ücret ödenmeyeceği belirtilmiştir. Bu durum-
da müvekkil azil işleminin haklı nedenle yapıldığını kanıtlaması duru-
munda avukata vekâlet ücreti ödemekle yükümlü olmayacaktır.

Somut olaya gelince, davacı avukat davalıya vekâleten İstanbul 10. As-
liye Ticaret Mahkemesinin 2007/400 esas sayılı dosyasını takip etmiştir. 
Söz konusu dosyada bilirkişi raporu alınmasından sonra davalı, Kadıköy 
24. Noterliğinin 24.03.2010 tarih ve 03039 yevmiye sayılı ihtarnamesi 
ile davacıyı azletmiştir. Davalı, davacı avukatın kendisine yeterince bilgi 
vermemesi ve dava devam ederken kendisinden ücret istemesi nedeniyle 
davacıyı azlettiğini savunmuştur. 

Dosya içerisinde yer alan elektronik postaların incelenmesinde, dava-
cı tarafından davalıya gönderilen 16.12.2009 tarihli elektronik postada, 
takip ettiği dosya konusunda bilgi verirken ayrıca vekâlet ücretinin yarısı-
nın ödenmesi talebinde bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Özel Daire bozma kararında avukatın dava devam ederken henüz mu-
accel olmayan vekâlet ücreti alacağını istemesi nedeniyle taraflar arasında-
ki güven ilişkisinin zedelendiği ve davalının davacıyı haklı olarak azlettiği, 
bu durumda davacının vekâlet ücreti alacağının bulunmadığı belirtilmiş 
ise de yukarıda sözü edildiği üzere, davacı 16.12.2009 tarihli elektronik 
posta ile vekâlet ücretinin yarısını istemiş, davalı ise kendisinden ücret 
istenmesinin üzerinden üç aydan fazla süre geçtikten sonra 24.03.2010 
tarihli ihtarname ile davacı avukatı azletmiştir. Davacının vekâlet ücreti 
talep ettiği tarih ile azil tarihi arasında geçen süre dikkate alındığında, 
davacının davalıdan ücret talep etmesi nedeniyle yanlar arasındaki güven 
ilişkisinin zedelendiğinin kabulü yerinde değildir. 

O hâlde davalının azil işlemi haksız olup davacının vekâlet ücreti iste-
yebileceği kurul çoğunluğu tarafından kabul edilmiştir.

Hukuk Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında, davacının davalı-
dan vekâlet ücreti talep etmesi nedeniyle yanlar arasında güven kaybının 
oluştuğu ancak davacının azil tarihine kadar vekâlet görevini yerine ge-
tirdiği, yanlar arasında oluşan güven kaybının davacı yanca takip edilen 
dava dosyasında davalının zararına neden olmadığı, takip edilen davanın 
uzamasına sebebiyet vermediği, bu nedenle davacının azil tarihine kadar 
yaptığı işe karşılık hesaplanacak vekâlet ücreti belirlenerek bu miktar yö-
nünden itirazın iptâline karar verilmesi yönünde direnme kararının bu 
değişik gerekçe ile bozulması gerektiği görüşü ileri sürülmüş ise de, bu 
görüş Kurul çoğunluğunca benimsenmemiştir.

Açıklanan nedenlerle davalı tarafından yapılan azil işleminin haksız 
olduğu ve davacının vekâlet ücreti talebinde bulunabileceğine dair mah-
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kemece verilen direnme kararı yerindedir.

Ne var ki, Özel Dairece itirazın iptâline karar verilen alacak miktarına 
yönelik inceleme yapılmadığından, bu yöne ilişkin temyiz itirazlarının in-
celenmesi için dosya Özel Daireye gönderilmelidir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle direnme kararı yerinde olup itirazın 
iptâline karar verilen alacak miktarına ilişkin temyiz itirazlarının ince-
lenmesi için dosyanın 13. HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNE, 
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Geçici 3. maddesine göre 
uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 
440-III/1. maddesi uyarınca direnme kararına konu miktar itibariyle ka-
rar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 29.11.2018 tarihinde oy çokluğu ile 
kesin olarak karar verildi.



YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ

GABİNİN ŞARTLARI

ÖZET: Gabinden söz edilebilmesi için, edimler 
arasında açık oransızlık bulunması (objektif un-
sur), darda kalma, tecrübesizlik, düşüncesizlik 
veya hafiflik durumlarının bulunması (Subjektif 
unsur)
Diğer yanın ise yararlanmak, sömürmek kastının 
bulunması (subjektif unsur) gerekir.
Y. 1. HD. E.2015/13741 K. 2018/11469 T. 25.06.2018

Dava, korkutma(ikrah) ve aşırı yararlanma (gabin) hukuksal nedenle-
rine dayalı tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir.

Davacı; davalının kendisine şiddet kullanmak, ölümle tehdit etmek, 
dalgınlığından ve içine düştüğü ruhi bunalımdan faydalanmak suretiyle 
kardeşi ...’un borcu olduğundan bahisle maliki olduğu ... parsel sayılı 
taşınmazdaki payını bedelsiz olarak devrediğini sağladığını ileri sürerek 
taşınmazın tapu kaydının iptali ile adına tesciline karar verilmesini iste-
miştir.

Davalı, iddianın doğru olmadığını, taşınmazı inşaat demirine karşılık 
satın aldığını belirterek davanın reddini savunmuştur. 

Mahkemece, asli müdahele istemlerinin ve iddianın ispatlanamadığı 
gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. 

Dosya içeriği ve toplanan delillerden, davacının 8470 ada 9 parsel sa-
yılı taşınmazdaki 3614/37976 payını 27.08.2009 tarihinde, davalıya satış 
suretiyle temlik ettiği anlaşılmaktadır.

6098 s. Türk Borçlar Kanununun (TBK) 37. (818 s. Borçlar Kanunun 
(BK) 29.) maddesine göre, bir kimse, karşı tarafın veya üçüncü bir kişinin 
kendisi veya yakınlarının maddi veya manevi varlığına yönelik hukuka 
aykırı ve esaslı korkutması sonucu yaptığı sözleşme ile bağlı sayılamaz. 
TBK'nin 38. (BK'nin 30.) maddesinde belirtildiği üzere 

korkutmadan (ikrahtan) söz edilebilmesi için, tehdidin sözleşmeyi ya-
pan kimsenin veya yakınlarının kişilik haklarına veya mal varlıklarına 
yönelik olması, korkutmaya maruz kalanın sübjektif durumuna göre ağır 
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ve derhal meydana gelebilecek nitelik taşıması, haksız (hukuka aykırı) 
sayılması, illiyet bağının bulunması, yani sözleşmenin tehdidin yarattığı 
korku sonucu yapılması zorunludur. Bu koşulların varlığı halinde iradesi 
sakatlanan taraf, isterse iptal hakkını kullanmak suretiyle hukuki ilişkiyi 
geçmişe etkili (makable şamil) olarak ortadan kaldırılabilir. 

Hemen belirtmek gerekir ki, iptal hakkının kullanılması hiçbir şekle 
bağlı değildir. Korkunun kalktığı tarihten itibaren bir yıllık hak düşürü-
cü süre içerisinde sözleşme karşı tarafa yöneltilecek tek taraflı sarih ve 
zımni bir irade açıklaması ile feshedilebileceği gibi def'i veya dava yoluyla 
da kullanılabilir. (TBK'nin 39. m.) Sözleşme iptal edilmekle yapıldığı an-
dan itibaren ortadan kalkacağı için, yerine getirilen edim istihkak davası 
(tapulu taşınmazlarda iptal ve tescil davası), bunun mümkün olmadığı 
hallerde sebepsiz zenginleşme davası ile geri istenebilir. 

Öte yandan, sözleşmenin gabin (aşırı yararlanma) nedeniyle illetli ol-
duğunun kabulü için edim ve karşı edim arasındaki oransızlığın, taraflar-
dan birinin, diğerinin şahsında mevcut özel bir durumu bilerek istismar 
etmesi, sömürmesi sonucu oluşması gerekir. Dar ve zor durumda kalma-
ları nedeniyle, sözleşme yapmaya, mallarını çok düşük bedel ile devret-
meye sürüklenmiş kişileri korumak zayıfı güçlüye ezdirmemek için huku-
kumuzda da düzenlemeler yapılmış 6098 s. Türk Borçlar Kanunun (TBK) 
28. (818 s. Borçlar Kanunun (BK) 21) maddesi ile aynen; "Bir sözleşmede 
karşılıklı edimler arasında açık bir oransızlık varsa, bu oransızlık, zarar 
görenin zor durumda kalmasından veya düşüncesizliğinden ya da dene-
yimsizliğinden yararlanılmak suretiyle gerçekleştirildiği takdirde, zarar 
gören, durumun özelliğine göre ya sözleşme ile bağlı olmadığını diğer ta-
rafa bildirerek ediminin geri verilmesini ya da sözleşmeye bağlı kalarak 
edimler arasındaki oransızlığın giderilmesini isteyebilir.

Zarar gören bu hakkını, düşüncesizlik veya deneyimsizliğini öğrendiği; 
zor durumda kalmada ise, bu durumun ortadan kalktığı tarihten başla-
yarak bir yıl ve her hâlde sözleşmenin kurulduğu tarihten başlayarak beş 
yıl içinde kullanabilir." hükmü getirilmiştir. 

O halde, aşırı yararlanmadan (gabinden) söz edilebilmesi, objektif un-
sur olan edimler arasındaki aşırı oransızlık yanında, bir tarafın darda 
kalma, tecrübesizlik, düşüncesizlik (hafiflik) hallerinin bulunması, diğer 
yanın ise yararlanmak, sömürmek kastını taşıması biçiminde iki sübjek-
tif unsurun dahi gerçekleşmesine bağlıdır. Gabinin varlığı zarar görene 
(sömürülene), bir yıllık hak düşürücü süre içerisinde sözleşme ile bağlı 
olmadığını bildirerek iptal davası açıp iddiasını her türlü delille kanıtla-
ma ve verdiğini geri isteme hakkı ya da sözleşmeye bağlı kalarak edimler 
arasındaki oransızlığın giderilmesini isteme hakkı verir. 
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Gabin davasında öncelikle edimler arasındaki, aşırı oransızlık üzerin-
de durulmalı, objektif unsur ispatlandığı takdirde zarar gördüğünü iddia 
edenin kişiliği, yaşı, sağlık durumu, toplumdaki yeri, ekonomik gücü psi-
kolojik yapısı gibi maddi, manevi yönler yani sübjektif unsur derinliğine 
araştırılıp incelenmelidir. 

Somut olayda, yukarıda açıklanan ilke ve olguları kapsar biçimde bir 
araştırma ve incelemenin yapıldığını söyleyebilme olanağı yoktur. 

Şöyle ki, mahallinde keşif yapılarak, çekişmeli taşınmazın dava ve sa-
tış tarihindeki gerçek değerlerinin ne olduğu saptanmamış, davacı vekili 
delil listesinde tanık ismi bildirmiş olmasına rağmen bildirdiği tanıklar 
dinlenmemiş, davacının kardeşi ...’un çekişme konusu devirle ilgili şi-
kayeti üzerine başlatıldığı ileri sürelen ... ... Cumhuriyet Başsavcılığının 
2014/17100 soruşturma sayılı dosyası getirtilip incelenmemiştir. 

Hâl böyle olunca; yukarıda açıklanan ilkeler çerçevesinde gerekli araş-
tırma ve incelemenin yapılması, mahallinde keşif yapılarak dava konusu 
taşınmazın satış tarihindeki gerçek değerinin belirlenmesi, satış bedeli 
ile gerçek değer arasında fark bulunup bulunmadığının tespit edilmesi, 
davacının bildirdiği tanıkların dinlenmesi, ... ... Cumhuriyet Başsavcılı-
ğının 2014/17100 soruşturma sayılı dosyası ile ... İcra Müdürlüğünün 
2009/11060 ve 2009/11061 Esas sayılı takip dosyalarının aslının veya 
onaylı suretlerinin temin edilmesi, taraf delillerinin eksiksiz şekilde top-
lanması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken; eksik inceleme 
ile yetinilerek yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması doğru değildir. 

Davacı vekilinin yerinde bulunan temyiz itirazlarının kabulü ile, hük-
mün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı 
HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın 
temyiz edene geri verilmesine, 25.06.2018 tarihinde oybirliğiyle karar ve-
rildi.



YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

NAFAKA • VELAYET

ÖZET: Kadının sürekli ve düzenli bir işte çalışıp 
çalışmadığı, çalıştığının tespit edilmesi halinde, 
çalışması karşılığında elde ettiği geliri sorulmak 
suretiyle düzenli ve sürekli olup olmadığı, ken-
disini yoksulluktan kurtaracak düzeyde bulunup 
bulunmadığı araştırılarak, gerçekleşecek sonuca 
göre kadının yoksulluk nafakası talebi hakkında 
karar verilmesi gerekir.
Y. 2. HD. E. 2018/5069 K.2018/15351 T.25.12.2018

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun se-
beplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, 
tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yer-
sizdir.

2-Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, boşanma-
ya yol açan olaylardaki kusur derecelerine, paranın alım gücüne, ihlal 
edilen mevcut ve beklenen menfaatlerin kapsamına nazaran, davalı kadın 
yararına hükmolunan maddi tazminat çoktur. Türk Medeni Kanununun 
4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Türk Borçlar Kanunu’nun 50 ve 51. 
maddesi hükmü nazara alınarak, daha uygun miktarda maddi tazminat 
(TMK m. 174/1) takdiri gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması boz-
mayı gerektirmiştir.

3-Yoksulluk nafakası isteğinin kabul edilebilmesi için nafaka talep 
edenin boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceğinin belirlenmesi gerekir 
(TMK m. 175). Mahkemece aldırılan sosyal ve ekonomik durum araş-
tırma tutanağında, kadının ev hanımı olduğu, gelirinin olmadığı belirtil-
miş, kadın vekili ise 21.10.2014 tarihli duruşmada müvekkili kadının 
... İlkokulunda İngilizce öğretmeni olduğunu belirtmiş olduğundan, yeni-
den usulünce ekonomik ve sosyal durum araştırması yapılması, kadının 
sürekli ve düzenli bir işte çalışıp çalışmadığı, çalıştığının tespit edilmesi 
halinde, çalışması karşılığında elde ettiği geliri sorulmak suretiyle düzenli 
ve sürekli olup olmadığı, kendisini yoksulluktan kurtaracak düzeyde bu-
lunup bulunmadığı araştırılarak, gerçekleşecek sonuca göre kadının yok-
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sulluk nafakası talebi hakkında karar verilmesi gerekirken, bu konuda 
eksik incelemeyle yazılı şekilde yoksulluk nafakasına hükmedilmesi usul 
ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

4-Mahkemece 06.06.2008 doğumlu ortak çocuk...’un velayeti dava-
lı anneye verilmiştir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 
3. ve 6. maddeleri ve Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa 
Sözleşmesi’nin 12. maddesi iç hukuk bakımından idrak çağında bulu-
nan çocukların kendilerini ilgilendiren konularda görüşünün alınması ve 
görüşlerine gereken önemin verilmesi gerektiğini öngörmektedir. Velayet, 
çocukları ilgilendiren konuların en önemlilerindendir. Velayetin düzen-
lenmesinde asıl olan çocuğun üstün yararıdır. Öte yandan 4787 sayılı Aile 
Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’un 
5. maddesi gereğince Aile Mahkemesi bünyesinde bulunan psikolog, pe-
dagog ve sosyal çalışmacıdan oluşan uzmanlardan, her iki ebeveyn ve ço-
cukla görüşmek suretiyle inceleme ve rapor istenip; tarafların barınma, 
gelir, sosyal ve psikolojik durumlarına göre çocuğun sağlıklı gelişimi için 
velayeti üstlenmeye engel bir durumun bulunup bulunmadığının araştırıl-
ması, idrak çağındaki çocuğun hakim tarafından bizzat dinlenerek, görü-
şü alınıp ve diğer deliller de gözönüne alınmak suretiyle anne ve babadan 
hangisinin yanında kalmasının çocuğun menfaatine olacağı tespit edile-
rek velayet konusunda bir karar verilmesi gerekir. Velayete yönelik alınan 
sosyal inceleme raporları hüküm tesisi için yeterli değildir. O halde ortak 
çocuğun hakim tarafından bizzat dinlenilmesi ve yukarıda belirtilen kıs-
taslar dikkate alınarak oluşturulacak bir heyetten ortak çocuk için rapor 
alınarak, diğer deliller de değerlendirilip, gerçekleşecek sonucu uyarınca 
karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve araştırmayla karar verilme-
si usul ve yasaya aykırı olmuş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Temviz edilen hükmün yukarıda (2.), (3.) ve (4.) bentlerde gösterilen 
sebeplerle BOZULMASINA, bozma sebebine göre iştirak nafakasına yö-
nelik temyiz itirazlarının şimdılik incelenmesine yer olmadığına, bozma 
kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda (1.) 
bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek ha-
linde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün 
içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 
25.12.2018 (Salı) 
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BOŞANMA • EŞİT KUSUR 

ÖZET : Kocasının mesleğini aşağılayan kadın da 
kusurludur.  Boşanmaya sebep olan olaylarda ta-
rafların eşit kusurlu olduklarının kabulü gerekir. 
Eşit kusurlu eş yararına manevi tazminata hük-
medilemez.
Y. 2. HD E 2018/218 K: 2018/1055 T: 23/01/2018  

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli 
mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı 
erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşü-
nüldü:

KARAR : 

1-) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun se-
beplere Ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, 
davalı erkeğin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları 
yersizdir.

2-) Mahkemece, boşanmaya neden olan olaylarda, davalı erkeğin da-
vacı kadına nazaran daha ağır kusurlu olduğu kabul edilerek davanın 
kabulüyle tarafların boşanmalarına ve davacı kadın lehine manevi tazmi-
nata hükmedilmiş ise de yapılan yargılama ve toplanan delillerden; davacı 
kadının eşinin kapıcı olmasından rahatsızlık duyarak eşini aşağıladığı ve 
müşterek konutu terk ettiği, kadına yüklenen diğer kusurlu davranışların 
ispatlanamadığı, davalı erkeğin ise eşine hakaret ettiği, velayete yönelik 
düzenlenen sosyal inceleme raporundaki müşterek çocuk beyanlarının 
ise hükme esas alınamayacağı anlaşılmaktadır. O halde, boşanmaya se-
bep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduklarının kabulü gerekir. 
Eşit kusurlu eş yararına manevi tazminat (TMK m. 174/2) hükmedilemez. 
Somut olayda kadın yararına Türk Medeni Kanununun 174/2 maddesi 
koşulları oluşmamıştır. Bu husus nazara alınmadan kusur durumunun 
hatalı belirlenmesi ve bu yanılgılı kusur belirlemesine bağlı olarak davacı 
kadın yararına manevi tazminata hükmedilmesi doğru olmayıp bozmayı 
gerektirmiştir.

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarda 2. bentte gösterilen sebeple BOZUL-
MASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerin 
ise yukarda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin har-
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cının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itiba-
ren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 23.01.2018 günü 
oybirliğiyle karar verildi. 



YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

MİRASÇILARIN KİRACISI • TEMERRÜT İHTARI

ÖZET: Mirasçılar arasında mecburi dava arka-
daşlığı bulunduğundan, kiracıya gönderilen te-
merrüt ihtarnamesinin tüm mirasçılar tarafından 
gönderilmesi gerekir. Davanın da tüm mirasçılar 
tarafından açılması gerekir. 
İhtarnamedeki eksikliğin sonradan giderilmesi 
mümkün değildir.
Y. 3 HD. E.2017/8023 K.2017/18390 T. 28.12.2017

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici 
sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine 
göre; davalının alacağa yönelik temyiz itirazları yerinde bulunmadığından 
alacağa yönelik hükmün ONANMASINA, 689.80 TL bakiye temyiz harcı-
nın temyiz eden davalıya yükletilmesine,

2- Davalı vekilinin, tahliyeye yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Davalı ile dava dışı muris ... arasında imzalanan 28.01.1985 başlangıç 
tarihli ve süresiz kira sözleşmesinin varlığı hususunda uyuşmazlık bu-
lunmamaktadır. Muris 26.11.2013 tarihinde vefat etmiş, geride 3 mirasçı 
davacının kaldığı anlaşılmaktadır.

Türk Borçlar Kanununun 315. maddesi hükmü uyarınca temerrüt 
nedeniyle açılacak tahliye davasının kural olarak kiralayan tarafından 
açılması gerekir. Kiralayanlar birden fazla ise aralarında zorunlu dava 
arkadaşlığı bulunduğundan ihtarnameyi birlikte göndermeleri ve yine 
davayı da birlikte açmaları zorunludur. Kiralayan durumunda olmayan 
malik veya kiralananı sonradan iktisap eden yeni malikin önceden kira-
cıya ihbar göndererek kira paralarının kendisine ödenmesini istemesi bu 
ihbarın sonuçsuz kalması halinde yasal içerikli ihtarname tebliğ ettirmek 
suretiyle dava açması gerekir. Kiralanan paylı mülkiyete konu ise, pay ve 
paydaş çoğunluğunun sağlanması, elbirliği mülkiyetine tabi ise, tüm or-
takların davaya katılmaları gerekir. Dava hakkına ilişkin bu husus mah-
kemece kendiliğinden göz önünde bulundurulmalıdır.
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Davaya konu taşınmazda iştirak halinde bulunan mülkiyetin müşte-
rek mülkiyete çevrildiği ve bu kararın 22.05.2015 tarihinde kesinleştiği 
anlaşılmaktadır. Mirasçılardan ... 27.07.2015 tarihinde keşide ettikleri 
ihtarname ile 2009 Eylül ayı ile 2014 Şubat ayları ödenmeyen 26.160 
TL kira alacağının tahsilini istemiştir. İhtarda istenen kira alacağı paylı 
mülkiyete geçişten önceki döneme ilişkindir. İhtarnamede Mirasçı Tür-
kan bulunmamaktadır. 

Mirasçılar arasında mecburi dava arkadaşlığı bulunduğundan temer-
rüt ihtarnamesinin tüm mirasçılar tarafından gönderilmesi, davanın da 
tüm mirasçılar tarafından açılması gerekir. İhtarnamedeki noksanlığın 
sonradan giderilmesi mümkün olmamakla hukuki sonuç doğurmayan ih-
tara dayanarak tahliye kararı verilemez. Bu durumda, mahkemece tahliye 
isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile tahliye is-
teminin kabulü doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle alacağa yönelik hükmün 
ONANMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenlerle tahliyeye yönelik hük-
mün davalı taraf yararına HUMK.nun 428.maddesi gereğince 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, 28.12.2017 
gününde oybirliğiyle karar verildi.

YEMİN • ADI ORTAKLIK

ÖZET: Yemin deliline dayanıldığından ve de tek-
lifte bulunulduğundan bu hak kullanılmalıdır.
Y. 3. HD. E.2015/2390 K.2016/1461 T. 10.02.2016

Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkili ile davalının kardeş olup 
aralarında BK’nun 520-540 maddeleri anlamında adi ortaklık bulundu-
ğunu, davalının adi ortaklıkta idareci ortak sıfatıyla yer aldığını, davalının 
ortaklık nedeni ile elde ettiği menkul ve gayri menkulleri aralarındaki 
ilişkiye aykırı olarak uhdesinde bulundurduğunu, ihtara rağmen hesap 
vermediğini, ortaklığa ait sermaye ile kazanımlar yaptığını ve 3.şahıslar 
lehine vekaletsiz tasarruf gerçekleştirdiğini belirterek, davalı adına olan 
gayrimenkulleri ile ortaklığa ait tüm mal varlığının tespiti ve müvekkili-
ne ait gerçek hissenin belirlenerek müvekkilinin alacaklarının tahsiline; 
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müspet, menfi ve munzam zararlarının hesaplanmasına, davalı adına ka-
yıtlı ....’da bulunan taşınmazın 1/2’sinin müvekkili adına tesciline, davalı 
adına kayıtlı .... hisselerinin 1/2 hissenin müvekkili adına tesciline karar 
verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde; davacının iddialarının asılsız olduğu-
nu, davacı ile müvekkili arasında kan bağı olan kardeşlik dışında hukuki 
ve fiili bir bağın mevcut olmadığını, ortaklık bulunmadığını, müvekkilinin 
kendi çalışmaları ve kredi kurumlarına borçlanmaları neticesinde söz ko-
nusu mal varlığına sahip olduğunu, davanın zaman aşımına uğradığını, 
müvekkilinin diğer kardeşleri ile çalıştığı döneme ilişkin elde ettiği gelir-
leri eşit oranda paylaştığını, davacının iddia ettiği gibi şirketler ile ilgili 
bir ilgisinin bulunmadığını, tarafların 8 yıldır görüşmediğini savunarak 
davanın reddini istemiştir.

Mahkemece; davacının taraflar arasında adi ortaklık ilişkisinin kurul-
duğunun ispatlayamaması, adi ortaklığın varlığını ortaya koyan ve idaresi 
ortak olduğu iddia edilen davalı tarafa ortaklığın tasfiyesine yönelik giri-
şimde bulunduğuna ilişkin belge sunmadığı gerekçesiyle davanın reddine 
karar verilmiş, hüküm süresi içerisinde davacı vekili tarafından temyiz 
edilmiştir.

Dava, taraflar arasında kurulduğu iddia edilen adi ortaklık kapsamın-
da edinilen kazanımların davalının uhdesinde kaldığı belirtilerek ortaklık 
mallarının, alacakların ve zararların belirlenmesi ile ortaklık kâr payının 
tespit edilip davacının hissesine düşen kısmın davalıdan tahsili istemine 
ilişkindir.

Temyize konu uyuşmazlık; taraflar arasında adi ortaklık sözleşmesi-
nin kurulup kurulmadığı noktasında toplanmaktadır.

Dosyanın incelenmesinde; davacı, davalı ile aralarında adi ortaklık iliş-
kisi kurulduğunu, elde edilen kazanımların davalı tarafından kullanıldığı-
nı iddia etmiştir. Davalı savunmasında, ortaklığın varlığını inkar etmiştir. 
Bu bağlamda; ispat yükü davacıda olup, davacı öncelikle ortaklık ilişkisi-
nin varlığını kanıtlamadır.

Somut olayda, davacı, davalı ile adi ortaklık kurduklarına ilişkin idd-
diasını usulüne uygun yasal delillerle (kardeş olmaları nedeniyle dinle-
nilen tanık beyanları ile de) kanıtlayamamıştır. Bununla birlikte davacı, 
delil dilekçesinde “yemin” deliline de dayanmış, hüküm celsesinde yemin 
teklifinde bulunmuş olduğundan, davacıya, iddiasını ispat zımnında, da-
valıya yemin teklif etme hakkının kullandırılması ve yaptırılacak yeminin 
sonucuna göre karar verilmesi gerekir.



336 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 93 • Sayı: 3 • Yıl: 2019

Hal böyle olunca mahkemece; davacıya, adi ortaklığın varlığı hususun-
da davalıya yemin teklif etme hakkının kullandırılması ve ortaya çıka-
cak uygun hukuksal sonuç çerçevesinde hüküm kurulması gerekirken, 
bu yön gözardı edilerek, yazılı şekilde hüküm kurulması, usul ve yasaya 
aykırı görülmüş, bu husus bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde 
hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğun-
dan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMA-
SINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 
10.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

HARÇLARIN TAMAMLANMASI

ÖZET: Harçlar Kanunu, harç alınmasını veya ta-
mamlanmasını yanların isteklerine bırakmamış; 
değinilen yönün mahkemece kendiliğinden gö-
zetilmesini hükme bağlamış, 32. maddesi de, 
yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenme-
dikçe müteakip işlemlerin yapılamayacağını ön-
görmüştür. Değişik bir anlatımla, davanın, harca 
esas gerçek değeri keşfen belirlenmek suretiyle 
harç ikmali yapılmadıkça, yargılama yapılarak 
çekişmenin esası hakkında hüküm kurulmasına 
olanak yoktur.
Y. 3. HD. E.2018/2685 K.2018/4666 T.07.05.2018

Davacılar, kendileri ile davalıların müşterek murisleri ...’nün mirasçı-
ları olduklarını, murisin ... 21. Noterliği’nin 15/05/1996 tarihli vasiyetna-
mesi ile tüm taşınmazlarından bir kısmını davalıların annesi olan ...’na, 
bir kısmını ise kendilerine vasiyet ettiğini, tüm vasiyetname alacaklıla-
rının ... 21. Noterliği’nce düzenlenen 30/03/1998 tarihli muvafakatname 
ile bu mal paylaşımına rıza gösterdiklerini, vasiyetnamenin de ... 2. Sulh 
Hukuk Mahkemesi’nin 2005/117 esas 369 karar sayılı dosyası ile açılıp 
okunduğunu ileri sürerek, vasiyetnamenin tenfizine karar verilmesini ta-
lep ve dava etmişlerdir.

Davalılar, davayı kabul etmediklerini, vasiyetnamenin davalılardan 
mal kaçırmak amacı ile yapıldığını, vasiyetnamede saklı payların korun-
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madığını, sağlık raporunun yeterli olmadığını, ibranamelerin tehditle 
alındığını savunarak, davanın reddini istemişlerdir.

Mahkemece;davanın kabulü ile, hükümde belirtilen vasiyetnameye 
konu taşınmazların tenfizine karar verilmiş, hüküm davalılar vekili tara-
fından temyiz edilmiştir.

1-Dava, vasiyetnamenin tenfizi istemine ilişkindir. Bu tür davalar ayni 
bir hak bahşeder nitelikte olduğundan nisbi harca tabidirler. Davanın, 
harca esas gerçek değerinin dava dilekçesinde belirtilen değil, keşfen be-
lirlenecek değer olacağı da kuşkusuzdur. Taşınmazın aynı ile ilgili dava-
larda HUMK.’nun 413. maddesi ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 16, 26, 
27, 28, 30 ve 32. maddelerinin öngördüğü işlemin yerine getirilmesi ve 
gerekli olan harcın alınması zorunludur.

Harçlar Kanunu, harç alınmasını veya tamamlanmasını yanların istek-
lerine bırakmamış; değinilen yönün mahkemece kendiliğinden gözetilme-
sini hükme bağlamış, 32. maddesi de, yargı işlemlerinden alınacak harç-
lar ödenmedikçe müteakip işlemlerin yapılamayacağını öngörmüştür. 
Değişik bir anlatımla, davanın, harca esas gerçek değeri keşfen belirlen-
mek suretiyle harç ikmali yapılmadıkça, yargılama yapılarak çekişmenin 
esası hakkında hüküm kurulmasına olanak yoktur.

Somut olayda; mahkemece, yukarıda belirtildiği üzere vasiyetnameye 
konu taşınmazların keşfen değerinin belirlenmesi suretiyle eksik harcın 
ikmali gerekirken,bu husus gözetilmeden hüküm tesisi yoluna gidildiği 
anlaşılmakta olup,bu husus usul ve yasaya uygun görülmemiş ve bozmayı 
gerektirmiştir.

O halde, mahkemece yapılacak iş; Harçlar Kanununun 16.maddesine 
göre, öncelikle davacıdan dava konusunun değerini açıklatmak, bu konu-
da taraflar arasında ihtilaf çıkarsa taşınmazların kıymetini keşif yapılarak 
belirlemek, nisbi peşin harcı ikmal etmek ve delilleri bu çerçevede değer-
lendirip tartışarak, sonucu dairesinde hüküm kurmak olmalıdır. Bu yön 
gözetilmeden, yazılı şekilde, davanın kabulüne ilişkin hüküm kurulmuş 
olması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.2-Bozma nedenine 
göre, davalılar vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik 
gerek görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün HUMK.nun 428. 
maddesi gereğince davalılar yararına BOZULMASINA, ikinci bentte açık-
lanan nedenlerle davalılar vekilinin sair temyiz itirazlarının bu aşamada 
incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde 
temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK’nun geçici madde 3 atfıyla 1086 
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sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 
günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.05.2018 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

TİCARİ DAVA

ÖZET: Hangi davaların ticari dava olduğu 6102 
sayılı TTK’nın 4.maddesinde sayılmıştır. Bundan 
başka, özel kanunlarda bazı davalara ve işlere 
asliye ticaret mahkemesinde bakılacağı düzen-
lenmiştir (TTK. m.5). Bu hükümlerde sayılan tica-
ri davalar mutlak ve nispi ticari dava olmak üzere 
ikiye ayrılır.
6102 sayılı TTK’nın 4. maddesi gereğince, bir da-
vanın ticari dava olabilmesi için; uyuşmazlığın, 
her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili hususlardan 
doğmuş bulunması veya anılan yasa maddesinde 
sayılan mutlak ticari davalardan olması gerekir. 
Bu nedenle, adi ortaklığın feshi ve tasfiyesine 
ilişkin davalara bakma görevi de genel mahkeme 
olan asliye hukuk mahkemelerine aittir. 
Y. 3. HD. E.2014/7550 K.2014/17429 T.29.12.2014 

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki 
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı vekili dava dilekçesinde, taraflar arasındaki adi ortaklığın hük-
men tasfiyesi ile HMK m. 107/2 uyarınca tasfiye nedeniyle hisseye düşe-
cek bedelin, (ortaklığa katılım bedelinin ve ödenmemiş kâr bedellerinin) 
şimdilik 25.000 TL’sinin mevduata uygulanan en yüksek faiziyle birlikte 
davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile ortaklığa ait 2 adet 1,5 
.... G.E. marka MR cihazının ve ...-M A.Ş.’nin Ankara ..... Hastanesinde 
kurulu MR cihazının ve davalıların mülkiyetinde olan taşınmazların 3. 
şahıslara devrinin engellenmesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep 
ve dava etmiştir.

Mahkemece; dava konusu işlemin ticari işletmeyle ilgili olup, 6102 
sayılı TTK’nın 4-a maddesinde, TTK’da öngörülen hususlardan doğan 
hukuk davalarının ticari dava niteliğinde olduğunun belirtildiği; aynı Ya-
sanın 5/3 maddesi uyarınca, Asliye Ticaret Mahkemesi ile Asliye Hukuk 
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Mahkemesi arasındaki ilişkinin görev ilişkisi niteliğinde bulunduğu; da-
vanın, 6102 Sayılı TTK’nın yürürlüğe girmesinden sonra açıldığı; davaya 
bakmakla görevli ve yetkili mahkemenin Konya Asliye Ticaret Mahkemesi 
olduğu gerekçesiyle, görevsizlik kararı verilmiş, hüküm, davalı Z.. A.. B.. 
vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, adi ortaklığın hükmen tasfiyesi, hisseye düşecek bedelin, (katı-
lım ve kâr payının) tahsili istemine ilişkindir.

Temyize konu uyuşmazlık; bu tür davalara hangi mahkemenin baka-
cağı hususundadır. 

Hangi davaların ticari dava olduğu 6102 sayılı TTK’nın 4.maddesinde 
sayılmıştır. Bundan başka, özel kanunlarda bazı davalara ve işlere asliye 
ticaret mahkemesinde bakılacağı düzenlenmiştir( TTK. m.5 ). Bu hüküm-
lerde sayılan ticari davalar mutlak ve nispi ticari dava olmak üzere ikiye 
ayrılır.

6102 sayılı TTK’nın 4. maddesi gereğince, bir davanın ticari dava ola-
bilmesi için; uyuşmazlığın, her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili husus-
lardan doğmuş bulunması veya anılan yasa maddesinde sayılan mutlak 
ticari davalardan olması gerekir. 

Somut olayda, mahkemece; uyuşmazlığın ticari işletmeden kaynaklan-
dığı ve 6102 sayılı TTK’nın 4-a maddesinde TTK’da öngörülen hususlar-
dan doğan hukuk davalarının ticari dava niteliğinde olduğu belirtilerek, 
görevsizlik kararı verilmiş ise de; uyuşmazlık, taraflar arasındaki adi or-
taklık ilişkisinden kaynaklanmaktadır.

Adi ortaklık sözleşmesi; iki yada daha fazla kişinin emeklerini ve mal-
larını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleş-
medir(TBK. 620/1 md.). Bu sözleşme türü Borçlar Kanunu’nda düzen-
lenmiştir. Bu nedenle, adi ortaklığın feshi ve tasfiyesine ilişkin davalara 
bakma görevi de genel mahkeme olan asliye hukuk mahkemelerine aittir. 

Hal böyle olunca, mahkemece; tarafların iddia ve savunmaları değer-
lendirilip, tüm deliller toplandıktan sonra hasıl olacak sonuca göre işin 
esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle 
görevsizlik karar verilmesi usul ve yasaya aykırı görülmüş, bu husus boz-
mayı gerektirmiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazı-
lı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde 
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BO-
ZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene 
iadesine, 29.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 



YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

İDARİ YARGI GÖREVİ
•

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZET: Davalı Karayolları Genel Müdürlüğü bir 
kamu tüzel kişisidir. Anılan tüzel kişiliğin eylem 
ve işlemleri kamusal nitelikte olup kamu hizmeti 
kavramı çerçevesindedir. İstemin ileri sürülüş ve 
olayın gerçekleşme biçimine göre davanın anılan 
davalıya yöneltilmesinin nedeni de, davalı idare-
nin hizmet kusurundan doğan zararın ödetilmesi 
istemidir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Ka-
nunu’nun 2/1-b maddesi gereğince bu tür istem-
lerin tam yargı davası olarak idari yargı yerinde 
açılacak davada ileri sürülmesi gerekir. 
Y 4. HD E: 2016/15161 K: 2019/421 T:04/02/2019 

Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalılar Karayolları Genel Mü-
dürlüğü ve diğerleri aleyhine 10/02/2010 gününde verilen adli yardım 
talepli dilekçe ile haksız eylem nedeniyle maddi ve manevi tazminat is-
tenmesi üzerine mahkemece adli yardım talebi kabul edilerek yapılan yar-
gılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 14/06/2016 günlü 
kararın Yargıtayca incelenmesi davalılardan ... vekili ve Karayolları Genel 
Müdürlüğü vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçeleri-
nin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan 
rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

1-Davalılardan Karayolları Genel Müdürlüğünün temyiz itirazlarının 
incelenmesinde:

Dava, haksız eylem nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine iliş-
kindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, da-
valılardan ... ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, ... - ... ... mevkinde yol yapım çalışması sebebiyle seyahat et-
mekte olduğu aracın jandarma ekiplerince durdurulduğunu ve yol çalış-
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maları nedeniyle dinamit patlatılacağından geçişlere izin vermediğini, di-
namit patlaması üzerine yerden kopan taş parçalarından birinin başına 
isabet ettiğini ve yaralandığını, yaralanmanın hayatını tehlikeye soktuğu-
nu, davalıların kusurlu olduklarını belirterek uğradığı maddi ve manevi 
zararın giderilmesini istemiştir. 

Davalılardan ..., davaya cevap vermemiştir.

Davalılardan Karayolları Genel Müdürlüğü, idareye izafe edilecek bir 
kusurun olmadığını, patlamanın jandarmanın gözetiminde yapıldığını, 
yolun her iki tarafının güvenli mesafelerle trafiğe kapatıldığını, idarenin 
gerekli özeni göstererek gereken tedbirleri aldığını, patlamanın şantiye 
şefi ve ateşçisi tarafından gerçekleştirildiğini belirterek davanın reddi ge-
rektiğini savunmuştur. 

Mahkemece, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen 
kabulüne karar verilmiştir.

Davalı ... Genel Müdürlüğü bir kamu tüzel kişisidir. Anılan tüzel ki-
şiliğin eylem ve işlemleri kamusal nitelikte olup kamu hizmeti kavramı 
çerçevesindedir. İstemin ileri sürülüş ve olayın gerçekleşme biçimine göre 
davanın anılan davalıya yöneltilmesinin nedeni de, davalı idarenin hizmet 
kusurundan doğan zararın ödetilmesi istemidir. 2577 sayılı İdari Yargı-
lama Usulü Kanunu’nun 2/1-b maddesi gereğince bu tür istemlerin tam 
yargı davası olarak idari yargı yerinde açılacak davada ileri sürülmesi 
gerekir. Mahkemece, davalı

idare yönünden uyuşmazlığın çözümünde idari yargı yerinin görevli 
olduğu benimsenerek yargı yolu bakımından mahkemenin görevsizliği 
nedeni ile dava dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekirken, işin esa-
sının incelenmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bo-
zulması gerekir.

2-Davalılardan ...’nın temyiz itirazlarının incelenmesinde:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerek-
tirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik 
görülmemesine göre tüm temyiz itirazları reddedilmelidir.

SONUÇ

Temyiz edilen kararın yukarıda (1) no’lu bentte açıklanan nedenler-
le davalı ... Genel Müdürlüğü yararına BOZULMASINA, davalılardan 
...’nın temyiz itirazlarının (2) no’lu bentte açıklanan nedenlerle reddine 
04/02/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi. 
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ADLİ YARDIM 

ÖZET: Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçü-
de zor duruma düşürmeksizin, gereken yargıla-
ma veya takip giderlerini kısmen veya tamamen 
ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve 
savunmalarında, geçici hukuki korunma taleple-
rinde ve icra takibinde, taleplerinin açıkça daya-
naktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardım-
dan yararlanabilirler. 
Y. 4. HD E 2016/15128 K 2019/420 T: 04/02/2019 

Davacı ...’a velayeten ... ve ... vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aley-
hine 04/08/2015 gününde verilen dilekçe ile haksız eylem nedeniyle ma-
nevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; 
davanın kısmen kabulüne dair verilen 06/05/2016 günlü kararın Yargı-
tayca incelenmesi davacı vekili ve adli yardım talepli olarak incelenmesi 
davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin 
kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan ra-
por ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. 

6100 sayılı HMK madde 334 de “(1) Kendisi ve ailesinin geçimini 
önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip 
giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimse-
ler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra 
takibinde, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli 
yardımdan yararlanabilirler. (2) Kamuya yararlı dernek ve vakıflar, iddia 
ve savunmalarında haklı göründükleri ve mali açıdan zor duruma düş-
meden gerekli giderleri kısmen veya tamamen ödeyemeyecek durumda 
oldukları takdirde adli yardımdan yararlanabilirler. (3) Yabancıların adli 
yardımdan yararlanabilmeleri ayrıca karşılıklılık şartına bağlıdır.” hük-
mü getirilmiştir. Aynı kanun madde 336 da ise “(2) Talepte bulunan kişi, 
iddiasının özeti ile birlikte, iddiasını dayandıracağı delilleri ve yargılama 
giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını gösteren mali durumuna 
ilişkin belgeleri mahkemeye sunmak zorundadır. (3) Kanun yollarına baş-
vuru sırasında adli yardım talebi bölge adliye mahkemesine veya Yargıta-
ya yapılır. (4) Adli yardım talebine ilişkin evrak, her türlü harç ve vergiden 
muaftır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Dilekçeye ekli ve dosyadaki bilgi ve belgelerden, davalının yukarıda 
belirtilen kanun hükmünün öngördüğü şartları taşıdığı anlaşıldığından, 
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adli yardım talebinin kabulüne karar verilerek işin esasının incelenmesi-
ne geçildi.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerek-
tirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik 
görülmemesine göre tarafların yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının 
reddiyle usul ve yasaya uygun olan kararın ONANMASINA ve aşağıda ya-
zılı onama harcının 44,40 TL’sinin davacıya, 137,00 TL’sinin de davalıya 
yükletilmesine, peşin alınan harcın bundan mahsubuna 04/02/2019 gü-
nünde oy birliğiyle karar verildi.

USÜLSÜZ HACİZ • TAZMİNAT

ÖZET: Yeterli inceleme yapılmadan usulsüz haciz 
için tazminata karar verilemez. 
Y. 4. HD E 2016/14912 K 2019/412 T 04/02/2019 

Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalılar ... ve ... Tük. Ür. Sat. 
Dağ. Tic. AŞ aleyhine 03/05/2013 gününde verilen dilekçe ile usulsüz ha-
ciz ve ihalenin feshi nedeniyle maddi tazminat istenmesi üzerine mahke-
mece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 
15/06/2016 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi taraflar vekillerince sü-
resi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten 
sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki 
kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. 

Dava, usulsüz haciz, ihalenin feshi ve yedieminlik görevinin suistimali 
nedenlerine dayalı maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, da-
vanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz 
edilmiştir.

Davacı vekili, davalı şirketin alacaklı sıfatını taşıdığı ... 1. İcra Müdür-
lüğünün 2012/675 sayılı takip dosyasından müvekkilinin işyerinde men-
kul haczi ve muhafaza işlemi yapılıp alacaklı şirketin deposuna konularak 
bu şirkette müdür olarak çalışan diğer davalıya yediemin olarak teslim 
edildiğini, haczin düzensiz yapıldığını, son kullanma tarihinin bitmesine 
yakın malların da haczedildiğini, satış aşamasının uzun sürmesi nedeniy-
le bir kısım malların icra müdürlüğünce imha edilmesi sonucu müvekki-
linin zarara uğradığını, ... İcra Hukuk Mahkemesinin 2012/166 esasında 
yargılaması yapılan kıymet takdirine itiraz ve ihalenin feshi istemlerine 
ilişkin davanın lehlerine sonuçlandığını, İcra Hukuk Mahkemesinde ya-
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pılan yargılamada alacaklı firmanın adresinde iki kez keşif yapılmasına 
rağmen mahcuzların tespit edilemediğini, alacaklı tarafın malları başka 
bir yere götürüp sattığını düşündüklerini, yediemin olan davalı hakkında 
kamu davası açıldığını, ihale feshedildiğinden menkullerin yeniden sa-
tışının istenmesi halinde satışa konu edilecek bir malın bulunmadığını, 
usulsüz yapılan haciz nedeniyle müvekkiline ait pek çok malın telef ol-
duğunu, bu arada davalı alacaklı şirketin ismini değiştirerek ... Gıda is-
mini aldığını belirterek, haksız haciz ve yedieminlik görevinin suistimali 
sonucu telef olup son kullanma tarihi geçen malları için maddi tazminat 
isteminde bulunmuştur. 

Davalılar vekili, ihalenin feshi kararının kesinleşmemesi nedeniyle ön-
celikle açılan davanın hukuki yarar yokluğundan reddi gerektiğini, dava-
ya konu menkul haczinin çok geç saatlerde bitmesi, çoğu gıda ve temizlik 
malzemesi olan malların teslim edileceği bir yediemin bulunamaması, 
malların saklama koşullarının uygun olması nedeniyle gıda dağıtımı ya-
pan müvekkili şirketin toptan mallarının bulunduğu depoya kaldırılarak, 
şirket çalışanı olan diğer müvekkiline yediemin olarak icra memurun-
ca teslim edildiğini, davacının kıymet takdirine itiraz etmesi üzerine İcra 
Hukuk Mahkemesince satışın tedbiren durdurulmasına karar verildiğini, 
bu süre zarfında son kullanma tarihi geçen mallar olduğunu, tarafların 
zarara uğramasını engellemek amacıyla tedbir kararına müvekkilinin iti-
raz ederek satış kararı verilmesini talep ettiğini, bu itirazın yapılmaması 
halinde kıymet takdirine itirazın sonuçlandığı 10/04/2013 tarihinde tüm 
mahcuzların son kullanma tarihlerinin geçmiş olacağını ve esas zararın 
bu durumda gerçekleşeceğini, satışın durdurulmasına ilişkin tedbirin ta-
leplerine binaen kaldırılmasından sonra yapılan ilk satışta alıcı çıkma-
ması üzerine tekrar satış istenerek malların telef olmaması için müvek-
kili şirketin alacağa mahsuben ihaleye iştirak ettiğini ve ihale bedelinin 
icra veznesine yatırıldığını, kıymet takdirine itiraz istemi sonuçlanmadan 
satışa kadar veren İcra Hukuk Mahkemesinin, bu kez kıymet takdiri so-
nuçlanmadan satış yapıldığı gerekçesiyle ihalenin feshine karar verdiğini, 
ihalenin feshi kararının başka bir olguya dayalı olmadığını ve henüz ke-
sinleşmediğini belirterek, davanın reddi gerektiğini savunmuştur. 

Mahkemece, alınan bilirkişi raporu benimsenerek, son kullanma ta-
rihlerinin geçmiş olması nedeniyle İcra Müdürlüğünce imha edilen 14 
kalem malın ... İcra Hukuk Mahkemesinin kesinleşen 29/08/2014 gün 
ve 2014/9 esas, 2014/216 karar sayılı kararıyla ihalenin feshine karar 
verilen mal grubu içinde yer aldığı, telef olduğu veya depoda bulunmadığı 
iddia edilen mallarla ilgili olarak ise İcra Hukuk Mahkemesince yapılmış 
bir tespit ve değerlendirmenin bulunmadığı, davacının somut delile da-
yanmayan bu isteminin ispat edilemediği gerekçesiyle, İcra Müdürlüğünce 
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imhasına karar verilen 14 kalem malın değerinin davalılardan tahsiline 
karar verilmiştir.

1) Dava şartları; mahkemenin, davanın esası hakkında inceleme ya-
pabilmesi için gerekli olan unsurlar olup, mahkemece dava şartlarından 
birinin bulunmadığının tespit edilmesi halinde kural olarak davanın esası 
hakkında inceleme yapılamaz. 6100 sayılı HMK’nın 114. maddesinin (1) 
numaralı fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde tarafların, taraf ve dava ehliye-
tine sahip olmaları; kanuni temsilin söz konusu olduğu hallerde, temsil-
cinin gerekli niteliğe sahip bulunması ve dava takip yetkisine sahip olun-
ması dava şartları arasında gösterilmiş olup, dava şartları mahkemece 
yargılamanın her aşamasında re’sen gözetilmesi gereken hususlardandır. 
Taraflar da dava şartı noksanlığını yargılamanın her aşamasında ileri sü-
rebilecektir. Somut olayda; davalı ... Tüketim Ürünleri Satış Dağıtım Ti-
caret A.Ş aleyhine 03/05/2013 tarihinde dava açılmış, mahkemece yapılan 
yargılama neticesinde karar başlığında davalı şirketin ismine yer verilerek 
bu şirket aleyhine hüküm tesis edilmiştir. Ancak, yargılama sırasında ... 
Ticaret Sicil Müdürlüğünden celbedilen 17/10/2012 tarihli Ticaret Sicil 
Gazetesinde davalı şirketin dava tarihinden önce dava dışı ... Tüketim 
Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret A.Ş ile devralma yoluyla birleştiği, 
keyfiyetin 26/09/2012 tarihinde tescil edilerek birleşme nedeniyle davalı 
şirketin sicil kaydının ticaret sicilinden terkin edildiği bilgisine yer veril-
miştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 125. maddesi uyarınca, ticaret 
şirketleri tüzel kişiliği haizdir. Aynı Kanun’un 136. ve devamındaki mad-
delerinde ticaret şirketlerinin birleşmesi hususuna yer verilmiş olup, 136/
son maddesinde birleşmeyle, devralan şirketin devrolunan şirketin mal-
varlığını bir bütün hâlinde devralacağı, birleşmeyle devrolunan şirketin 
sona erip, ticaret sicilinden silineceği hükmü düzenlenmiştir. Açıklanan 
bu yasal düzenlemeler uyarınca, dosyada mevcut Ticaret Sicil Gazetesi 
sureti içeriğinde belirtilen hususların doğruluğu, taraf ehliyetine sahip 
olunup olunmadığı hususları önem arz etmektedir. Zira, birleşme nede-
niyle eldeki davada davalı şirketin tüzel kişiliği sona erecek ve terkin edi-
len şirket davalı olamayacağı gibi, aleyhine hüküm tesis edilemeyecektir. 
O halde mahkemece, davalı şirketin taraf ehliyetine sahip olup olmadığı 
hususu değerlendirilip, devralan ... Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım 
ve Ticaret A.Ş yönünden usulüne uygun taraf teşkili sağlanmadan karar 
verilmiş olması doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir. 

2) Dosya kapsamından; dava dışı icra memuru ... hakkında ... 2. Sulh 
Ceza Mahkemesinin 2013/118 esas sayılı dosyasında görevi ihmal suçun-
dan, davalı yediemin ... hakkında ise ... (Kapatılan) 1. Sulh Ceza Mahke-
mesinin 2012/1271 esas sayılı dosyasında muhafaza görevini kötüye kul-
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lanma suçundan kamu davalarının açıldığı anlaşılmaktadır. Ancak ceza 
dosyalarının akıbetinin ne olduğuna dair dosyada bir bilgi ve belge bu-
lunmamaktadır. Davalı ... ve dava dışı icra memuruyla ilgili olarak açılan 
ceza davalarının sonuçları araştırılmadan, eksik incelemeye dayalı hü-
küm tesisi doğru olmamış, kararın bu nedenle de bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Temyiz edilen kararın yukarıda (1) ve (2) sayılı bentlerde gösterilen ne-
denlerle temyiz eden taraflar yararına BOZULMASINA, bozma sebebine 
göre tarafların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada yer ol-
madığına ve taraflardan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 
04/02/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi. 

AVUKATLIK ÜCRETİ • BOŞANMA DAVASI 

ÖZET: Mahkemece bozma ilamına uyulmuş bu-
lunmasına ve bozma ilamında davacının haksız 
azil nedeni ile boşanma dava dosyası yönünden 
maktu vekalet ücreti isteyebileceği belirtilmiş ol-
masına karşın, aile mahkemesi kararı ile hüküm 
altına alınan icra dosyasında vekalet ücreti tayini 
de doğru olmamıştır. 
Y. 4. HD E 2016/13761 K: 2017/2032 T. 18/04/2017

Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 04/01/2013 
gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine 
mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair 
verilen 08/06/2016 günlü kararın Yargıtay’da duruşmalı olarak incelen-
mesi davacı vekili tarafından, duruşmasız olarak incelenmesi de davalı 
vekili tarafından istenilmekle daha önceden belirlenen 18/04/2017 du-
ruşma günü için yapılan tebligat üzerine duruşmalı temyiz eden davacı 
vekili gelmedi, karşı taraftan davalı asil ... ve vekili Avukat ... geldi. Açık 
duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin ka-
bulüne karar verildikten ve hazır bulunanların sözlü açıklaması dinlen-
dikten sonra tarafa duruşmanın bittiği bildirildi. Dosyanın görüşülmesine 
geçildi. Tetkik Hakimi tarafından hazırlanan rapor ve dosya içerisindeki 
kağıtlar incelerek gereği düşünüldü. 
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1-Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin de-
ğerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının tüm, 
davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları red-
dedilmelidir.

2-Davalının diğer temyiz itirazlarına gelince; Dava, haksız azil nedeniy-
le alacak istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar 
verilmiş; hüküm davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, sayılı dava dosyasında ve bu dosyada davalının eşi tarafından 
açılan karşı boşanma davasında davalıyı vekil olarak temsil ettiğini, ayrıca 
davalı adına esas ve karar sayılı dosyasında ihtiyati haciz kararı aldığını, 
2012/8915 esas sayılı icra dosyasında boşanma davasında hükmedilen 
maddi tazminat yönünden icra takibi başlattığını ancak davalı tarafından 
vekalet ücretleri ödenmediği gibi, 12/12/2012 tarihinde de haksız olarak 
azledildiğini ileri sürerek alacak ve manevi tazminat isteminde bulunmuş-
tur.

Davalı, davacı ile aralarında vekalet ücretine ilişkin bir sözleşme bu-
lunmadığını, davacının vekil olarak özen yükümlülüğüne uymadığını, ge-
rekli bilgilendirmeleri yapmadığını, zamanında ihtiyati tedbir kararı al-
madığını, boşanma davası sırasında davalının muvazalı işlemler ile şirket 
hisselerini, araçlarını ve gayrimenkullerini devrettiğini, alacağını tahsil 
etmek için tasarrufun iptali davası açmak zorunda kaldığını, herhangi bir 
borcunun bulunmadığını ve davacıyı haklı olarak azlettiğini savunarak, 
davanın reddini istemiştir.

Dosya kapsamından; mahkemece, davacı avukatın azlinin haklı olduğu 
gerekçesiyle istemin reddine dair verilen kararın davacı tarafından tem-
yizi üzerine Dairemizin 11.05.2015 gün, 2014/10984 esas ve 2015/6003 
karar sayılı ilamı ile ‘’...Her ne kadar davalı, davacı avukatın anılan boşan-
ma davası dosyasında tedbir kararı almadığını, boşanma davasının dava-
lısının mal kaçırması nedeniyle zarara uğradığını ileri sürerek azlin haklı 
olduğunu savunmuş ise de ihtiyati tedbir kararının istenmemesi haklı bir 
azil nedeni olamaz. Zira ihtiyati tedbir isteminin kabul edilip edilmeyeceği 
mahkemenin takdirindedir. Kaldı ki davalının, eşi tarafından 3. kişilere 
muvazaalı olarak devredilen malvarlığına ilişkin olarak tasarrufun ipta-
li davası açarak alacağını tahsil etme imkanı bulunmaktadır. Hal böy-
le olunca davacı ile davalı arasında vekalet ücretine ilişkin sözleşme de 
bulunmadığı, davacı tarafından vekaleten takip edilen boşanma davası, 
para ile ölçülemeyen bir dava olup maktu vekalet ücretine tabi olması 
nedeniyle davacının Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi hükümlerine 
göre değil, azil tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret tarifesi hükümleri göz 
önünde tutularak, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şe-
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kilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup kararın bozulması 
gerekmiştir.’’ gerekçesiyle bozulmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.

Mahkemece; bozma ilamına uyulmasına karar verilerek yeniden yapı-
lan yargılama sonucunda, davacı avukatın sayılı boşanma dava dosyası ile 
ilgili olarak vekillik görevini gereği gibi ifa ettiği, davalının karar tarihinde 
yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 1.100,00 
TL vekalet ücreti ve 1.100,00 TL karşı taraf vekalet ücretini davalı mü-
vekkilinden talep edebileceği, ayrıca aile mahkemesi kararı ile hüküm al-
tına alınan 120.000,00 TL maddi tazminatın tahsili için sayılı dosyasında 
vekalet görevini ifa ettiği sırada haksız olarak azledildiği, dolayısıyla icra 
takip dosyası açısından taleple bağlı kalınmak suretiyle 9.566,31 TL ve-
kalet ücreti ile 220,00 TL ihtiyati haciz vekalet ücreti alacağının doğduğu 
gerekçesi ile istemin kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Mahkemece bozma ilamına uyulmuş bulunmasına ve bozma ilamında 
davacının haksız azil nedeni ile boşanma dava dosyası yönünden maktu 
vekalet ücreti isteyebileceği belirtilmiş olmasına karşın, aile mahkemesi 
kararı ile hüküm altına alınan 120.000,00 TL maddi tazminatın tahsili 
için sayılı icra dosyasında 9.566,31 TL vekalet ücreti ile ihtiyati haciz dos-
yasında 220,00 TL vekalet ücreti alacağının doğduğu gerekçesi ile bozma 
kapsamı dışında kalan icra vekalet ücreti alacağı ile ihtiyati haciz dosyası 
yönünden vekalet ücreti alacağı doğduğu gerekçesi ile bu iki talep yönün-
den de hüküm kurulması isabetli olmamıştır. Bu nedenle kararın bozul-
ması gerekmiştir.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın yukarıda (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle 
davalı yararına BOZULMASINA, davacının tüm, davalının diğer temyiz 
itirazlarının (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle reddine ve davalı yararı-
na takdir olunan 1.480,00 TL duruşma avukatlık ücretinin davacıya yük-
letilmesine, davalıdan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 
18/04/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ

ARSA • ECRİMİSİL • HESAP YÖNTEMİ

ÖZET: Arsa niteliğindeki taşınmaza ilişkin ecrimi-
sil tespitinde; yakın çevredeki arsaların durumu, 
kira bedelleri, nasıl kiralandıkları gibi olgular dik-
kate alınmalıdır.*
Y. 5. HD. E.2017/929 K.2017/24634 T.14.11.2017

Dava ecrimisil istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm, davalı 
idare vekilince temyiz edilmiştir.

Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Alınan rapor hüküm kurmaya elve-
rişli değildir.Şöyle ki;

Arsa niteliğindeki dava konusu taşınmaza ecrimisile hükmedilebilmesi 
için taşınmazın bulunduğu mevkide diğer arsaların ecrimisil istemi süre 
içinde kiraya verilip verilmedikleri, veriliyor ise nasıl ve ne şekilde kira-
landıklarının taraflardan delileri ile birlikte sorulmak suretiyle tespit edil-
mesi varsa emsal kira sözleşmeleri ibraz ettirilerek bu yönden mahallinde 
keşif yapılıp alınacak rapor doğrultusunda hüküm kurulması gerektiği 
gözetilmeden, varsayıma dayalı olarak ve farklı yöntemle ecrimisil hesabı 
yapan rapor esas alınarak eksik inceleme ile hüküm kurulması,

Doğru görülmemiştir.

Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün 
açıklanan nedenlerle H.U....nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, 
peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma 
harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 14/11/2017 gününde oybirliğiyle 
karar verildi.

* Gönderen Av. Murat Topçuoğlu



YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ

FAİZ ORANI • TİCARİ İŞLER

ÖZET: Ticari işlerde faiz oranları taraflarca ser-
best bir şekilde belirlenebilecektir.*
Y.8. HD. E.2018/15669 K. 2019/511 T. 17.01.2019

Davacı alacaklı 21.11.2014 tarihli yazılı kira akdine dayanarak 
29.09.2015 tarihinde başlattı-ğı icra takibi ile aylık 18.366,44 TL’den 
2015 yılı Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları kira alacağı 55.099,32 TL’nin 
faiziyle tahsilini talep etmiş, ödeme emri davalı borçluya 30.09.2015 ta-
rihin-de tebliğ edilmiştir. Davalı borçlu vekili itiraz dilekçesinde, alacaklı 
şirketin müvekkili şirket ile imzaladığı sözleşmenin yükümlülüklerini ye-
rine getirmediğini, dolayısıyla kira alacağının muac-cel olmadığını bildire-
rek takibe, borca ve ferilerine itiraz etmiştir. Ödeme emrine davalı borçlu 
tarafından itiraz edilmesi üzerine, davacı alacaklı İcra Mahkemesine baş-
vurarak itirazın kaldı-rılması isteminde bulunmuştur. 

Mahkemece verilen ilk kararda, aylık kira bedelinin sözleşmeden açık-
ça anlaşılamadığı, şartla-rın ne şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğinin 
araştırılması gerektiği gerekçesiyle davanın red-dine karar verilmiştir.

Mahkemece davanın reddine dair verilen ilk kararın davacı tarafça tem-
yizi üzerine Dairemizin 13.12.2017 tarih ve 2017/4252 E. 2017/16854 .... 
sayılı ilamı ile; “...davacı alacaklı takip tale-bi kira sözleşmesinde karar-
laştırılan asgari kira bedeline KDV eklenerek (15.564,78 TL + 2.801,64 
TL) belirlenen miktar üzerinden kira alacağının tahsilini istemiştir. Dava-
lı borçlu taki-be itirazında açıkça ve ayrıca kira ilişkisine ve borç miktarı-
na karşı çıkmamış, alacaklı görünen şahsa herhangi bir borcu olmadığını 
ileri sürerek takibe ve borca itiraz etmiştir. Borçlunun kira ilişkisine ve 
kira miktarına açıkça karşı çıkmaması karşısında İİK.nin 269/2. maddesi 
gereğin-ce kira ilişkisinin ve kira miktarının kesinleştiğinin kabulü gere-
kir. Bu durumda davalı borçlu kiranın ödendiğini veya sair bir sebeple 
istenemeyeceğini İİK.’nun 269/c maddesinde belirtilen belgelerle kanıtla-
mak durumundadır. Bu durumda, davalı borçlu tarafça ödemeye dair 
böyle bir belge ibraz edilmediğine göre, Mahkemece itirazın kaldırılması 
ve tahliyeye karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle davanın reddine 

* Gönderen Av. Murat Topçuoğlu
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karar verilmesi doğru değildir.” gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar 
verilmiştir. 

Mahkemece bozmaya uyulmak suretiyle yapılan yargılama sonunda; 
dosya arasına alınan bilirkişi raporunda davalı tarafın asıl alacağa yaptığı 
itirazının yersiz olduğu, işlemiş faiz nokta-sında takipte istenebilecek faiz 
miktarının 2.019,99 TL olduğu yönünde görüş ve kanaat bildi-rildiği, dos-
yaya sunulan bilirkişi raporu denetime uygun hüküm kurmaya elverişli 
kabul edil-mekle davalı tarafın, asıl alacağa ve 2.019,99.-TL işlemiş faize 
yönelik itirazının ve takibin başlatıldığı icra dairesinin taraflar arasında 
kira sözleşmesinin bulunması ve kira bedelinin ala-caklının ikametgahın-
da ödenme mecburiyeti dikkate alındığında ifa yeri açısından ... Anado-lu 
İcra Dairelerinin yetkili olduğu, bu anlamda icra dairesinin yetkisine ya-
pılan itiraz yerinde olmadığından icra dairesinin yetkisine itirazın da kal-
dırılmasına karar verilmiş, karar davacı vekili tarafından faiz yönünden 
temyiz edilmiştir. 

Dava, kira alacağının tahsili için başlatılan takibe itirazın kaldırılması 
istemine ilişkindir. 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 88. maddesinin “Faiz ödeme 
borcunda uygulanacak yıllık faiz oranı, sözleşmede kararlaştırılmamışsa 
faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre 
belirlenir. Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık faiz oranı, birinci fık-ra 
uyarınca belirlenen yıllık faiz oranının yüzde elli fazlasını aşamaz.” hük-
münü içermesinin yanı sıra, temerrüt faizine ilişkin 120. maddesinde de; 
“Uygulanacak yıllık temerrüt faizi oranı, sözleşmede kararlaştırılmamış-
sa, faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hü-kümlerine 
göre belirlenir. Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık temerrüt faizi oranı, 
birinci fıkra uyarınca belirlenen yıllık faiz oranının yüzde yüz fazlasını 
aşamaz. Akdî faiz oranı kararlaştı-rılmakla birlikte sözleşmede temerrüt 
faizi kararlaştırılmamışsa ve yıllık akdî faiz oranı da bi-rinci fıkrada belir-
tilen 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 Kanunu’nun 8/1. maddesinde; ticari işlerde faiz oranının 
serbestçe belirleneceği, 9/1. maddesinde; ticari işlerde kanuni, anapara 
ile temerrüt faizi hakkında ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanacağı hük-
me bağlanmış olup, bu maddede gönderme yapılan ilgili mevzuat 3095 
sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanundur. 3095 sayılı Ka-
nun’un 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, 
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Kanun’un 1/2 maddesinden aldığı yetkiye dayanarak 01.01.2006 tarihin-
den itibaren geçerli olmak üzere kanuni faiz oranını % 9’a indirmiştir. 

Taraflar arasında imzalanan 21.11.2014 tarihli kira sözleşmesinin 
varlığı hususunda uyuşmaz-lık bulunmamaktadır. Somut olayda davalı 
taraf tacir olup, kira sözleşmesi ile alışveriş mer-kezinin zemin katında-
ki 124,50 m2 alan davacı ...Ş. tarafından, davalı Tur Kar Turizm Kafe 
Restoran Tic. Ltd. Şti.ne kiralanmış, kira sözleşmesinin 10.4. maddesi 
ile geciken kira bedelle-rine aylık % 15 + KDV üzerinden temerrüt faizi 
uygulanacağı kararlaştırılmıştır. Olayımızda davalı taraf tacir olup, dava-
nın sebebini oluşturan taşınmaz da davalının ticari faaliyetinde kullan-
mak üzere kiralanmıştır. Kira sözleşmesi gereğince kira sözleşmesinden 
kaynaklanan alacağın tamamının süresinde ödenmediği anlaşılmaktadır. 
01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı TTK’nin 8/1. madde-
sinde ticari işlerde faiz oranının serbestçe belirleneceği hükmüne aynı 
maddenin 3. fıkrasında tüketicinin korunmasına ilişkin hükümlerin saklı 
tutula-cağına ilişkin bir istisna getirilmiş ise de başkaca bir istisna bulun-
mamaktadır. Aynı Kanun’un 9. maddesinde, ticari işlerde kanuni, anapa-
ra ile temerrüt faizi hakkında ilgili mevzuat hüküm-lerinin uygulanacağı 
hükme bağlanmıştır. Anılan yasa hükmünde sözü edilen ilgili mevzuatın 
3095 sayılı Yasa hükümleri olduğunun, akdi faiz oranı yönünden bir sı-
nırlama getirmediğinin ve 6102 sayılı TTK’nin 8. ve 9. maddelerinin ticari 
işler bakımından özel hüküm niteliğinde olup ticari işlerde bu hüküm-
lerin uygulanması gerektiğinin, başka bir anlatımla 6098 sayılı TBK’nin 
88. ve 120. maddeleri hükümlerinin ticari işlerde uygulanamayacağının 
kabulü gerekir.

O halde, mahkemece tacir olan davalı kiracı şirket ile davacı şirket 
arasında serbest irade ile kararlaştırılmış faiz oranı üzerinden faizin he-
saplanması gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru değildir.

SONUÇ

Yukarıda yazılı nedenle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile 
6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen Geçici 3.madde hükmü 
gözetilerek HUMK.un 428 ve İİK.nin 366.maddesi uyarınca kararın BO-
ZULMASINA,taraflarca İİK’nin 366/3. maddesi gere-ğince Yargıtay Daire 
ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme 
is-teğinde bulunulabileceğine, peşin harcın istek halinde temyiz edene ia-
desine, 17/01/2019 tari-hinde oybirliğiyle karar verildi.
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KESİNLEŞMİŞ TAKİP • İTİRAZIN KALDIRILMASI

ÖZET: Borçlu kiracı ödeme emrine itiraz etmemiş 
takip kesinleşmiştir.
Bu durum karşısında, hukuki yarar yokluğu ilkesi 
de dikkate alınarak itirazın kaldırılması talebinin 
reddi gerekir.
Y. 8.HD. E. 2018/15331 K.2019/509 T.17.01.2019

Davacı alacaklı 18.03.2008 başlangıç tarihli yazılı kira akdine dayana-
rak 28.07.2008 tarihinde İcraMüdürlüğünün 2008/3399 esas sayılı dos-
yasında haciz ve tahliye talepli olarak başlattığı icra takibi ile 18.03.2008 
– 30.07.2008 tarihleri arası ödenmeyen 25.270,00 TL kira alacağının fa-
iziyle tahsilini talep etmiş, ödeme emri davalı borçlulara tebliğ edileme-
miştir. 13.02.2013 tarihinde takip yenilenmiş ve ... İcraMüdürlüğünün 
2013/1554 esasına kaydedilmiştir. Ödeme emri davalı kiracı ... ve davalı 
kefil ...’a tebliğ edilmiş olup, davalı kiracı borçlu ... itiraz dilekçesinde im-
zaya ve borca, davalı kefil borçlu ... ise itiraz dilekçesinde imzaya, borca 
ve İcra Müdürlüğünün yetkisine itiraz etmiştir. Alacaklı vekili 27.04.2014 
tarihli dilekçesi ile, borçlu ...’ın yetki itirazını kabul ettiklerini, bu neden-
le dosyanın yetkili olan ... İcraMüdürlüğüne gönderilmesini talep etmiş, 
alacaklı vekilinin talebi üzerine dosya ... İcra Müdürlüğüne gönderilmiş ve 
2014/5336 esasına kaydedilmiştir. Ödeme emri davalı borçlu kiracı ...’a 
11.03.2014 tarihinde, davalı borçlu kefil ...’a 24.03.2014 tarihinde tebliğ 
edilmiştir. Davalı kefil borçlu ... 31.03.2014 tarihli itiraz dilekçesinde, 
dosya borcuna dayanak gösterilen kira sözleşmesindeki imzası müvekkili 
...’a ait olmadığı gibi, müvekkilinin kira sözleşmesinin kiracısı ... ile diğer 
kefil borçlu .... isimli şahısları da tanımadığını, müvekkilinin taraf olma-
dığı bir kira sözleşmesinden dolayı herhangi bir sorumluluğunun doğma-
yacağını ileri sürerek borca, faiz oranına, işlemiş faize ve ferilerine itiraz 
etmiştir. Davalı kiracı ... ödeme emrine itiraz etmemiş olup, onun yönün-
den takip kesinleşmiştir. Davacı alacaklı İcra Mahkemesine başvurarak, 
davalı borçluların yetki itirazı üzerine dosyanın ... 31. İcra Müdürlüğünün 
2014/5336 esasına kaydedildiğini ve ödeme emri ile durumun davalılara 
bildirildiğini, kira sözleşmesinin noterde yapılmış olmasına rağmen dava-
lıların borca ve imzaya itiraz ettiklerini, ancak kira sözleşmesinin noterde 
düzenlenmiş resmi belge statüsünde olduğunu ileri sürerek itirazın kaldı-
rılması isteminde bulunmuştur. 

Mahkemece, ödeme emrinin borçlu ...’a 22.02.2013 tarihinde tebliğ 
edildiği, borçlunun 27.02.2013 tarihinde icra müdürlüğü dosyasına iti-
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raz ettiği, borçlu yargılama sırasında da kira sözleşmesi altındaki imza-
yı inkar etmişse de sözleşmenin ... 21. Noterliğinin 25.03.2008 tarih ve 
06618 yevmiye nolu senediyle onaylama şeklinde düzenlenmesi nedeniyle 
bu itirazın incelenemeyeceği, benimsenen bilirkişi raporuna göre takibe 
konulan 18.03.2008 ile 30.07.2008 dönemine ait yaklaşık 4,5 aylık kira 
alacağı ile işlemiş faizinde fazlalık bulunmadığı sabit olup, borçlu kira 
borcunun ödendiğini veya başka bir nedenle istenemeyeceğini İİK’nin 
269c/1 maddesinde sayılan belgelerle ispatlayamadığından davanın ka-
bulüne, itirazın kaldırılmasına ve davalı borçlular tarafından asıl alacak 
üzerinden icra inkar tazminatı ödenmesine karar verilmiş, karar davalı 
kiracı ve davalı kefil vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

Dava, kira alacağının tahsili için başlatılan takibe itirazın kaldırılması 
istemine ilişkindir. 

1. Dosya kapsamına, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerekçele-
re göre temyiz eden davalı kefil borçlu ... vekilinin temyiz itirazları yerinde 
değildir.

2. Davalı kiracı ...’un temyiz itirazlarına gelince; 

Davacı tarafından 18.03.2008 başlangıç tarihli kira sözleşmesine da-
yanarak davalı kiracı ve davalı kefil hakkında 28.07.2008 tarihinde baş-
latılan icra takibinde ödeme emri davalı kiracı ...’a 11.03.2014 tarihinde 
tebliğ edilmiş, davalı borçlu kiracı icra takibine itirazda bulunmamıştır. 
Bu durumda davalı kiracı borçlu ... yönünden takip kesinleşmiş olup, 
davacının davalı kiracı ... hakkında itirazın kaldırılması talebinde bu-
lunmasında hukuki yararı bulunmamaktadır. Mahkemece davalı kiracı 
borçlu ... yönünden itirazın kaldırılması talebinin reddine karar verilme-
si gerekirken yazılı şekilde itirazın kaldırılmasına karar verilmesi doğru 
değildir. 

SONUÇ

Yukarıda, 2 nolu bentte yazılı nedenle davalı kiracının temyiz itirazla-
rının kabulü ile 6100 sayılı HMK’ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 
3. madde hükmü gözetilerek HUMK’un 428 ve İİK’nin 366. maddesi uya-
rınca kararın BOZULMASINA, 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle dava-
lı kefil vekilinin temyiz itirazlarının REDDİNE, taraflarca İİK’nin 366/3. 
maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 
10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin harcın 
istek halinde temyiz eden davalı kiracıya iadesine, 29,20 TL peşin harcın 
onama harcına mahsubu ile geriye kalan 15,20 TL’nin temyiz eden davalı 
kefilden alınmasına, 17.01.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
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KİRACI TAHLİYESİ • ÖDEME SÜRESİ

ÖZET: Ödeme emrinin tebliğinden itibaren yasal 
otuz günlük ödeme süresi beklenmeden tahliye 
istenemez.
Y. 8. HD. 2018/15499 K.2019/512 T.17.01.2019

Davacı alacaklı 01.12.2013 başlangıç tarihli yazılı kira akdine dayana-
rak 15.02.2016 tarihinde haciz ve tahliye talepli olarak başlattığı icra ta-
kibi ile 2015 yılı Eylül ayından 2016 yılı Şubat ayına kadarki kira alacağı 
4.433,00 TL’nin tahsilini talep etmiş, ödeme emri davalı borçlu kiracıya 
18.02.2016 tarihinde tebliğ edilmiştir. Davalı kiracının takibe itiraz et-
memesi üzerine takip kesinleşmiş olup, davacı alacaklı İcra Mahkemesi-
ne başvurarak kesinleşen takip nedeniyle kiralananın tahliyesi isteminde 
bulunmuştur. 

Mahkemece, taraflar arasında yapılan kira sözleşmesine istinaden 
kira alacağının tahsili amacı ile davalı borçlu hakkında icra takibi yapıl-
dığı, ödeme emrinin davalı borçluya 18.02.2016 tarihinde tebliğ edildi-
ği, borçlunun takibe itiraz etmediği gibi yasal 30 günlük süre içerisinde 
takip konusu kira borcunu da ödemediği, temerrüt şartlarının oluştuğu 
gerekçesiyle davalının dava konusu taşınmazdan tahliyesine karar veril-
miş, davalı vekilinin temyizi üzerine Dairemizin 11.12.2017 tarih ve E. 
2017/4368 – .... 2017/16536 sayılı ilamı ile, yerinde bulunmayan temyiz 
itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun Mahkeme kararının onanma-
sına karar verilmiştir. Davalı vekili karar düzeltme talebinde bulunmak-
tadır.

Dava, kesinleşen icra takibi nedeniyle tahliye istemine ilişkindir.

Davacı alacaklı, 01.12.2013 başlangıç tarihli yazılı kira akdine daya-
narak 15.02.2016 tarihinde haciz ve tahliye talepli olarak başlattığı icra 
takibi ile toplam 4.433,00 TL kira alacağının tahsilini talep etmiştir. 
Ödeme emri borçlu kiracıya 18.02.2016 tarihinde tebliğ edilmiş, davalı 
borçlunun takibe itiraz etmemesi üzerine takip kesinleşmiştir. Borçlu-
ya tebliğ edilen ihtarlı ödeme emrinde otuz günlük yasal ödeme süresi 
verilmiştir. Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 30 günlük yasal ödeme 
süresinin son günü 19.03.2016 Cumartesi günü, yani haftasonuna denk 
gelmekle, 21.03.2016 Pazartesi gününe uzamıştır. Davacı tarafça tahliye 
istemli dava, İİK’nin 269/1.maddesi uyarınca, yasal 30 günlük süre bek-
lenmeden ödeme süresinin son günü olan 21.03.2016 tarihinde açılmış-
tır. Ödeme emrinin tebliğinden itibaren yasal otuz günlük ödeme süresi 
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beklenmeden tahliye isteminde bulunulamaz. Bu durumda mahkemece 
tahliye isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde tahliye 
kararı verilmesinin doğru olmadığı bu defaki incelemede anlaşıldığından, 
davalı vekilinin karar düzeltme talebinin kabulü ile hükmün bozulması 
gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının karar düzeltme isteminin 
kabulü ile Dairemizin 11.12.2017 gün ve 2017/4368 E. 2017/16536 .... 
sayılı onama kararının kaldırılmasına, mahkemenin 02.06.2016 tarih ve 
2016/350 E- 2016/310 ... sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçe ile 
BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde karar düzeltme isteyene iade-
sine, 17/01/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

FAZLA ÇALIŞMA • SÖZLEŞME KURALI 
• 

GEÇERSİZ KURAL

ÖZET: Aylık ücrete fazla mesailer dahildir hük-
münün bulunduğu sözleşme sayfasında işçinin 
imzası bulunmadığı gibi, sözleşmede işçinin üc-
reti de belirtilmemiştir. Bu duruma göre sözleş-
medeki hüküm geçersizdir.* ** 
Y. 9. HD E. 2014/34828 K.2016/6548 T. 21.03.2016

A) Davacı İsteminin Özeti

Davacı, davalıya ait restoranda garson olarak çalışırken fazla çalışma 
ücretinin ödenmemesi ve rızası alınmadan görev yerinin değiştirilmesi 
sebebiyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini iddia ederek, kıdem 
tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti, genel tatil ücreti ve ücret 
alacaklarının ödetilmesini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti

Davalı Havana Yayıncılık Şirketi vekili, davacının fazla çalışma yapma-
dığını ve ödenmeyen alacağı olmadığını savunarak, davanın reddini iste-
miştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti

Mahkemece, davacının yaptığı fazla çalışmaların karşılığının ödenme-
diğinden feshin haklı nedene dayandığı sonucuna varılarak, davanın kıs-
men kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz

Kararı, davacı vekili ve davalı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanunî ge-
rektirici sebeplere göre tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında ka-
lan temyiz itirazları yerinde değildir.

1 Gönderen Av. Mustafa Yılmaz
2 Dergimizin bu sayısında yayımlanan Yargıtay 22. Hukuk Dairesi kararlarına bakınız.
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2-Taraflar arasında işçiye ödenen aylık ücretin miktarı konusunda 
uyuşmazlık bulunmaktadır. 

4857 sayılı İş Kanununda 32 nci maddenin ilk fıkrasında, genel an-
lamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler 
tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak tanımlanmıştır.

Ücret kural olarak dönemsel (periyodik) bir ödemedir. Kanunun kabul 
ettiği sınırlar içinde tarafların sözleşme ile tespit ettiği belirli ve sabit ara-
lıklı zaman dilimlerine, dönemlere uyularak ödenmelidir. Yukarıda deği-
nilen Yasa maddesinde bu süre en çok bir ay olarak belirtilmiştir. 

İş sözleşmesinin tarafları, asgarî ücretin altında kalmamak kaydıyla 
sözleşme özgürlüğü çerçevesinde ücretin miktarını serbestçe kararlaştı-
rabilirler. İş sözleşmesinde ücretin miktarının açıkça belirtilmemiş olma-
sı, taraflar arasında iş sözleşmesinin bulunmadığı anlamına gelmez. Böy-
le bir durumda dahi ücret, Borçlar Kanunun 323 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasına göre tespit olunmalıdır. İş sözleşmesinde ücretin kararlaştırıl-
madığı hallerde ücretin miktarı, işçinin kişisel özellikleri, işyerindeki ya 
da meslekteki kıdemi, meslek unvanı, yapılan işin niteliği, iş sözleşmesi-
nin türü, işyerinin özellikleri, emsal işçilere o işyerinde ya da başka iş-
yerlerinde ödenen ücretler, örf ve adetler göz önünde tutularak belirlenir. 

4857 sayılı Yasanın 8 inci maddesinde, işçi ile işveren arasında yazılı 
iş sözleşmesi yapılmayan hallerde en geç iki ay içinde işçiye çalışma ko-
şullarını, temel ücret ve varsa eklerini, ücret ödeme zamanını belirten bir 
belgenin verilmesi zorunlu tutulmuştur. Aynı yasanın 37 nci maddesin-
de, işçi ücretlerinin işyerinde ödenmesi ya da banka hesabına yatırılması 
hallerinde, ücret hesap pusulası türünde bir belgenin işçiye verilmesinin 
zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Usulünce düzenlenmiş olan bu tür 
belgeler, işçinin ücreti noktasında işverenden sadır olan yazılı delil nite-
liğindedir. Kişi kendi muvazaasına dayanamayacağından, belgenin muva-
zaalı biçimde işçinin isteği üzerine verildiği iddiası işverence ileri sürü-
lemez. Ancak böyle bir husus ileri sürülsün ya da sürülmesin, muvazaa 
olgusu mahkemece resen araştırılmalıdır. (Yargıtay 9.HD. 23.9.2008 gün 
2007/27217 E, 2008/24515 K.). 

Çalışma belgesinde yer alan bilgilerin gerçek dışı olmasının da yap-
tırıma bağlanmış olması, belgenin ispat gücünü arttıran bir durumdur. 
Kural olarak ücretin miktarı ve ekleri gibi konularda ispat yükü işçidedir. 
Ancak bu noktada, 4857 sayılı Kanunun 8 inci ve 37 nci maddelerinin, 
bu konuda işveren açısından bazı yükümlülükler getirdiği de göz ardı 
edilmemelidir. Bahsi geçen kurallar, iş sözleşmesinin taraflarının ispat 
yükümlülüğüne yardımcı olduğu gibi, çalışma yaşamındaki kayıt dışılığı 
önlenmesi amacına da hizmet etmektedir. Bu yönde belgenin verilmiş ol-
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ması ispat açısından işveren lehine olmakla birlikte, belgenin düzenlene-
rek işçiye verilmemiş oluşu, işçinin ücret, sigorta pirimi, çalışma koşulla-
rı ve benzeri konularda yasal güvencelerini zedeleyebilecek durumdadır. 
Çalışma belgesi ile ücret hesap pusulasının düzenlenerek işçiye verilmesi, 
iş yargısını ağırlıklı olarak meşgul eden, işe giriş tarihi, ücret, ücretin 
ekleri ve çalışma koşullarının belirlenmesi bakımından da önemli kolay-
lıklar sağlayacaktır. Bu bakımdan ücretin ispatı noktasında delillerin de-
ğerlendirilmesi sırasında, işverence bu konuda belge düzenlenmiş olup 
olmamasının da araştırılması gerekir.

Çalışma yaşamında daha az vergi ya da sigorta pirimi ödenmesi ama-
cıyla zaman zaman, iş sözleşmesi veya ücret bordrolarında gösterilen üc-
retlerin gerçeği yansıtmadığı görülmektedir. Bu durumda gerçek ücretin 
tespiti önem kazanır. İşçinin kıdemi, meslek unvanı, fiilen yaptığı iş, iş-
yerinin özellikleri ve emsal işçilere ödenen ücretler gibi hususlar dikkate 
alındığında imzalı bordrolarda yer alan ücretin gerçeği yansıtmadığı şüp-
hesi ortaya çıktığında, bu konuda tanık beyanları gözetilmeli ve işçinin 
meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek unvanı ve fiilen 
yaptığı iş bildirilerek sendikalarla, ilgili işçi ve işveren kuruluşlarından 
emsal ücretin ne olabileceği araştırılmalı ve tüm deliller birlikte değerlen-
dirilerek bir sonuca gidilmelidir. 

Somut uyuşmazlıkta davacı, davalıya ait restoranda garson olarak 
01.05.2008-10.08.2012 arasında çalışmıştır.

Davacı, son ücretinin net 850 TL + aylık 300-400 TL bahşiş payı + 
yemek şeklinde olduğunu iddia etmiş, davalı ise ücretin net 850 TL oldu-
ğunu savunmuştur. Davacı tanıkları, iddiayı doğrulamıştır.

Ücret bordrolarında davacının aylık ücreti net 850 TL olup bazı aylar 
bordrolarında 100 TL bahşiş ödemesi görünmektedir.

Emsal ücretin net 1.300-1.500 TL olduğu bildirilmiştir.

Mahkemece davacının son ücreti bahşiş dahil net 1.400 TL + 156 TL 
yemek bedeli şeklinde belirlenmiştir.

Mahkemece belirlenen bu miktar davacının iddiasından fazla olup, da-
vacının ücret miktarının talep aşılarak belirlenmesi isabetsizdir.

3-Taraflar arasında, fazla çalışma ücretinin hesabı noktasında uyuş-
mazlık bulunmaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu uyarınca, işçiye, kural olarak bir yılda 270 sa-
atten daha uzun süreli fazla çalışma yaptırılamaz. Çalışma süresi hiçbir 
şekilde günde 11 saati geçemez. Buna rağmen işçinin haftalık çalışma sü-
resi 45 saati geçmese de günde 11 saatten fazla çalıştırılmış ise, 11 saati 
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aşan süre için fazla çalışma hükümlerinin uygulanması gerekir. Yine işçi-
nin yasağa rağmen yılda 270 saatten fazla çalıştırılması hâlinde de fazla 
çalışma ücretinin tamamının işçiye ödenmesi gerekir. Bireysel iş sözleş-
mesinde, fazla çalışmaların aylık ücret içinde ödeneceğinin öngörülmesi 
ve buna uygun ödeme yapılması hâlinde, yıllık 270 saatlik fazla çalışma 
süresinin ispatlanan fazla çalışmalardan indirilmesi gerekir. İşçiye her ay 
ödenen ücret içinde fazla çalışmaların bir kısmının yer aldığı taraflarca 
kabul edildiğinden, 270 saatin 12 aya bölünmesi sonucu belirlenen 22,5 
saat, her ay için kanıtlanan fazla çalışma süresinden indirilmelidir. İşçi-
nin fazla çalışmasının kanıtlanamadığı veya çalışmaların karşılığının tam 
olarak ödendiği aylar için böyle bir indirime gidilmez. Yine işçinin ücret 
miktarı asgari ücret tutarında ise sözleşmedeki hükme itibar edilmez. 
Hafta tatili ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacakları yönün-
den sözleşmeye konulan bu tür kayıtlar geçersizdir.

Somut uyuşmazlıkta davacı, normal mesainin haftada 6 gün saat 11.00-
22.00 veya saat 07.00-17.00 arasında olduğunu ancak saat 23.00’dan 
önce hiç çıkmadığını iddia ederek, fazla çalışma ücretinin ödetilmesini 
istemiştir.

Davalı, davacının haftada 45 saati geçen çalışması olmadığını, kaldı ki 
iş sözleşmesinde fazla çalışmaların karşılığının aylık ücretin içinde oldu-
ğunun öngörüldüğünü savunarak talebin reddini istemiştir.

Bireysel iş sözleşmesinde, aylık ücret miktarının belirtilmediği ve 4. 
maddesinde “Fazla mesai karşılığı aylık ücretin içindedir; ayrıca ücret 
talep edilemez.” hükmü yer almaktadır. Ayrıca 4. maddenin bulunduğu 
sayfada davacının imzası yer almamaktadır. Davacı, iş sözleşmesine itiraz 
etmiştir.

Mahkemece, davacının haftada 3 gün saat 07.00-17.00 mesai ve 1 saat 
ara dinlenmesi, diğer 3 günde ise saat 11.00-22.00 mesai ve davacı tanık-
larının beyanı doğrultusunda 3 saat ara dinlenmesi ile çalışıp haftada 12 
saat fazla çalışma yaptığı kabul edilip iş sözleşmesindeki hüküm nedeniy-
le yılda 270 saati geçen fazla çalışmalar hüküm altına alınmıştır. 

Mahkemece, davacı tarafından usulüne uygun olarak imzalanmayan ve 
aylık ücret miktarı içermeyen iş sözleşmesindeki fazla çalışma aylık ücre-
tin içindedir maddesine itibar edilerek davacının fazla çalışma alacağının 
eksik hesaplanması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

F) Sonuç

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZUL-
MASINA, peşin alınan temyiz harcının istek hâlinde ilgililere iadesine, 
21.03.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
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FAZLA ÇALIŞMA • İŞ SÖZLEŞMESİ 
• 

İŞÇİNİN ONAYI

ÖZET: Aylık maktu ücrete fazla çalışmaların da 
dahil olduğu hükmünü içeren sözleşme aksine 
yeni bir sözleşme yapılıncaya kadar geçerli olup, 
her yıl yenilenmesi gerekmez.
Bu konuda işçiden her yıl fazla çalışma muvafa-
kati alınmasına da gerek yoktur.
Y. 9. HD. E.2017/4351 K. 2017/7469 T. 27.04.2017

 

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin davalı iş yerinde ön büro departmanında 
personel müdürü olarak 16/07/2007 tarihinden iş akdini haklı neden-
lerle feshettiği 11/03/2013 tarihine kadar çalıştığını, değişen yönetim ve 
yönetici kadrosu ile görevinin dışında eklenen vazife ve görevlendirmeler 
ile müvekkilinin tek başına yetişemeyerek yıprandığını, devamlı surette 
fazla mesai yapmak zorunda kaldığını ve fazla mesai ücret alacaklarının 
ödenmediğini, 3600 prim günü ve 15 yıl hizmet süresini dolduran mü-
vekkilinin yaş harici emeklilik koşullarının oluştuğunu, bu hususa ilişkin 
belgeyi de davalıya ihtarname ekinde tebliğ ettiğini ancak müvekkilinin 
işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, fazla 
mesai ücreti alacağını talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının kıdem tazminatı tutarının hesaplandığını ve 
davacıya ait banka hesabına yatırıldığını, ibraz edilen iş yeri sicil dosyası 
içeriği ile de sabit olduğu şekilde davacının fazla çalışmasının olmadığını 
savunarak davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, dava-
cının çalışma dönemi için hesaplanan 18.692,55 TL. kıdem tazminatının 
27/08/2013 tarihinde davacının banka hesabına yatırıldığı, bu nedenle 
davacının kıdem tazminatı talebi hakkında karar verilmesine yer olmadı-
ğı, fazla çalışma yapıldığı ve davacının haftalık fazla mesai süresinin hatalı 
olarak 14 saat üzerinden hesaplandığı, 3 saat olması gerektiği, bir davacı 
tanığının işyerinde çalışmaması bir davacı tanığının açılmış davası olduğu 
ve davacının nöbet tuttuğu sürelerle ilgili farklı beyanlarda bulunulduğun-
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dan davalı tanığının beyanına üstünlük verildiği, 270 saati aşan çalışma 
varsa bunun fazla mesai olarak hesaplanması gerektiği, davacının 08.00-
17.00 saatleri arasında çalışarak ve bir saat ara dinlenme süresi göz önü-
ne alındığında haftalık 3 saat fazla mesai yaptığı ispatlandığından 2007 
yılı için yıllık fazla mesai süresinin 270 saati aşmaması nedeniyle 2007 
yılı için raporda yapılan hesaplamanın dışlanması gerektiği, 2007 yılında 
akdedilen iş akdi dışında dosya kapsamında başkaca iş akdi bulunmadı-
ğı, bu nedenle fazla mesainin aylık ücrete dahil olması yani yıllık 270 saati 
aşan fazla mesainin hesaplanması gibi bir durumun 2008 ve 2009 yılla-
rında uygulanmaması gerektiği, bu yıllar için haftalık 3 saat fazla mesai 
süresi esas alınarak hesap yapılarak fazla mesai ücretinin hesaplandığı 
belirtilerek davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 

D) Temyiz:

Kararı taraflar temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni ge-
rektirici sebeplere göre, davacı vekilinin tüm davalı vekilinin aşağıdaki 
bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Dosyada mevcut iş sözleşmesine göre fazla mesainin ücrete dahil 
olduğu taraflar arasında kararlaştırılmıştır. İş sözleşmesinin bu hükmü 
aksine yeni bir sözleşme yapılıncaya kadar geçerli hükümlerden olup, her 
yıl yenilenmesi gerekmez. Her yıl işçiden yeniden alınması gereken fazla 
mesaiye muvafakatinin bu hususa etkisi yoktur. Açıklanan nedenle söz-
leşmedeki fazla mesainin ücrete dahil olduğuna ilişkin hükmün sadece 
ilk yıl için uygulanıp sonraki yıllar için uygulanmaması hatalı olup, boz-
mayı gerektirmiştir. 

F) SONUÇ:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZUL-
MASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 
27/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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İŞVEREN TEMSİLCİSİNE KÜFÜR • HAKLI FESİH

ÖZET: İşveren şirket yetkilisine küfür eden işçi-
nin hizmet akdi haklı sebeble feshedildiğinden 
işçi için ihbar ve kıdem tazminatından söz edile-
mez.*
Y. 9. HD. E.2015/16522 K.2017/18785 T. 21.11.2017

A) Dav acı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin 07.01.2009 tarihinden itibaren davalı şir-
kete ait işyerinde en son aylık net 1.500.00 TL. ücretle çalıştığı, mutat 
görevi olmayan kule vincinde çalışmasının istendiği, bunu yapamayaca-
ğını söylemesi üzerine işi bırakmasının istenildiğini iddia ederek fazlaya 
ilişkin haklar saklı tutulmak kaydıyla, feshe bağlı alacaklar ile diğer bir 
kısım işçilik alacaklarının faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar veril-
mesini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı v ekili, dav acının 07.01.2009- 22.04.2013 tarihleri arasında 
çalıştığı, görevleri hatırlatıldığı halde yapmamakla ısrar etmesi, işveren 
vekilinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi ve başka çalı-
şanlara sataşması nedenleriyle iş akdinin haklı nedenle feshedildiği, fazla 
mesai, genel tatil, ücret ve izin ücreti alacaklarının bulunmadığını savuna-
rak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak feshin 
geçerli olduğu kanaatiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı dav alı v ekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni ge-
rektirici sebeplere göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışın-
da kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin II. bendinin (b) fıkrasına 
göre, işçinin işverene, ailesine veya işverenin diğer bir işçisine karşı şeref 
ve namusuna dokunacak sözler söylemesi veya davranışlarda bulunması 

* Gönderen Av. Şevket Güney BİGAT
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ya da işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda 
bulunması veya işçinin işverene, aile üyelerinden birine veya diğer bir iş-
çisine sataşması haklı fesih nedeni olarak sayılmıştır. Böyle durumlarda 
işçi, anayasanın 25 ve 26. maddesi ile güvence altına alınmış düşünceyi 
açıklama özgürlüğüne dayanamaz.

Buna karşılık işçinin bu ağırlıkta olmayan işveren aleyhine sarfettiği 
sözler çalışma düzenini bozacak nitelikte ise geçerli fesih nedeni sayılma-
lıdır.

Sadece işverene karşı değil, işyeren temsilcisine karşı yöneltilen ve hak-
lı feshi gerektirecek ağırlıkta olmayan aleyhe sözler geçerli fesih nedeni 
sayılmalıdır. Bunun gibi, işçinin, işveren veya aile üyelerinden olmamak-
la birlikte, işverenin yakım olan veya işverenin yakın ilişkide bulunduğu 
veya başka bir işte ortağı olan kişilere hakaret ve sövgüde bulunması, bu 
kişilere asılsız bildirim ve isnatlar yapması özellikle işverenin şahsının 
önemli olduğu küçük işletmeler bakımından bu durum iş sözleşmesinin 
feshi için geçerli neden oluşturacaktır. İşçinin, işverenin başka bir işçi-
sine sataşması 25/11, d hükmü uyarınca haklı fesih nedeni sayılmıştır. 
Sataşma niteliğinde olmadığı sürece, diğer işçilerle devamlı ve gereksiz 
tartışmaya girişmek, iş arkadaşları ile ciddi geçimsizlik göstermek ge-
çerli fesih nedenidir (Dairemizin 26.05.2008 gün ve 2007/37481 Esas, 
2008/12505 Karar sayılı ilamı).

İş Kanunu’ııun 25. maddesi kapsamında değerlendirilecek ağır sözleri, 
işçi, işverenin veya vekilinin tahrikleri sonucu söylemesi, geçerli fesih ne-
deni sayılmalıdır. Yapıcı ve objektif ölçüler içerisinde belirli bir uzmanlık 
alanı ile ilgili eleştiri ya da işletmedeki bozukluk ya da uygunsuzluklara 
ilişkin eleştiri söz konusu olduğunda geçerli fesihten bahsedilemez.

Somut uyuşmazlıkta; dosyadaki bilgi, belgelerden, tanık anlatımların-
dan davacı işçinin davalı işveren şirketin yetkilisi olan Mustafa Süngü’ye 
gece vardiyası görevlendirmesi nedeniyle çıkan tartışma esnasında küfür 
ettiği sabittir.

Mahkemece davacının iş akdinin işveren tarafından davalı işveren yet-
kilisi Mustafa Süngü’ye küfıir etmesi nedeniyle 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 
25/II-b maddesi gereğince haklı nedenle feshedildiğinin kabulü ile davacı-
nın kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddedilmesi gerekirken yazılı 
şekilde kabulüne 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, 21.112017 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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FAZLA ÇALIŞMA • HESAP YÖNTEMİ

ÖZET: Kural olarak haftada 45 saati aşan veya 45 
saati aşmasa da günlük 11 saati aşan ya da 45 
saati aşamasa da gece çalışmalarında 7,5 saati 
aşan çalışmalar fazla çalışmadır.
Günde 11 saat ve gece çalışması dışındaki 45 sa-
ate tespit edilen fazla çalışmalar haftalık olarak 
hesaplanmalıdır.
Y. 9. HD. E.2018/6954 K.2018/18424 T.16.10.2018

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; müvekkilinin davalı işverene ait işyerinde, 01.05.1999-
03.08.2013 tarihleri arasında dönemde çalıştığını, sigortasının bir dönem 
davalı Şirket, bir dönem ise diğer davalı üzerinden yapıldığını, davalı Şir-
ketin asıl sahibinin diğer davalı ... olduğunu; davalı işverenin müvekki-
lini hakaret ederek işyerinden kovduğunu ve bu şekilde iş sözleşmesini 
feshettiğini, müvekkilinin satış danışmanı ve ön muhasebe görevlisi ola-
rak çalıştığını, son aylık ücretinin net 3.250,00 TL. olduğunu ve işçilik 
alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek; kıdem ve ihbar tazminatları ile 
maaş, fazla ..., hafta tatili, genel tatil ve yıllık izin ücreti alacaklarının da-
valılardan tahsilini istemiştir. 

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalılar vekili; kıdem ve ihbar tazminatı dışındaki talepler yönünden 
5 yıllık zamanaşımı def’inde bulunduklarını, davacı işçinin her iki işveren 
yanında geçirdiği çalışmalar nedeniyle, her iki davalı işverenin, ... süre-
leriyle orantılı olarak ayrı ayrı sorumlu olması gerektiğini, davacı işçinin 
kendisinin işten ayrıldığını, 09.00-18.00 saatleri arasında çalıştığını, 1 
saat yemek molası ve 15 dakikalık iki adet çay molası kullandığını, hafta 
tatillerinde çalıştığında ücretinin ödendiğini; asgari ücret aldığını, maaş 
dışında davacı işçinin hesabına yatırılan paranın işyeri giderleri için veri-
len para olduğunu, davacı işçinin ücret alacağı olmadığını, bayram ve ge-
nel tatil günlerinde işyeri kapalı olduğundan bu günlerde ... yapılmadığını, 
yıllık ücretli izinlerini kullandığını savunarak; davanın reddini istemiştir. 

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, da-
valı işverenler arasında organik bağ bulunduğu, tüm ... döneminin bir 
bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği ve işçilik alacaklarından her iki 
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işverenin müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu, iş sözleşmesinin 
davalı işverenlikçe haksız suretle feshedildiği, davacı işçinin kıdem ve ih-
bar tazminatına hak kazandığı gibi bir kısım ücret, fazla ..., hafta tatili, 
genel tatil ve yıllık izin ücreti alacakları da olduğu, gerekçesi ile davanın 
kısmen kabulüne, karar verilmiştir.

Kararı davalılar vekili temyiz etmiştir. 

Dairemizin 2015/7371 E. 2016/22522 K. ve 20.12.2016 tarihli ilamı 
ile davalı tarafın diğer temyiz itirazları yerinde görülmese de “davacının 
bakiye 118 günlük ücretli izin alacağının hüküm altına alınması ve son 
ücretin tespitine yönelik araştırma yapılması” için karar bozulmuştur. 

Mahkemece bozma ilamına uyulmuş, ücret araştırması yapılıp bilir-
kişiden ek rapor da alındıktan sonra davanın kısmen kabulüne karar 
verilmiştir. 

D) Temyiz:

Kararı davalılar adına şirket yetkilisi temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

1- Karar başlığında dava tarihinin 26/08/2013 yerine, bozmadan sonra 
UYAP’a kayıt tarihi olan 17/01/2017 olarak yazılması mahallinde düzelti-
lebilir maddi hata kabul edilmiştir.

2- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni ge-
rektirici sebeplere göre, davalılar vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı 
dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

3- Taraflar arasında fazla ... ücretinin hesabı konusunda uyaşmazlık 
vardır.

Fazla ... hesabı haftalık olmalıdır. Bu yasal bir zorunluluktur ( Gece 
çalışması ile 11 saati aşan fazla ... hesabı hariç olmak üzere).

Somut uyuşmazlıkta, bozma kararı verilirken, fazla çalışmanın haf-
talık yerine günlük olarak belirlendiği ve bunun Yasaya aykırı olduğuna 
ilişkin davalı temyizi gözden kaçırılarak bu husus bozmaya konu edilme-
miş ise de, yukarıda belirtildiği şekilde açıkça temyize konu yapılan ve 
yasal düzenlemeye tabi kılınan fazla ... hesabındaki hatanın bozma nede-
ni yapılmaması davacı lehine usuli kazanılmış hak oluşturmaz. Kaldı ki 
davalı taraf bu konuda maddi hatanın düzeltilmesi talebinde bulunmuş 
ancak Mahkemece dosyanın Yargıtaya gönderilmesi yerine, hatalı olarak, 
bu yönde işlem yapılmamıştır. 

Bu itibarla kararın fazla ... hesabının haftalık hesaplanması için bozul-
ması gerekmiştir. 
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F) SONUÇ:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASI-
NA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16/10/2018 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İÇ SAVAŞ • ZORLAYICI SEBEP

ÖZET: Çalıştığı ülkede çıkan iç savaş sebebiyle 
zorlayıcı sebeple iş sözleşmesi feshedilen işçiye 
ihbar tazminatı ödenmez.
Y. 9. HD. E.2015/26481 K.2018/22493 T. 06.12.2018

A) Davacı İsteminin Özeti: 

Davacı vekili, müvekkilinin 28/02/2008 tarihinde davalı şirkete 
ait...’daki şantiyelerinde kalıpçı formeni olarak çalışmaya başladığını, da-
valının iç savaş nedeniyle şantiyesini kapattığını, alacakların ödeneceğini 
söyleyerek müvekkilini oyaladığını, davalıdan ücret alacağı olduğunu ve 
davalının hiç bir haklı nedene dayanmadan iş akdini sona erdirdiğinden 
müvekkilinin kıdem tazminatına almaya hak kazandığını ileri sürerek kı-
dem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin, fazla çalışma, hafta tatili, ücret ve 
ulusal bayram ve genel tatil ücret alacaklarının davalıdan tahsiline karar 
verilmesini talep etmiştir.

B) Davalılar Cevabının Özeti:

Davalı vekili, müvekkilinin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğuna kayıtlı 
olarak faaliyetlerini ...’de sürdürdüğünü,...’da kendisine ait bir şantiyesi 
bulunmadığını, davacı ile aralarında 4857 sayılı Kanun kapsamında her-
hangi bir ilişki bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

C) Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, SGK kurum kayıtlarında davacının, davalı şirket nez-
dinde çalışma kaydının bulunmadığı, davacının farklı tarihlerde yurda 
giriş-çıkış yaptığı, davacı tanığı ...’in Ö. inşaat aracılığıyla işe alındıkla-
rını,...’ya Ö.İnşaat tarafından gönderildiklerini, maaşlarının bu şirket 
tarafından ödendiğini beyan ettiği, davacı vekili tarafından dosyaya su-
nulan ... İş Mahkemesinin 2011/195 Esas ve 2011/196 Esas sayılı dava 
dosyalarında başka işçiler tarafından açılan işçilik alacağı dosyalarında 
yapılan yargılamada alınan bilirkişi raporlarında belirtildiği üzere, davalı 
şirketin...’da şantiyesinin bulunduğu, taşeron firma olarak yabancı şirke-
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te işlerin yaptırıldığı, davacının yurda giriş çıkış kayıtları, davacı adına iş 
bankası aracılığıyla Ö. İnşaat maaş ödemesi adı altında yatırılan ödeme-
ler doğrultusunda davacının davalı şirket nezdinde şirketin işçisi olarak 
28/02/2008 - 20/02/2011 tarihleri arasında formen olarak çalıştığı, davalı 
tarafından feshin haklı olduğunun ispat edilemediği gerekçesiyle davanın 
kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı, davalı vekili yasal süresinde temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni ge-
rektirici sebeplere göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında 
kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Taraflar arasında davacı işçinin ihbar tazminatına hak kazanıp ka-
zanmadığı hususunda uyuşmazlık bulunmaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 25 inci maddesinin (III) numaralı bendinde, 
işçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı 
bir sebebin ortaya çıkması halinde, işverenin derhal fesih hakkının oldu-
ğu açıklanmıştır.

İşçinin iş sözleşmesinin zorlayıcı nedenlerle İş Kanunu’nun 25/(III) 
maddesi uyarınca feshi halinde, işverenin bildirim şartına uyma ya da 
ihbar tazminatı ödeme yükümlülükleri bulunmamaktadır. Ancak, 1475 
sayılı Yasanın 14 üncü maddesi uyarınca kıdem tazminatının ödenmesi 
gerekir.

Somut uyuşmazlıkta; dosya kapsamından, davacının iş akdinin...’da 
çıkan iç savaş üzerine zorlayıcı sebeple feshedildiği anlaşılmakla ihbar 
tazminatı talebinin reddi gerekirken, kabulü hatalı olup, bozmayı gerek-
tirmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZUL-
MASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine 
06.12.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ

TARAF DEĞİŞİKLİĞİ

ÖZET: 6100 Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 
124. maddesinde “…maddi bir hatadan kaynak-
lanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan ta-
raf değişikliği talebi, karşı tarafın rızası aranmak-
sızın hâkim tarafından kabul edilir.
Y.10. HD. E.2016/6112 K.2018/5620 T.05.06.2018

Dava, sürekli iş göremezlik derecesinin tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, hükümde belirtilen gerekçelerle davanın reddine karar 
verilmiştir.

Hükmün, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz iste-
ğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından dü-
zenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşü-
nüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Husumet konusu, davanın her aşamasında ileri sürülebilir. Taraflarca 
ileri sürülmese dahi, gerek, mahkemece, gerekse Yargıtay’ca tarafların bu 
yönde bir savunmasının olup olmadığına bakılmaksızın kendiliğinden göz 
önünde tutulur. 

İş bu davada verilecek karar ile davacıya iş kazası sigortası hükümle-
rine göre bağlanan gelirin miktarında değişiklik yapılabileceği söz konusu 
olmakla, gelirin ilk peşin sermaye tutarından kusuru oranında işverenin 
sorumlu tutulması, dolayısıyla eldeki davada verilen kararın işverenin 
hak alanını da ilgilendirmesi nedeniyle, 6100 Hukuk Muhakemeleri Ka-
nunu’nun 124. maddesinde “…maddi bir hatadan kaynaklanan veya dü-
rüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebi, karşı tarafın rızası 
aranmaksızın hâkim tarafından kabul edilir. Dava dilekçesinde tarafın 
yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, 
hâkim karşı tarafın rızasını aramaksızın taraf değişikliği talebini kabul 
edebilir…” hükmü uyarınca, işverene usulüne uygun şekilde husumet yö-
neltilmeli, göstereceği bütün deliller toplandıktan sonra, tüm deliller bir-
likte değerlendirilerek varılacak sonuca göre hüküm kurulmalıdır. 

O hâlde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul 
edilmeli ve sair hususlar incelenmeksizin hüküm bozulmalıdır.
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SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASI-
NA, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 05.06.2018 gününde 
oybirliğiyle karar verildi.

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME • MİRASÇILARIN DURUMU 

ÖZET: Borçlar Kanununun 66. maddesine göre; 
nedensiz mal ediniminden dolayı açılacak dava, 
zarar gören tarafın verdiğini geri almaya hakkı ol-
duğunu öğrendiği tarihten itibaren bir yıl ve her-
halde bu hakkın doğduğu günden itibaren on yıl 
geçmekle zamanaşımına uğramaktadır.
Y. 10. HD. E.2015/13355 K.2015/14032 T. 07.09.2015

Dava, itirazın iptali ile icra inkar tazminatı istemine ilişkindir.

Mahkemece, ilamında belirtilen gerekçelerle davanın kısmen kabulüne 
karar verilmiştir.

Hükmün, davacı ve davalılar avukatları tarafından temyiz edilmesi üze-
rine, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi 
tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin 
gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Davaya konu olayda; davalılar murisi ...’nın 12.03.2001 tarihinde 
vefat eden ve 506 sayılı Yasa kapsamında sigortalı olan eski eşi ...’nin 
ölümünden sonra 01.04.2001 tarihinden itibaren 506 sayılı Yasa kapsa-
mında ölüm aylığı almasına rağmen, 05.12.2001 tarihinde yaptığı ... isim-
li kişi ile evlenmeyi Kuruma bildirmediği, Kurumca bu durumun 2005 
yılında farkedilmesi sonrasında davalılar murisi hakkında 19.12.2001-
16.08.2005 tarihleri arasında ödenen aylıkların yersiz ödeme olduğu ge-
rekçesi ile davalılardan tahsili amacıyla icra takibine geçtiği, mahkemece 
yapılan yargılama sonucunda davanın kısmen kabul edildiği ve dava dışı 
...’nın yaptığı ödemenin infazda gözetilmesine karar verildiği anlaşılmakta 
ise de verilen kararın eksik araştırma ve yanılgılı değrlendirmeye dayalı 
olduğu anlaşılmaktadır..

1-Davanın yasal dayanaklarından olan; 5510 sayılı Yasanın 96. madde-
si, “Kurumca işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara gelir veya 
aylık almakta olanlara ve bunların hak sahiplerine, genel sağlık sigorta-
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lılarına ve bunların bakmakla 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.....itibaren hesaplanacak olan kanunî 
faizi ile birlikte, ilgililerin Kurumdan alacağı varsa, bu alacaklarından 
mahsup edilir, alacakları yoksa genel hükümlere göre geri alınır…” dü-
zenlemesini içermektedir.

Ayrıca belirtilmelidir ki; 5510 sayılı Kanunun 96’ncı maddesi, se-
bepsiz zenginleşmede geri verme kon usuna ilişkin özel bir düzenleme 
niteliğinde olup, zamanaşımı hükmü olarak tanımı ve yorumlanması 
olanaksızdır. Maddede genel hükümlere yollamada bulunulması ve Ka-
nunun “Zamanaşımı, hakkın düşmesi ve avans” başlığını taşıyan 97’nci 
ve diğer maddelerinde fazla veya yersiz ödemeden kaynaklanan Kurum 
alacağı yönünden düzenlemeye yer verilmemiş olması, fazla ve yersiz öde-
meden kaynaklanan Kurum alacağına ilişkin zamanaşımı konusunun 
genel hükümlerden hareketle çözümünü zorunlu kılmaktadır. Bilindiği 
gibi zamanaşımı defi, borcu ortadan kaldırmamakla birlikte, bunu ileri 
süren tarafa, borcu yerine getirmekten kaçınma yetkisi vermektedir. Bu 
bağlamda Borçlar Kanununun 66’ncı maddesine göre; nedensiz mal edi-
niminden dolayı açılacak dava, zarar gören tarafın verdiğini geri almaya 
hakkı olduğunu öğrendiği tarihten itibaren bir yıl ve herhalde bu hakkın 
doğduğu günden itibaren on yıl geçmekle zamanaşımına uğramaktadır. 
Anılan Kanunun 132’nci maddesinde, zamanaşımının işlemesine engel 
olan ve onu durduran sebepler sıralandığı gibi, 133’üncü maddesinde 
de zamanaşımını kesen olgular açıklanmıştır. Sebepsiz zenginleşme hu-
kuksal temeline dayalı bu tür davalarda öngörülen bir yıllık zamanaşımı 
süresinin başlangıcı ise kamu kurum ve kuruluşları açısından, Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulu’nun 16.09.1987 gün ve 1987/9-68 Esas, 1987/618 
Karar numaralı ilamında da vurgulandığı gibi, o kurum ve kuruluşların 
dava açma konusunda yetkili kılınan kişi veya organlarının verdiğini geri 
almaya (istirdada) hakkı olduğunu öğrendiği tarihtir.

Eldeki davada da, davalılar vekilinin 22.08.2013 tarihli cevap dilekçesi 
ile usulüne uygun şekilde zamanaşımı itirazında bulunduğu anlaşılmak-
ta olup, bu itirazın mahkemece değerlendirilmediği, diğer taraftan dosya 
arasından, Kurumca 2005 yılında yapılan işlemden sonra 2012 tarihine 
kadar davalılar/murisi hakkında ne gibi işlemler yapıldığı, daha önceden 
herhangi bir takip başlatılıp başlatılmadığı hususunda yeterli araştıma-
nın yapıldığından bahsedilmesi mümkün değildir. Aslen dosyada 2006 
yılında ... İcra müdürlüğünden yapılan takibin akıbeti araştırılmamıştır.
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Mahkemece davalılar avukatının zamanaşımı defii bakımından her-
hangi bir irdeleme yapılmaması ve davalı Kurumca 2005 yılından sonra 
ne gibi işlemler yapıldığının belirlenmemesi suretiyle eksik araştırmaya 
dayalı hüküm kurulması isabetsizdir.

2-4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 605. maddesinin 2. fıkrasında 
“ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen 
tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.” hükmüne yer verilmiştir. Bu 
hüküm çerçevesinde, mirasın hükmen reddi bir süreye tabi olmayıp, mi-
rasçılar, alacaklılara karşı açacakları tespit davası ile terekenin borca ba-
tık olduğunun tespitini her zaman isteyebilecekleri gibi, mirasçılara karşı 
açılacak davada defi olarak da her zaman terekenin borca batık olduğu 
ileri sürülebilecektir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 16.04.2008 tarih, 2008/332 Esas ve 
2008/336 karar sayılı ilamında açıklandığı üzere; 4721 sayılı Türk Mede-
ni Kanunu’nun 605. maddesi “B.Ret; I.Ret beyanı; 1.Ret hakkı” başlığı ile 
düzenlenmiştir. Birinci fıkrası “Yasal ve atanmış mirasçılar mirası red-
dedebilirler.” hükmünü içermektedir. Kayıtsız, şartsız red (hakiki red) 
olup, bu davada uygulama dışındadır. İkinci fıkrası “Ölümü halinde mi-
rasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, 
miras reddedilmiş sayılır.” hükmünü amirdir. Bu hüküm bir karinedir. 
Konumuzu veyadan önceki cümle ilgilendirmektedir. Türk Kanunu Me-
denisinin 545. maddesinin sadeleştirilmiş şekli aynen kaleme alınmıştır. 
Bir çok yargı kararlarında ve ilmi görüşlerde bu red, hükmi red olarak 
isimlendirilmektedir. Türk Medeni Kanunu, “hakiki redde” süre ile kayıtlı 
ve mirasçıların tek taraflı irade açıklamasını öngördüğü halde, söz konu-
su “hükmi reddin” sonuç doğurması için herhangi bir irade açıklaması, 
ya da dava yolu öngörmemiştir. Öyle ki; reddin kendiliğinden oluştuğu 
kabul edilip, mirasın açılması ile kendiliğinden mirasçılara intikal ede-
ceği (TMK.m.599)yönündeki kurala bir istisna getirilmiştir. Eğer mirasçı 
olabilecek kişi sarih irade beyanıyla, ya da Türk Medeni Kanunu’nun 610. 
maddesinin ikinci cümlesinde açıklanan davranışlarla mirası kabul etmiş 
ise, zaten yapılabilecek bir işlem kalmamıştır. Mirası hükmen red etmiş 
sayılan kişi, tereke alacaklıları aleyhine husumet yönelterek bu durumun 
tespitini isteyebileceği gibi, bunu def’i yolu ile de ileri sürebilir.

Somut olayda, davalılar def’i yolunu tercih etmiştir. Açılan bu davada 
mirasbırakanın ödemeden aciz olduğunu dile getirmiştir. İşte bu halde 
mirasın reddedilmiş olduğunun kabulü gerekir.

Hal böyle olunca, mahkemece, davalılar murisi babası ...’in öldüğü ta-
rih itibariyle mirasının borca batık olduğuna dair definin usulüne uygun 
olduğu anlaşılmakla mahkemece bu defiin gerçekleşip gerçekleşmedi-
ğinin tespiti için davalının murisinin öldüğü tarihte malvarlığı bulunup 
bulunmadığı, davalıların mirasın kabulü iradesini yansıtacak olguların 
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varlığı ile murisinin Kurumdan aylık veya gelir alıp almadığı, işyeri ve 
buna dayalı olarak vergi mükellefiyetinin bulunup bulunmadığı ve ölme-
den önce son yaptığı işinin ne olduğu hususunda yapılacak zabıta ve diğer 
resmi Kurumlardan kayıtlar üzerinde inceleme ve araştırma yapılmak ge-
rekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup bozma nedenidir.

3-Kabule göre de, mirasçıların müteselsil sorumluluğuna göre davadışı 
takip borçlusunun dosyaya yaptığı ödeme kadar, diğer müteselsil borçlu-
ların borçtan kurtuldukları ve kalan kısımdan sorumlu olacakları husu-
sunun dikkate alınmaması isabetsizdir.

O halde, taraf avukatlarının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları ka-
bul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, temyiz har-

cının istek halinde davalılara iadesine, 07.09.2015 gününde oybirliği ile 
karar verildi.

ZAMANAŞIMI • YERSİZ ÖDEME 

ÖZET: 5510 sayılı Yasanın 97. ve diğer maddele-
rinde zamanaşımı konusunda özel bir düzenleme-
nin yer almamış olduğu durumlarda zamanaşımı 
konusunun, genel hükümlerden hareketle çözü-
münü gerektirmektedir. Bilindiği gibi zamanaşımı 
defi, borcu ortadan kaldırmamakla birlikte, bunu 
ileri süren tarafa, borcu yerine getirmekten ka-
çınma yetkisi vermektedir. Bu bağlamda Borçlar 
Kanununun 66’ncı maddesine göre; nedensiz 
mal ediniminden dolayı açılacak dava, zarar gö-
ren tarafın verdiğini geri almaya hakkı olduğunu 
öğrendiği tarihten itibaren bir yıl ve herhalde bu 
hakkın doğduğu günden itibaren on yıl geçmekle 
zamanaşımına uğramaktadır. 
Y.10. HD E: 2016/1010 K: 2018/2994 T:03/04/2018  

Dava, yersiz ödenen geçici iş göremezlik ödemelerinin istirdadı istemi-
ne ilişkindir.

Mahkemece ilamında belirtilen gerekçelerle davanın kabulüne karar 
verilmiştir. 
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Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz iste-
ğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi ... tarafından dü-
zenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşü-
nüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

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 bakmakla 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 yirmidört ay içinde yapı-
lacak ödemelerde faizsiz, yirmidört aylık sürenin dolduğu tarihten sonra 
yapılacak ödemelerde ise bu süre sonundan itibaren hesaplanacak olan 
kanunî faizi ile birlikte, ilgililerin Kurumdan alacağı varsa bu alacakların-
dan mahsup edilir, alacakları yoksa genel hükümlere göre geri alınır…” 
hükmünü içermektedir.

Konuya ilişkin 5510 sayılı Yasa öncesi mevzuata bakıldığında, 506 
sayılı Yasanın 121. maddesinde yersiz ödeme halinde iade yükümünün 
kapsamını belirleyen bir düzenleme bulunmadığı gibi, anılan Yasa içeri-
ğinde konuyu düzenleyen başka bir özel düzenlemenin de yer almadığı 
görülmektedir. 5510 sayılı Yasanın 96. maddesi ile 506 Yasada yer al-
mayan yeni bir düzenleme getirilmiş, sebepsiz zenginleşmenin iyi niyetle 
veya kötü niyetle gerçekleşmesine bağlı olarak istirdadı mümkün ödeme 
miktarları belirlenmiştir. Kapsam belirlendikten sonra, ilgilinin Kurum-
dan alacağı yoksa geri alma işleminin genel hükümlere göre yapılacağı ön-
görülmüştür. 5510 sayılı Yasanın geçici maddelerinde ise, yersiz ödeme-
lerin tahsili konusunda önceki hükümlerin uygulanması gereğini öngören 
herhangi bir kural yer almamaktadır.

Kurumun istirdadını isteyeceği yersiz ödemenin kapsamını belirleme-
deki irade serbestisi de, 5510 sayılı Yasanın 96. maddesi hükmünün, Ku-
rumun yersiz ödemeden kaynaklanan alacakları konusunda süren uyuş-
mazlıklara uygulanması gereğini doğurmaktadır.

5510 sayılı Yasanın 96. maddesiyle getirilen düzenleme, sebepsiz zen-
ginleşmede iade konusuna ilişkin özel bir düzenleme olup; zamanaşımı 
hükmü olarak nitelenmesine olanak bulunmamaktadır. Maddenin genel 



375Yargıtay Kararları

hükümlere atfı, 5510 sayılı Yasanın 97. ve diğer maddelerinde zamana-
şımı konusunda özel bir düzenlemenin yer almamış olduğu durumlarda 
zamanaşımı konusunun, genel hükümlerden hareketle çözümünü gerek-
tirmektedir.

Bilindiği gibi zamanaşımı defi, borcu ortadan kaldırmamakla birlikte, 
bunu ileri süren tarafa, borcu yerine getirmekten kaçınma yetkisi vermek-
tedir. Bu bağlamda Borçlar Kanununun 66’ncı maddesine göre; nedensiz 
mal ediniminden dolayı açılacak dava, zarar gören tarafın verdiğini geri 
almaya hakkı olduğunu öğrendiği tarihten itibaren bir yıl ve herhalde bu 
hakkın doğduğu günden itibaren on yıl geçmekle zamanaşımına uğramak-
tadır. Anılan Kanunun 132’nci maddesinde, zamanaşımının işlemesine 
engel olan ve onu durduran sebepler sıralandığı gibi, 133’üncü madde-
sinde de zamanaşımını kesen olgular açıklanmıştır. Sebepsiz zenginleş-
me hukuksal temeline dayalı bu tür davalarda öngörülen bir yıllık zama-
naşımı süresinin başlangıcı ise kamu kurum ve kuruluşları açısından, 
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 16.09.1987 gün ve 1987/9-68 Esas, 
1987/618 Karar numaralı ilamında da vurgulandığı gibi, o kurum ve ku-
ruluşların dava açma konusunda yetkili kılınan kişi veya organlarının ver-
diğini geri almaya (istirdada) hakkı olduğunu öğrendiği tarihtir.

Eldeki dava dosyası incelendiğinde, davalı vekilinin zamanaşımı defi-
sinde bulunduğu belirgin olduğundan, mahkemece bu konuda yukarıda 
anlatılanlar ışığında (zamanaşımını durduran ve kesen hususlar dikkate 
alınmak suretiyle) bir değerlendirme yapılıp sonucuna göre karar veril-
mesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı 
olup bozma nedenidir. 

O hâlde, davalı avukatının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul 
edilmeli ve hüküm sair yönler incelenmeksizin bozulmalıdır.

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle sair yönler ince-
lenmeksizin BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalıya iade-
sine, 03.04.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ

DÜRÜSTLÜK KURALI • ŞEKİL ŞARTI

ÖZET: Her ne kadar tapulu bir taşınmazın hari-
cen devri sonucunu doğuran sözleşmeler (BK’un 
213, MK’nun 706, Tapu Kanunu 26) geçersiz ise 
de, davacının üzerine düşen edimini yerine ge-
tirmesi ve davalının da edimlerin büyük bölümü-
nü yerine getirmesinden sonra, şekle aykırılığa 
dayanarak geçersizlik iddiasında bulunması dü-
rüstlük kuralına aykırı ve adalet duygularını ağır 
şekilde zedeleyici olabilir. Kanunda özel bir hü-
küm bulunmadıkça, zorunlu şekil şartına aykırı-
lık nedeniyle geçersiz bir sözleşmede ifanın da 
geçersiz kalması genel kural ise de, söz konusu 
geçersizliğin ileri sürülmesinin hukukun genel il-
keleri arasında yer alan TMK’nın 2. maddesinde 
yazılı dürüstlük kuralına aykırılık teşkil etmesi ha-
linde geçersizlik müeyyidesi uygulanamaz. Ayrı-
ca, her ne kadar taşınmaz devri, noter önünde 
satış vaadi sözleşmesi veya tapu sicil memuru 
önünde bizzat devir gibi resmi şekil şartına tabi 
ise de, ortaklar arasında şirketler hukukuna özgü 
bir biçimde, bir tür tasfiyeyi içeren protokol hü-
kümlerinin ilke olarak geçerli olduğunun kabulü 
gerekir.
Y. 11. HD. E.2018/2379 K.2018/8069 T.19.12.2018

Taraflar arasında görülen davada Bodrum 4. Asliye Hukuk Mahke-
mesi’nce verilen 08/06/2016 tarih ve 2012/281-2016/143sayılı kararın 
Yargıtayca incelenmesinin davacı vekili tarafından istenildiği ve temyiz 
dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için 
Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya 
içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler oku-
nup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, devre mülk olarak projelendirilen Bodrum, Gümüşlük, 
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... mevkiinde 1759 ve 1760 parsel sayılı taşınmazlarda inşa olunan... Tatil 
Köy unvanlı tatil kompleksinin, 1993 yılında maliklerin hizmetine açıl-
dığını, tatil köyü kurucuları ile ...Tatil Köy Aş ve... Tur İşl. Aş ortakları 
arasında meydana gelen sorunlar sebebiyle şirket ortakları arasında dü-
zenlenen 16/06/1997 tarihli bir protokol ile şirkette kalanlar ile hissele-
rini devir ederek ayrılanlar arasında düzenlenen protokol ile tarafların 
karşılıklı edimler yüklendiğini, taahhütlerde bulunduğunu, davalıların 
edimlerini ifa etmediğini ileri sürerek fazlaya ilişkin dava ve talep hak-
ları saklı kalmak kaydıyla,... Tatil Köyü’nün 89 adet iki katlı villalardan 
oluşan devre mülklerinin Bodrum, Gümüşlük, Koyunbaba ... mevkiinde 
1759,1760 parsel sayılı taşınmazda olup olmadığının, devre mülkler ile 
sosyal tesislerin ayrılması halinde devre mülklerin değer kaybına uğrayıp 
uğramayacağının tespiti ile, davalılar ve davacı arasında düzenlenen söz-
leşme uyarınca tapuları verilmemiş olan 1759 parsel sayılı taşınmazda 
bulunan P60 A 01-15 Ağustos, P60 A 15-30 Ağustos, P59 A 15-30 Tem-
muz, P56 B 15-30 Temmuz, P80 B 01-15 Ağustos, P29 A 01-15 Ekim 
nolu devre mülklerin tapularının iptali ile müvekkili ... adına tesciline, 
dava konusu devre mülklerin tapularının iptali ile davacı adına tesciline 
karar verilmemesi halinde devre mülklerin rayiç bedellerinin tespiti ile 
bedellerinin tazminat olarak davalılardan tahsiline, dava konusu devre 
mülklerin teslim edilmemesi nedeniyle ihtar tarihi 09/10/2012 tarihinden 
itibaren kira bedellerinin tespiti ile davalılardan müştereken ve mütesel-
silen tahsiline, ihtar tarihinden itibaren tespit edilecek alacağa ticari faiz 
uygulanmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili, devre mülkleri devretme yükümlülüğünün ...Tatil 
Köyü AŞ ve... Tur İşl AŞ’ye ait olduğunu, diğer davalı müvekkillerinin söz 
konusu devre mülkleri devretme yükümlülüğünün bulunmadığını, mü-
vekkillerinden ...’nun dava konusu edilen sözleşmenin tarafı olmadığını, 
bu sebeple işbu müvekkilleri ve husumet yönünden davanın reddinin ge-
rektiğini, ayrıca davacı ...’un işbu davayı açma hakkının bulunmadığını, 
tazminat ya da kira parası talep etme hakkının bulunmadığını, dava ile 
ilgili davacının taleplerinin daha önce Bodrum 1. ASHM’nin 19/04/2005 
tarih, 2004/46 esas, 2005/248 karar sayılı ilamı ile karara bağlandığını ve 
işbu kararın kesinleştiğini savunarak davanın reddini istemiştir. 

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamı uyarınca davacı 
ile davalılar arasında yapılan 16.06.1997 tarihli ve bir kısım devre mülk 
haklarının davacıya devrini içeren satış vaadi sözleşmesinin resmi şekilde 
yani noter huzurunda yapılmadığı, adi yazılı bir sözleşme olduğu, ayrıca 
protokol ekinde bulunan devre mülk listesinin incelenmesinde davacı-
nın davaya konu yaptığı devre mülklerin sözleşme tarafı olmayan üçün-
cü şahıslara tahsis edilmiş olduğu, her ne kadar talep konusu yapılan 
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devre mülklerin mülkiyet sahibi olduğu listede belirtilen... Danışmanlık 
LTD. ŞTİ ve ... tarafından 17.06.1997 tarihli adi yazılı devir sözleşmesin-
de davaya konu yapılan devre mülklerin tapularının kendilerine verilme-
si kararlaştırılmış olmasına rağmen bu haklarından feragat ettikleri ve 
anılan devre mülklerin tapularının davacıya verilmesine kayıtsız şartsız 
muvafakat ettikleri belirtilmiş ise de; anılan kişilerin sözleşme tarihinde 
henüz malik olmadıkları gibi, diğer maliklerin onayı olmadan devre mülk 
devir işlemi yapamayacakları, davacı ile... Danışmanlık LTD. ŞTİ. ve ... 
arasında yapılan 17.06.1997 tarihli devir sözleşmesinin resmi şekilde ya-
pılmaması nedeniyle geçersiz olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar 
verilmiştir. 

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

1-Dava, 16.06.1997 tarihinde imzalanan protokol hükümleri gereği 
tapu tescillerinin yapılmadığı iddia edilen 6 adet devre mülkün tapula-
rının devri ve tescili, mümkün olmadığı taktirde bedellerinin tahsili ve 
ecrimisil taleplerine ilişkindir. Mahkemece, diğer gerekçelere ek olarak 
esasen 16.06.1997 tarihli protokolün adi yazılı şekilde hazırlandığı, devre 
mülk devrini içeren sözleşmelerin resmi yazılı şekil şartına tabi olduğu, 
aynı şekilde dava dışı kişiler ile davacı arasında imzalanan 17.06.1997 
tarihli devir sözleşmesinin de resmi yazılı geçerlilik şartını taşımadığı ge-
rekçesi ile davanın reddi cihetine gidilmiştir.

Oysa, Dairemizin emsal nitelikteki (2000/5430 Esas, 2000/6618 Karar 
ve 11.09.2000 Tarih) kararında da belirtildiği üzere, her ne kadar tapulu 
bir taşınmazın haricen devri sonucunu doğuran sözleşmeler (BK’un 213, 
MK’nun 706, Tapu Kanunu 26) geçersiz ise de, davacının üzerine düşen 
edimini yerine getirmesi ve davalının da edimlerin büyük bölümünü yeri-
ne getirmesinden sonra, şekle aykırılığa dayanarak geçersizlik iddiasında 
bulunması dürüstlük kuralına aykırı ve adalet duygularını ağır şekilde 
zedeleyici olabilir. Kanunda özel bir hüküm bulunmadıkça, zorunlu şekil 
şartına aykırılık nedeniyle geçersiz bir sözleşmede ifanında geçersiz kal-
ması genel kural ise de, söz konusu geçersizliğin ileri sürülmesinin hu-
kukun genel ilkeleri arasında yer alan TMK’nun 2 nci maddesinde yazılı 
dürüstlük kuralına aykırılık teşkil etmesi halinde geçersizlik müeyyidesi 
uygulanamaz. Ayrıca, her ne kadar taşınmaz devri, noter önünde satış 
vaadi sözleşmesi veya tapu sicil memuru önünde bizzat devir gibi resmi 
şekil şartına tabi ise de, ortaklar arasında şirketler hukukuna özgü bir 
biçimde, bir tür tasfiyeyi içeren protokol hükümlerinin ilke olarak geçerli 
olduğunun kabulü gerekir.

O halde mahkemece, uyuşmazlığın yukarıda belirtilen ilkeler doğrultu-
sunda ele alınması, sözleşme üstlenilen edimlerin yerine getirilip getiril-
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mediğinin incelenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, 
yanılgılı değerlendirmeye dayalı yazılı şekilde hüküm tesisi eksik incele-
meye dayalı olup doğru görülmemiştir.

2-Öte yandan, 17.06.1997 tarihinde davacı, eşi ...’un ve ortağı oldu-
ğu... Danışmanlık Ltd Şti’nin imzaladığı temlik sözleşmesi hükümlerine 
dayanarak, 16.06.1997 tarihli protokol hükümleri uyarınca adı geçen bu 
kişiler lehine tescilinin yapılacağı belirtilen 6 adet gayrimenkulün kendi 
adına devir ve tescilini talep ettiğine göre, işlem dava sonunda oluşacak 
karar ile meydana gelen hukuki durumdan temlik eden eş ve şirketin 
hukuki statülerinin de etkilenebileceği gözetilmek suretiyle, bu davada 
taraf olmaların temini amacıyla adı geçenler aleyhine de dava açılması 
sağlanıp iş bu dava ile birleştirilmesinden sonra yukarıda (1) nolu bentte 
açıklandığı üzere, 16.06.1997 tarihli protokol ile tarafların üstlendikleri 
edimlerin yerine getirilip getirilmediğinin araştırılması, davacının üzerine 
düşen edimleri yerine getirdiği halde davalı tarafça resmi şekil şartına 
aykırılığın ileri sürülmesi halinin MK 2. maddesine aykırılık oluşturup 
oluşturmayacağının tartışılması ile sonuca ulaşılması gerekirken yanılgılı 
değerlendirmeye dayalı yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

3-Bozma sebep ve şekline göre davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının 
şimdilik incelenmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda (1) ve (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekili-
nin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (3) numaralı 
bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin sar temyiz itirazlarının şim-
dilik incelenmesine yer olmadığına, ödediği peşin temyiz harcının isteği 
halinde temyiz edene iadesine, 19/12/2018 tarihinde oybirliğiyle karar 
verildi.
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REKABET YASAĞI • ORTAKLIKTAN ÇIKMA

ÖZET: Bozma ilamına uyulmak suretiyle usuli 
kazanılmış hak oluştuğu gözetilerek asıl davada 
davacının ortaklıktan çıkarılma ve birleşen dava-
da davacıların çıkarılma talebi değerlendirilerek 
sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı 
şekilde şirketin feshine karar verilmesi doğru ol-
mamış, bozmayı gerektirmiştir. 
Y. 11. HD. E.2017/2231 K. 2018/8040 T. 19.12.2018

Taraflar arasında görülen davada ...2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce 
bozmaya uyularak verilen 08/09/2016 tarih ve 2014/444-2016/381 sayılı 
kararın Yargıtayca incelenmesinin asıl davada davalı ...Meşrubat Tic. Ltd. 
Şti, birleşen davalarda davacı ...Meşrubat Tic. Ltd. Şti., ... ile ... mirasçı-
ları ... ve ... tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde ve-
rildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından 
düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layi-
halar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra 
işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, asıl davada müvekkilinin davalı şirkette % 25 oranında 
hissesinin bulunduğunu, müvekkilinin müdürlük görevini en iyi şekilde 
yerine getirdiğini, ancak diğer müdürün aynı çalışmayı göstermediğini, 
bir çok haksız suçlamaların yöneltildiği 14.08.2001 tarihli ortaklar genel 
kurulunda güya müvekkiline işlerini düzeltmesi için süre verildiğini, oysa 
müvekkilinin düzeltilmesi gerekli hiç bir kötü işinin bulunmadığını, yine 
diğer şirket ortaklarının haksız ve kötüniyetle müvekkilini savcılığa şika-
yet ettiklerini, ...’ın olaylar bu şekilde devam edince gazete başbayiliğini 
iptal ettiğini, bu tür davranışlar devam edince 27.08.2001 tarihinde tek-
rar olağanüstü genel kurul istendiğini, bu şekilde şirket faaliyetinin deva-
mının mümkün olmadığını ileri sürerek müvekkilinin payının ödenerek 
haklı sebeple şirket ortaklığından çıkmasına izin verilmesini, aksi halde 
şirketin feshini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacının diğer ortaklar adına imza atarak işlem yaptı-
ğını, şirket sözleşmesine aykırı olarak kâr payı dağıtmadığını, ortak ...’ın 
şirkete girişini engellediğini, bu nedenle şirket mallarına bir zarar gelme-
mesi için mahkemece tespit yaptırdıklarını, şirketin bu hale gelmesine 
bizzat davacının kusurlu hareketlerinin sebep olduğunu, ... bayiliği işinin 
feshini ve bayiliğin oğluna verilmesini sağladığını savunarak davanın red-
dini istemiştir.
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Birleşen 2002/377 Esas sayılı dosyada davacı vekili, şirket ortağı ve 
eski müdürü olan davalının oğlu adına müvekkili ile aynı alanda faaliyet 
gösteren işletme kurduğunu, ...’a “artık bu yeni kurulan işletme ile hizmet 
vereceğini ve müvekkili şirketin başka alanda faaliyette bulunacağını” no-
ter vasıtasıyla bildirerek rekabet yasağı, özen yükümü ve sadakat borcu-
na aykırı tarzda şirket zararına hareket ettiğini, kararları diğer ortaklar 
adına imzaladığını, kâr payı dağıtmadığını ileri sürerek davalının haklı 
sebeple şirketten çıkarılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Birleşen 2002/377 Esas sayılı dosyada davalı vekili, davanın reddini 
istemiştir.

Birleşen 2004/37 Esas sayılı dosyada davacılar vekili, şirket ortakları 
olan müvekkillerinin yine şirket ortağı ve temsilcisi olan davalının mü-
dürlük görevini kötüye kullandığından şüphelendiklerini, bunun üzerine 
tespit yaptırdıklarını, tespitten hemen sonra davalının elindeki malları 
satış gibi göstererek elinden çıkardığını, şirket gelir ve giderleri hakkın-
da bilgi vermediğini, şirket ortakları müvekkillerine sadece cep harçlığı 
mahiyetinde haftalık verdiğini, ...’ı şirkete dahi sokmadığını, 14.08.2001 
tarihinde ortaklar kurulu toplantısının yapıldığını, bu toplantıda işleri dü-
zelteceğine söz vermesi üzerine kendisine bu yönde süre verildiğini, ancak 
aynı hareketlerine devam ettiğini, 27.08.2011 tarihinde müdürlük yetkisi-
nin kaldırıldığını, şirket müdürü iken 10.08.2001 tarihinde oğlu adına iş-
letme kurduğunu, ...’a artık bu yeni kurulan işletme ile hizmet vereceğini 
ve müvekkili şirketin başka alanda faaliyette bulunacağını bildirerek hak-
sız rekabet eder tarzda şirket zararına ve kendi çıkarına hareket ettiğini, 
şirket kazancını kendisine aktardığını, sahte faturalar düzenlediğini, sevk 
irsaliyelerinde müşterilerin ücretin banka yoluyla değil elden verilmesini 
istediğini ileri sürerek 15.000 TL’nin tahsilini talep ve dava etmiştir.

Birleşen 2004/37 Esas sayılı dosyada davalı vekili, asıl şirket zararına 
hareket edenin davacı ... olduğunu, zimmetine para geçirdiğini, haksız 
kazanç elde ettiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya göre, hem 
ortaklar arasında ciddi anlaşmazlıklar bulunduğu hem de şirketin artık 
kazanç elde etme amacını öznel olarak gerçekleştirmesinin mümkün ol-
madığı, şirketin feshi için haklı neden oluştuğu, şirketin feshinin usul 
ekonomisi gereği yerinde olacağı, asıl davanın kabulü ile şirketin feshine 
karar verilmesi gerektiği, asıl davada fesih kararı verildiğinden birleşen 
davada davalının şirket ortaklığından çıkarılması talebinin reddi gerek-
tiği, birleşen 2004/37 esas sayılı dosyasının incelemesinde davacının şir-
ketin uğradığı zararın varlığını, nedenlerini, tarihlerini, bunlara yol açan 
bütün işlem ve eylemlerinin ve illiyet bağını ispata yarar delil sunmadı-
ğı, birleşen davanın reddi gerektiği gerekçesiyle asıl davanın kabulü ile 
...Meşrubat Ticaret Limited Şirketinin feshine, şirkete kayyum atanma-
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sına, karar kesinleştiğinde tasfiye memuru olarak görevinin devamına, 
birleşen davaların reddine karar verilmiştir.

Kararı, asıl davada davalı ...Meşrubat Tic. Ltd. Şti., birleşen davalarda 
davacı ...Meşrubat Tic. Ltd. Şti., ... ile ... mirasçıları ... ve ... temyiz etmiş-
tir.

1- Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hü-
küm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunma-
masına göre, asıl davada davalı ...Meşrubat Tic. Ltd. Şti., birleşen da-
valarda davacı ...Meşrubat Tic. Ltd. Şti., ... ile ... mirasçıları ... ve ...’nın 
birleşen ...2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2004/37 Esas sayılı davaya yö-
nelik bütün temyiz itirazlarının reddiyle bu dava ile ilgili kararın onanma-
sına karar vermek gerekmiştir.

2- Asıl dava ve birleşen ...1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2002/377 
Esas sayılı davaya yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince; asıl 
davada davacı vekili terditli olarak talepte bulunmuş, öncelikle haklı se-
beple şirket ortaklığından çıkmasına izin verilmesini, aksi halde şirke-
tin feshini talep etmiş olup mahkemece şirketin fesih koşullarının oluş-
tuğu gerekçesiyle şirketin feshine karar verilmiştir. Ancak Dairemizin 
2014/1377 Esas, 2014/8486 Karar sayılı ilamında öncelikle çıkmaya izin 
verilmesi yönündeki talebin değerlendirilmesi yönünde karar verilmesi 
gerektiği belirtilmiş ve mahkemece de bozma ilamına uyulmuş olması-
na rağmen ortaklıktan çıkma ve çıkarılma hususu değerlendirilmeyerek 
bozma ilamının gereği yerine getirilmemiştir. Bu durumda bozma ilamına 
uyulmak suretiyle usuli kazanılmış hak oluştuğu gözetilerek asıl davada 
davacının ortaklıktan çıkarılma ve birleşen davada davacıların çıkarılma 
talebi değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı 
şekilde şirketin feshine karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerek-
tirmiştir. 

SONUÇ

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle asıl davada davalı ...Meş-
rubat Tic. Ltd. Şti., birleşen davalarda davacı ...Meşrubat Tic. Ltd. Şti., 
... ile ... mirasçıları ... ve ...’nın birleşen ...2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 
2004/37 Esas sayılı davaya yönelik tüm temyiz itirazlarının reddiyle bu 
dava ile ilgili kararın ONANMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle 
asıl davada davalı ...Meşrubat Tic. Ltd. Şti., birleşen davalarda davacı 
...Meşrubat Tic. Ltd. Şti., ... ile ... mirasçıları ... ve ...’nın asıl dava ve 
birleşen ...1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2002/377 Esas sayılı davasına 
yönelik temyiz itirazlarının kabulü ile kararın taraflar yararına BOZUL-
MASINA, aşağıda yazılı bakiye 4,50 TL temyiz ilam harcının temyiz eden 
birleşen 2004/37 Esas sayılı dava yönünden ... ile ... mirasçılarından ayrı 
ayrı alınmasına, 19/12/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

İCRA TAKİBİ •ZAMANAŞIMI • SÜRESİZ ŞİKAYET

ÖZET: İcra takibinin kesinleşmesinden sonra ala-
cağın zamanaşımına uğradığına ilişkin şikayet 
süreye bağlı değildir.*
Y. 12. HD. E. 2018/1139 K. 2018/2102 T.02.08.2018

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde 
temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya 
mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi 
... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm 
belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine genel haciz yoluyla ile başlatılan 
ilamsız icra takibinin kesinleşmesinden sonra, borçlunun, zamanaşımı 
nedeniyle İİK’nun 71. ve 33-a maddeleri uyarınca icranın geri bırakılması 
ve İİK’nun 78/2. maddesi gereğince takibin iptali istemi ile icra mahkeme-
sine başvurduğu, mahkemece, takibin genel haciz yolu ile takip olduğu, 
itirazların İİK’nun 62. maddesi gereğince icra dairesine yapılması gerek-
tiği gerekçesi ile istemin usulden reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

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 ta-
lebi 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 karar verilmesi gerekirken, 
yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ

Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yuka-
rıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarın-
ca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın 
* Gönderen: Kazım Güzelgün, İst. Anadolu 16. İcra Hukuk Mah. Yazı İşleri Müdürü
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tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 
28/02/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İCRA KEFALETİ • SÜRESİZ ŞİKAYET

ÖZET: Müteselsil kefaleti sağlayan icra kefaleti 
ilam niteliğinde belgedir.
Bu belgenin yasa yönünden geçerli olmadığına 
ilişkin şikayet süresiz şikayettir.
Y. 12 HD. E.2016/30431 K.2018/3417 T.19.04.2018

İcra kefili olan şikayetçinin, 13.02.2013 tarihli haciz tutanağında dü-
zenlenen kefaletin, Türk Borçlar Kanunu’nun aradığı şartlarda olmadığını 
ileri sürerek icra kefaletinin iptali ve maaşı üzerindeki haczin kaldırılması 
istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece; adli yardım talepli 
olarak açılan davada 05/01/2016 tarihli tensip kararıyla, davacının adli 
yardım talebinin reddine karar verildiği, harç ve gider avansının iki haf-
talık kesin süre içinde yatırılması ihtaratıyla davacıya tebligat yapıldığı, 
ancak davacının T.K.’nun 21/2. maddesi gereğince 08/03/2016 tarihinde 
yapılan tebligat sonrası harç ve giderleri yatırmadığı gerekçesiyle davanın 
usulden reddine karar verildiği görülmektedir.

İcra kefaletinin geçersizliği nedeniyle iptali istemi, yargılamayı gerek-
tirmesi nedeniyle genel mahkemede ileri sürülebilecek bir husus olup, şi-
kayet yoluyla icra mahkemesine başvurularak icra kefaletinin iptali talep 
edilemez.

Ancak, İİK’nun 38. maddesi uyarınca icra dairesindeki kefaletler, mü-
teselsil kefalet niteliğinde olup, ilamların icrası hakkındaki hükümlere 
tâbidir. İcra kefaletinin, Türk Borçlar Kanunu’na göre geçerli olmadığı id-
diasıyla icra emri gönderilemeyeceğine ilişkin şikayet, takip konusu belge-
nin ilam hükmünde belge olmadığına yönelik olup, İİK’nun 16/2. maddesi 
uyarınca süresiz şikayete tâbidir. Buna göre, ilamlı icra takibine konu 
edilebilmesi, bir diğer ifade ile icra kefiline icra emri tebliğ edilebilmesi 
için, icra kefaletinin, yasada öngörülen şekil şartlarına uygun olarak ya-
pılmış olması gerekir. Bu nedenle de, icra emri tebliği üzerine, İİK’nun 16. 
maddesine göre şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurulması halinde, 
mahkemece, TBK’nun 581 ve devamı maddeleri kapsamında icra kefalet 
işleminin, İİK’nun 38. maddesi uyarınca ilamlı icra takibine konu edilip 
edilmeyeceği değerlendirilerek, ilamlı takibe konu edilemeyeceğinin be-
lirlenmesi halinde, kefaletin geçersizliğine değil, bu kefalete dayalı olarak 
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gönderilen icra emrinin ve varsa icra kefili sıfatı ile yapılan işlemlerin 
iptaline karar vermek gerekir.

Somut olayda, mahkemece, her ne kadar şikayetçinin harç ve gider 
avansını belirtilen sürede yatırmadığı gerekçesiyle yukarıda anlatıldığı 
üzere işin esasının incelenmediği görülmekte ise de, dosya kapsamın-
da yapılan inceleme sonucu, anılan ihtarata dair tebliğin şikayetçiye 
15.01.2016 tarihinde yapıldığı ve akabinde, şikayetçinin 26.01.2016 tari-
hinde 2 ayrı ödeme yaptığı ilgili makbuz ve belgelerden anlaşılmaktadır.

O halde, mahkemece işin esası incelenerek oluşacak sonuca göre ka-
rar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ

Şikayetçinin 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, 
19/04/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

BONODA AVAL • BONO BORÇLUSU KOŞULU

ÖZET: Keşidecinin imzası dışında bononun ön 
yüzüne konulan her imza aval şerhi sayılır.
Bu şekilde aval veren kişi bono borçlusu için taa-
hüt altına girmiş olur ve aynen onun gibi sorumlu 
olur.
Ancak geçerli bir aval şerhinin oluşması için bo-
noda borçlunun bulunması gerekir.
Y. 12. HD. E. 2017/8410 K.2018/8537 T. 24.09.2018

Alacaklı tarafından borçlular hakkında bonoya dayalı olarak kambiyo 
senetlerine mahsus haciz yolu ile takip başlatıldığı, borçlu ...’nun, süresi 
içinde icra mahkemesine başvurusunda; keşideci imzası bulunmayan da-
yanak bononun kambiyo vasfında olmadığına ilişkin şikayetlerini ileri sü-
rerek takibin iptaline karar verilmesini talep ettiği, mahkemece, davanın 
hukuki yarar yokluğundan reddine karar verildiği, kararın borçlu tara-
fından temyiz edilmesi üzerine Dairemiz’in 2015/25917 Esas 2016/1900 
Karar sayılı 25.01.2016 tarihli ilamı ile “mahkemece borçlunun şikayet 
dilekçesinde ileri sürdüğü hususlar incelenerek oluşacak sonuca göre 
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karar verilmesi gerekirken, talebin dışına çıkılarak yazılı gerekçe ile şi-
kayetin usulden reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir” gerekçesi ile 
bozulduğu, mahkemece bozmaya uyulduğu ve borçlunun yetkisiz temsil 
ve kefalet hükümlerine göre bonodan şahsen sorumlu olduğu belirtilerek 
davanın reddine karar verildiği görülmektedir.

Takibe dayanak yapılan 18/06/2014 düzenleme, 10/09/2014 vade ta-
rihli, 176.000 TL bedelli bonoda keşideci olarak borçlulardan ... Asansör 
San. ve Tic. A.Ş. ünvanının yazılı olduğu, diğer borçlu ...’nun ise kefil 
olarak adının yazılı olduğu, senette birbirinin aynı olan iki adet imzanın 
bulunduğu, takibin her iki borçlu aleyhinde başlatıldığı görülmektedir.

TTK’nun 776/1-g maddesi gereğince, takip konusu belgenin kambiyo 
vasfını taşıması için “senedi düzenleyenin imzasını” ihtiva etmesi zorunlu-
dur. Anılan maddede sorumluluk için sadece imzadan söz edilmiş, birden 
fazla imzanın bulunması koşul olarak öngörülmemiştir. TTK’nun 778. 
maddesi göndermesiyle bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı 
Kanun’un 678. maddesi gereğince; şirket yetkilisinin şirket kaşesi dışında 
senet üzerine atmış olduğu imza bizatihi kendisini sorumlu kılar. Yine 
TTK’nun 778. maddesi göndermesi ile bonolar hakkında da uygulanması 
gereken aynı Kanun’un 701 ve 702. maddeleri gereğince, keşideci imzası 
dışında bononun ön yüzüne konulan her imza aval şerhi sayılır.

TTK’nun 702/1. maddesi hükmüne göre; aval veren kişi, kimin için 
taahhüt altına girmiş ise aynen onun gibi sorumlu olur. Ayrıca, bonoda 
lehine aval verilen kimse, mutlaka bono borçlusu olmalıdır. Bonoda so-
rumlu olarak görülmeyen bir kimse için verilen aval geçersizdir (Prof. Dr. 
Fırat Öztan Kıymetli Evrak Hukuku sayf. 802).

Somut olayda, muteriz borçlu, senet üzerinde keşideci imzasının bu-
lunmadığını bu nedenle senetten dolayı borçlu olmadığını ileri sürmekte-
dir. Takibe konu senet üzerinde keşideci olarak ... Asansör San. ve Tic. 
A.Ş.’nin yazılı olduğu ve dosya arasında bulunan ... Ticaret Sicil Müdür-
lüğü’nün 27.04.2015 tarihli 84329644/63187-47876 sayı numaralı mü-
zekkerede keşideci şirketin yetkilisinin... ve ... olduğunun bildirildiği, 
muteriz borçlunun şirket yetkilisi olmadığı anlaşılmaktadır. Düzenleye-
nin imzasının bulunmaması halinde, düzenleyen için aval vermiş olan da 
senet bedelinden dolayı sorumlu tutulamaz.

Bu durumda, senette düzenleyenin imzasının bulunmadığı açık oldu-
ğundan, düzenleyen için aval veren şikayetçi borçlu, bono bedelinden do-
layı sorumlu tutulamaz.
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O halde mahkemece, İİK’nun 170/a maddesi uyarınca şikayetçi borçlu 
... hakkındaki takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yetkisiz temsil 
hükümleri gereğince bonodan şahsen sorumlu olduğu belirtilerek dava-
nın reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ

Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yuka-
rıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarın-
ca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın 
tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 
24/09/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ • KESİN KARAR

ÖZET: Teminat mektubunun iadesi isteminin red-
dine ilişkin İcra Mahkemesi kararı kesin karar 
olup, bu karara karşı istinaf yoluna başvurula-
maz.*
Y12. HD E.2018/12234 K.2018/11974 T. 22.11.2018

26.9.2004 tarih ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile 
Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Ka-
nuna paralel olarak, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun temyiz ve karar 
düzeltmeye ilişkin hükümlerinde değişiklik yaparak istinaf ve temyiz ile 
ilgili hükümleri yeniden düzenleyen 18.3.2005 tarih ve 5311 sayılı Kanun 
ile İcra İflas Kanunu’na eklenen geçici 7.maddeye göre, 5311 sayılı Kanun 
hükümleri Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başladığı 20.07.2016 ta-
rihinden sonra verilen kararlar hakkında uygulanır. 

02/03/2005 tarih ve 5311 sayılı Kanun’un 24. maddesi ile değişik 2004 
sayılı İİK’nun 363/1. maddesi ile aynı Kanunun bazı maddelerinde (m. 
134/4, m. 97/5, m. 36/5 gibi), istinaf yoluna başvurulamayacak icra mah-
kemesi kararları sayılmıştır.

Şikayetçinin icra mahkemesine başvurusu, teminat mektubunun iade-
si isteminin reddine ilişkin olup, bu karar yukarıda anılan yasa hüküm-
leri uyarınca kesindir.

O halde, Bölge Adliye Mahkemesince, İİK’nun 363/1. maddesi gereğin-

* Gönderen: Kazım Güzelgün İstanbul Anadolu 16. İcra hukuk Mahkemesi yazı İşleri 
Müdürü
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ce istinaf isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasının ince-
lenmesi doğru değil ise de, sonuçta istem reddedildiğinden, sonucu itiba-
riyle doğru olan Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanması gerekmiştir. 

SONUÇ

Şikayetçinin temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru Bölge Adliye 
Mahkemesi kararının yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile de-
ğişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 
sayılı HMK’nun 370. maddesi uyarınca ONANMASINA, alınması gereken 
35,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik 
harcın temyiz edenden tahsiline, 22/11/2018 gününde oy birliğiyle karar 
verildi.

İFLASIN ERTELENMESİ • HACİZ İHBARNAMESİ

ÖZET: İflasın ertelenmesi talebine bulunan şirket 
için tedbir kararı da verilmiş ise söz konusu şir-
kete İKK 89 uyarınca haciz ihbarnamesi gönderil-
mesi gerekmektedir.
Y. 12 HD E.2017/7493 K.2018/12462 T.28.11.2018

26.9.2004 tarih ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile 
Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Ka-
nuna paralel olarak, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun temyiz ve karar 
düzeltmeye ilişkin hükümlerinde değişiklik yaparak istinaf ve temyiz ile 
ilgili hükümleri yeniden düzenleyen 18.3.2005 tarih ve 5311 sayılı Kanun 
ile İcra İflas Kanunu’na eklenen geçici 7.maddeye göre, 5311 sayılı Kanun 
hükümleri Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başladığı 20.07.2016 ta-
rihinden sonra verilen kararlar hakkında uygulanır. 

Alacaklının, borçlu aleyhine kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla 
icra takibine başladığı, takibin kesinleşmesi üzerine, şikayetçi 3. kişi ... 
A.Ş.ye İİK’nin 89/1. maddesi gereğince haciz ihbarnamesi gönderildiği, 
şikayetçi 3. kişinin icra mahkemesine yaptığı başvuru ile; hakkında ... 
3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 08.4.2016 tarih ve 2016/414 Esas sayılı 
ara kararı ile iflasın ertelenmesi davası kapsamında ihtiyati tedbir ara 
kararı verildiğini ve bu tedbir nedeniyle icra müdürlüğünce şikayetçi şir-
kete 89/1 haciz ibarnamesi gönderilemeyeceğini ileri sürerek söz konusu 
haciz ihbarnamesinin iptalini talep ettiği, mahkemece; ihtiyati tedbirin, 
şikayetçinin borçlu konumunda olduğu uygulamalara ilişkin olup, başka-
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sının borcu nedeniyle şikayetçide bulunan alacağın haczine engel teşkil et-
mediği gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği, şikayetçi tarafından 
mahkeme kararı hakkında istinaf yoluna başvurulması üzerine, ... Bölge 
Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesinin 24.05.2017 tarihli ve 2017/631 
E. - 2017/848 K. sayılı kararı ile HMK’nin 353/1-b-1. maddesi gereğince 
başvurunun esastan reddedildiği görülmüştür.

... 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 08.4.2016 tarih ve 2016/414 E. sa-
yılı ihtiyati tedbir kararında; davacı şirket hakkında, 6183 sayılı Kanun’a 
göre yapılan takipler de dahil olmak üzere açılmış ve açılacak tüm icra 
takiplerinin ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesine, davacı şirketlere ait men-
kul ve gayrimenkul malların, banka hesaplarındaki paraların, 3. şahıs-
lardaki hak ve alacakların üzerine ihtiyati haciz konulmasının ve e-haciz, 
ihtiyati haciz yoluyla muhafaza altına alınmasının ihtiyati tedbir yoluyla 
önlenmesine hükmedildiği görülmektedir.

İİK’nin 89. maddesi hükmünde öngörülen birinci haciz ihbarnamesi-
nin üçüncü şahsa tebliği, doktrinde bir icra takip işlemi olarak nitelen-
dirilmektedir. Mahkemece; iflasın ertelenmesi davasında ihtiyati tedbir 
yoluyla “...hiçbir takip işlemi yapılmamasına...” karar verildiği zaman, 
ayrıca tasrih edilmemiş olsa bile, bir icra takip işlemi olarak 89/1 haciz 
ihbarnamesinin üçüncü kişiye gönderilmesi ve/veya tebliğ edilmesi yasak-
lanmış olmaktadır. Bu bağlamda, iflasın ertelenmesi ve bunun ön önlemi 
olarak ihtiyati tedbirle sağlanmak istenen amacın; özellikle takiplerin dur-
durulması suretiyle şirketin rahat bir nefes almasına imkan tanımaktır. 

Somut olayda; her ne kadar iflasın ertelenmesi davası ve bu dava kap-
samında verilen ihtiyati tedbir kararı, takip boçlusu olan ... A.Ş. ve ... 
hakkında olmayıp, kendisine 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilen şikayetçi 
3. kişi şirket hakkında ise de, şikayetçi şirket hakkında verilen ihtiyati 
tedbir kararının amacı, niteliği ve bu dava sonunda verilecek kararın etki-
leri nazara alındığında, borçlu konumunda olmasa dahi, şikayetçi şirket 
yönünden de haciz ihbarnamesi gönderilemeyeceğinin kabulü gerekir. 

O halde mahkemece, şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, 
şikayetin reddi yönünde hüküm tesis edilmesi ve istinaf başvurusunun da 
Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddedilmesi isabetsiz olup bozmayı 
gerektirmiştir.

SONUÇ

Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 
5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiy-
le uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, 
... Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesinin 24.05.2017 tarih ve 
2017/631 E.-2017/848 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA ve ... 16. 
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İcra Hukuk Mahkemesi’nin 28.11.2016 tarih ve 2016/1165 E.- 2016/876 
K. sayılı kararının (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde 
iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de Böl-
ge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 28/11/2018 gününde oy birliğiyle 
karar verildi.

İCRA TAKİBİ • TAKİP ŞARTI • SÜRESİZ ŞİKAYET

ÖZET: Yasal düzenleme gereğince SGK’ya baş-
vuru yapılması takip şartı olup, bu konuya ilişkin 
şikayetler İİK m.16/2 uyarınca süresiz olarak ya-
pılabilir.*
Y. 12. HD. E.2018/5001 K. 2019/574 T.21.01.2019

Borçlu SGK Başkanlığı vekilinin icra mahkemesine başvurusunda, 
takipten önce ödenmesi için borçlu idareye başvuru yapılmadığını ileri 
sürecek takibin iptalini talep ettiği; mahkemece, 7 günlük yasal ve kesin 
itiraz süresinin geçtiği gerekçesiyle istemin süre yönünden reddine karar 
verildiği anlaşılmıştır.

11.09.2014 tarih ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımla-
narak yürülüğe giren 6552 sayılı İş Kanunu ile bazı Kanun ve Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların yeniden 
Yapılandırılmasına Dair Kanunun 38. maddesiyle 5502 sayılı Kanun’un 
36. maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle, Kurumun taraf olduğu her 
türlü davalarda, Kurum aleyhine hükmedilen asıl alacak ile vekalet ücreti 
ve yargılama giderleri, alacaklı veya vekilin Kuruma ödemeye dayanak 
makmuz ve belgelerle birlikte yazılı şekilde yapacağı müracaat üzerine, 
bildiriceği banka hesap numarısına, müracaat tarihinden itibaren otuz 
gün içinde ödenir. Belirtilen sürede ödeme yapılmaması halinde, söz ko-
nusu alacaklar genel hükümler dairesinde tahsil olunur.

Yukarıdaki yasal düzenleme uyarınca kuruma başvuru yapılması ta-
kip şartı olup, bu madde kapsamındaki şikayetler, İKK’nun 16/2 maddesi 
uyarınca süresiz olarak yapılabilir.

O halde, mahkemece şikayetin esasının incelenerek oluşacak sonuca 
göre karar verilmesi gererirken, istemin süreden reddi yönünde hüküm 
tesisi isabetsizdir.

3 Gönderen: Kazım Güzelgün İstanbul Anadolu 16. İcra Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri 
Müdürü
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Sonuç

Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarı-
da yazılı nedenlerle İKK’nın 366. ve HUMK’nin 428. meddeleri  uyarınca 
BOZULMASINA, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme 
yolu açık olmak üzere, 21.01.2019 gğnğbde oy birliğiyle karar vrildi.

İLAMLI İCRA •TAŞINIR TESLİMİ • DEĞER TEPİTİ

ÖZET: Taşınır teslimine ilişkin ilamın icra daire-
sinde infazı safhasında taşınırın aynen tesliminin 
mümkün olmaması halinde; mahkeme ilamında 
değer tespit edilmemiş ise icra müdürü değer 
tespiti yapacaktır.
Bu tespite karşı itirazlar şikayet prosüdürü çerçe-
vesinde İcra Mahkemesi’nde çözümlenecektir.*
Y. 12 HD. E. 2018/5169 K. 2019/723 T. 22.01.2019

Borçlu vekilinin, icra mahkemesine başvurusunda; takibe dayanak 
İstanbul 2. Tüketici Mahkemesi’nin 26/04/2013 tarih ve 2012/563 Esas-
2013/565 Karar sayılı ilamı ile; aynı marka model ayıpsız yeni aracın da-
valılar tarafından davacıya verilmesine, aynen ifanın mümkün olmaması 
halinde İİK’nun 24. maddesi gereği işlem yapılmasına karar verildiğini, 
aynı model araç ellerinde bulunmadığından İİK’nun 24. maddesine göre 
işlem yapılması talebi üzerine, icra müdürlüğünce İstanbul Ticaret Oda-
sı’ndan aracın değerinin sorulduğunu, Ticaret Odası tarafından aracın 
ikinci el değerinin 61.465 TL, sıfır km anahtar teslim değerinin 63.970 
TL olduğunun bildirildiğini, 66.638,12 TL’nin ödenmesi için taraflarına 
muhtıra çıkarıldığını, tespit edilen fahiş ve hatalı değere istinaden çıka-
rılan muhtıranın iptali ile İİK’nun 24. maddesi gereğince kıymet takdiri 
raporu alınmasını talep ettiği, mahkemece, aracın değeri yönünden her 
hangi bir inceleme yapılmadan şikayetin kısmen kabulü ile muhtıra ile 
talep edilen faizin iptaline, sair şikayetlerinin reddine karar verildiği gö-
rülmektedir.

İİK’nun 24. maddesinin 1, 3, 4 ve 5. fıkralarında, taşınır teslimine dair 
ilam icra dairesine verilince, icra müdürünün icra emri tebliği ile 7 gün 
içinde o şeyin teslimini emredeceği, hükmolunan taşınır veya misli, borç-

* Gönderen: Kazım Güzelgün İstanbul Anadolu 16. İcra Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri 
Müdürü
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lu yedinde bulunursa zorla alınıp alacaklıya verileceği, yedinde bulunmaz-
sa, ilamda yazılı değerinin alınacağı, vermezse ayrıca icra emrine gerek 
kalmaksızın haciz yoluyla tahsil olunacağı, taşınır malın değeri ilamda 
yazılı olmadığı veya ihtilaflı bulunduğu takdirde icra müdürü tarafından 
haczin yapıldığı tarihteki rayice göre takdir olunacağı belirtildiği gibi, 
hükmolunan taşınırın değerinin, borsa ve ticaret odalarından, olmayan 
yerlerde icra müdürü tarafından seçilecek bilirkişiden sorulup alınacak 
cevaba göre tayin olunacağı belirtildikten sonra, maddenin son fıkrasında 
“ilgililerin bu hususta icra mahkemesine şikayet haklarının olduğu” hük-
müne yer verilmiştir.

Son fıkrada yer verilen bu düzenlemenin, icra müdürünün belirlediği 
taşınır değerinin taraflarca şikayet konusu edilmesi halinde, icra mah-
kemesine denetleme yetkisi tanıdığının, bu denetlemenin de icra hakimi 
tarafından uzman bilirkişiden yardım alınmak suretiyle gerçekleştirile-
ceğinin kabulü gerekir. Bu kabul karşısında, değer belirleme işleminin 
bizatihi icra müdürüne ait olduğu yönündeki yerleşik uygulama terk edil-
miştir.

O halde mahkemece, dava konusu ayıplı aracın teknik donanımını 
gösteren bilgi ve belgelerin (araç katalogu, kitapçığı vb) temin edilerek, 
bu araçtaki özellikler ile haczin yapıldığı tarihteki aynı marka ve model 
aracın yine teknik donanımını gösteren bilgi ve belgelerin (araç katalogu, 
kitapçığı vb) getirtilerek, bilirkişi aracılığıyla fiyata etkili teknik donanım-
larının karşılaştırılması, bu suretle ayıplı araçta bulunmayan özelliklerin 
değerleri tespit edilip, bu karşılığın haciz tarihindeki (icra dosyasındaki 
değer belirleme tarihindeki) aracın değerinden mahsubu suretiyle ayıp-
sız araç yerine talep edilebilecek miktarın bulunması gerekirken, tüm bu 
hususlar gözetilmeksizin yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm tesisi 
isabetsizdir.

SONUÇ 

Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının 
yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nin 366. ve HUMK’nin 428. maddeleri uya-
rınca BOZULMASINA, peşin alınan harem istek halinde iadesine, ilamın 
tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 
22/01/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.



YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

ASIL İŞVERENİN RÜCU HAKKI 
• 

SORUMLULUKLARIN TESPİTİ

ÖZET: İşçiye ödenen işçilik alacaklarından dolayı 
asıl işvereninin alt işverenlere açtığı rücu dava-
sında alt işverenler işçiyi çalıştırdıkları süreyle 
sınırlı olarak sorumludurlar. İhale şartnamesinde 
rücu konusunda özel bir hüküm bulunmuyorsa 
alt işverenler borcun yarısından sorumludurlar.
Son alt işveren ihbar tazminatının tamamından 
sorumludur. Yargılama giderlerinden de oranla-
ma yapılarak ödenecek miktarlar belirlenmelidir.
Y.13. HD. E.2016/3944 K.2018/10429 T. 07.11.2018

Davacı Mili Savunma Bakanlığı, hazır yemek hizmeti ihalesini üstle-
nen firma çalışanı dava dışı işçi ...’nın ... 2. İş Mahkemesi’nin 2008/1036 
Esas, 2010/46 Karar sayılı dosyası gereğince başlattığı ... 27. İcra Müdür-
lüğü’nün 2010/3941 Esas sayılı dosyasındaki takibe 10.029,40 TL ödeme 
yaptıklarını, iş akdi feshedilen işçiye yaptıkları ödemelerin tamamından 
ihale işini alan davalı firmaların sorumlu olduğunu belirterek, 10.029,40 
TL’nin ödeme tarihinden itibaren işleyen yasal faizi ile birlikte davalılar-
dan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalılar ...Ltd. Şti, ... Lokantacılık San. ve Tic. Ltd. Şti., ... Şirketi 
davanın reddini dilemiştir.

Davalı ... Yemek Üretim Dağıtım San. Tic. A.Ş için iflas masası, iflasın 
basit tasfiye usulüne göre yürütüldüğü ve alacaklılar toplantısının yapıl-
mayacağını bildirmiştir.

Mahkemece, ... - ...hakkındaki davanın reddine, davalılar ... Lokan-
tacılık Ltd. Şti., ... Yemek Üretim AŞ. ve ...Ltd. Şti. hakkındaki davanın 
kabulü ile 10.029,40 TL alacağın ödeme tarihlerinden itibaren yasal fa-
iziyle birlikte davalılardan (tahsilde mükerrerlik olmamak kaydıyla ve 
10.029,40 TL alacakta davalı ... Şirketinin sorumluluğu 6.431,99 TL da-
valı ... Şirketinin sorumluluğu 3.041,67 TL ve davalı ... Şirketinin sorum-
luluğu 5.534,55 TL ile sınırlı olmak üzere) alınarak davacıya verilmesine 
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karar verilmiş; hüküm, davacı vekili ve davalı .... Şti. tarafından temyiz 
edilmiştir.

1)Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerek-
tirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunma-
masına göre davacının tüm temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2)Dava, asıl işveren davacı Milli Savunma Bakanlığı’nın, davalı şirket-
ler nezdinde çalıştırılan işçinin açmış olduğu dava sonrasında ödemek 
zorunda kaldığı işçilik alacaklarının rücuen tazmini istemine ilişkindir. 
Taraflar arasındaki uyuşmazlık, dava dışı işçiye ödenen kıdem tazminatı, 
yıllık izin ücreti alacağı, fazla çalışma ücreti, ihbar tazminatı ve genel tatil 
ücreti alacaklarından tarafların ne oranda sorumlu olduklarına ilişkindir.

Uyuşmazlığın çözümünde öncelikle taraflar arasındaki sözleşme hü-
kümlerine, aynı sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkla ilgili verilmiş 
mahkeme kararlarına ve genel ve hukuk prensiplerine göre bir sonuca 
gidilmelidir.

Hükme esas alınan bilirkişi raporunda; Kıdem tazminatı yönünden, 
her işveren kendi döneminde gerçekleşen süre ve ücret üzerinden sorum-
lu olduğu, işverenler nezdinde geçen sürelerin tespitinde,işyeri devrine 
ilişkin kurallar uygulanası gerektiği, önceki işverenler nezdinde geçen 
çalışma süreleri son işveren nezdinde birleştirilmesi gerektiği, ücret ve 
UBGT alacaklarının tamamının ... A.Ş döneminde gerçekleştiğinden bu 
alacaklardan ve faizlerden tek başına sorumlu olduğu, işçiye ödenen ih-
bar tazminatıve yıllık izin ücreti ile bunların faizinden son işveren ...Ltd. 
Şti’nin sorumlu olduğu bildirilmiş ve bu değerlendirmeye göre yapılan he-
saplamalar esas alınarak, mahkemece bu rapor doğrultusunda karar ver-
miştir. Ancak, davacının kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti alacağı, fazla 
mesai ücreti ve ulusal bayram genel tatil ücreti alacaklarına konu ödediği 
işçilik haklarından doğan bedelden, davalı .... Şti. dava dışı işçiyi çalıştır-
dığı dönemi kapsayan kısmından sınırlı olarak sorumludur. Ayrıca dava 
dışı işçinin iş akdini haklı bir neden olmadan fesheden davalı .... Şti. son 
alt işveren olması nedeniyle ihbar tazminatıalacağının tamamından da 
sorumlu olacaktır. Ayrıca işçilik alacakları davası neticesinde davacının 
ödediği yargılama giderleri, faiz ve vekalet ücreti açısından da davalı aley-
hine hükmedilecek işçilik alacağı miktarına göre bir oranlama yapılarak 
davacı davalıya bu alacağını da rücu edebilir.

Yine, davacı ile davalılar arasında düzenlenen hizmet alım sözleşmesi 
ve ekleri olan şartnamelerin hükümleri incelendiğinde, davacı Bakanlığın 
çalıştırılacak işçiler ile ilgili işe başlama, çalışma koşulları, denetleme, 
mali haklarının ödenmesi ile ilgili denetim ve kontrolü tamamen elinde 
bulundurduğu, ancak taraflar arasındaki sözleşme hükümlerinde, işçi-
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lerin iş akitlerinden doğacak dava konusu alacaklardan hangi tarafın ne 
oranda sorumlu olduğu hususunda bir düzenlemenin bulunmadığı gö-
rülmektedir. Hal böyle olunca, tacir olan davalıların çalıştırdığı işçilerin 
fiili işçilik dışında sair ücret alacağı ve tazminat haklarından sorumlu 
olacağını bilebilecek durumda olduğu ancak, davacı bakanlığın da asıl 
işveren durumunu muhafaza etmesi nazara alındığında doğan zararlar-
dan tarafların yarı yarıya ve dava dışı işçiyi çalıştırdığı dönemi kapsayan 
kısmından sınırlı sorumlu olacağı gözetilerek yapılacak inceleme sonu-
cuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde taraf ve Yargıtay 
denetimine uygun olmayan, eksik incelemeye dayalı bilirkişi raporunun 
hükme esas alınarak alacağın tamamı üzerinden hesaplama yapılarak ya-
zılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ

Yukarıda (1) nolu bentte yazılı nedenlerle davacının tüm temyiz itiraz-
larının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen hük-
mün davalı .... Şti. yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek 
halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme 
yolu kapalı olmak üzere,07/11/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 ALT İŞVEREN SORUMLULUĞU 

ÖZET: İhale sözleşmesinde bulunan hükme göre, 
alt işveren çalıştırdığı işçilere ödenecek olan iş-
çilik alacaklarının tamamından sorumludur.
Y.13. HD. E.2017/65 K.2018/10451 T.08.11.2018

Davacı, aralarında akdedilen sözleşmeler neticesinde güvenlik işlerini 
ihale yoluyla davalı firmaların üstlendiklerini, davalı firma işçilerinden ... 
tarafından iş akdinin haksız feshedildiği gerekçesiyle aleyhlerine ... 10. 
İş Mahkemesi’ne dava açıldığını, bu davada hüküm altına alınan alacağın 
tahsili için ... 8. İcra Müdürlüğü’nün 2013/14894 Esas sayısında başla-
tılan icra takibi kapsamında 06.11.2013 tarihinde 13.971,86-TL ödeme 
yapıldığını, ödenen toplam 13.971,86-TL alacağın fazlaya ilişkin hakla-
rının saklı kalması kaydıyla ödeme tarihinden itibaren işletilecek yasal 
faiziyle birlikte davalılardan sorumlulukları oranında rücuen tahsiline 
karar verilmesini talep etmiştir.

Davalılar, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
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Mahkemece, davanın kısmen kabulüne; 1.209,27 TL’nin dava tarihin-
den itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ... şirketinden tahsili ile 
davacıya ödenmesine, 5.328,37 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek 
yasal faizi ile birlikte davalı ..... Ltd şirketinden tahsili ile davacıya öden-
mesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı ve 
davalı ... Ltd. Şti. tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerek-
tirici nedenlere ve özellikle delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunma-
masına göre, davalının tüm temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davacı, yapmış olduğu hizmet alım ihalelerinin, davalılar tarafından 
üstlenildiğini, ihale şartnamesine göre, davalı yüklenicilerin çalıştırdığı 
işçilerin iş hukukundan doğan her türlü işçilik hakları ile ilgili tazminat-
larından sorumlu olduğunu ileri sürerek eldeki davayı açmış olup, dava 
dışı işçinin işçilik alacaklarının tahsili için açtığı dava sonunda hesapla-
nan tazminatın eldeki davanın tarafı olan davacıdan tahsiline karar ve-
rildiği ve icra takibi sonunda da, davacı tarafından ödendiği ihtilafsızdır.

Dava, asıl işveren davacı valiliğe karşı, davalı şirketler tarafından çalış-
tırılan işçinin açmış olduğu dava sonrasında ödemek zorunda kaldıkları 
kıdem tazminatı ile fazla mesai ücreti ve ulusal bayram genel tatil ücreti 
alacağının rücuen tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, valilik tarafın-
dan ödenen işçilik alacağından davalıların, asıl işveren davacı ile birlikte 
yarı oranda sorumlu olduğunun kabulü ile hüküm kurulmuştur. Oysa 
ki davalılar ile valilik arasında imzalanan hizmet alımları tip sözleşme-
sinin eki olan teknik şartnamenin 7.23. maddesinde “ayrılan personelin 
iş mevzuatı ile ilgili hakları yüklenicinin sorumluluğundadır” şeklinde 
hükmün mevcut olduğu anlaşılmaktadır. O halde davalıların kendi ihale 
döneminde doğmuş olan kıdemtazminatı ile fazla mesai ücreti ve ulusal 
bayram genel tatil ücretinin tamamından sorumlu olduğunun kabulü ge-
rekirken, mahkemece açıklanan bu husus göz ardı edilerek yarı oranda 
sorumluluk esasının kabul edilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, boz-
ma nedenidir.

SONUÇ

Yukarıda (1) nolu bentte yazılı nedenlerle davalının tüm temyiz itiraz-
larının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen hük-
mün davacı yararına BOZULMASINA, aşağıda dökümü yazılı 355,59 TL. 
kalan harcın davalı-ATK Güvenlik Ltd. Şti.’den alınmasına, HUMK’nun 
440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 
08/11/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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TAŞERON İŞÇİSİ • KIDEM TAZMİNATI
 •

 RÜCU DAVASI

ÖZET: İhale şartnamesinde dava dışı işçiye öde-
necek olan kıdem tazminatından alt işverenin 
sorumlu olacağına ilişkin hüküm bulunması ha-
linde, alt işveren kendi işverenlik süresine ilişkin 
kıdem tazminatının tamamından sorumludur.
Y.13. HD E. 2017/630 K.2018/10450 T. 08.11.2018.

Davacı, dava dışı işçi... tarafından, kendisine ve ...’na karşı ... 1. As-
liye Hukuk Mahkemesi’nin 2012/131 esasında açılan işçilik alacakları-
na ilişkin dava neticesinde ... İcra Müdürlüğü’nün 2013/3993 esasına 
10.617,90 TL. ödeme yaptıklarını,...’u davalı Bakanlık’ta alt işvereni ola-
rak çalıştırmalarından önce davalı şirketlerde çalıştığını, ...’nın ise üst 
işveren konumunda olduğunu, dolayısıyla kıdem tazminatı ve diğer iş-
çilik alacaklarından tüm davalıların sorumlu tutulması gerektiğini ileri 
sürerek ... şirketinden 1.320,00 TL.kıdem tazminatı, 620,55 TL. yıllık 
izin alacağının, ... şirketinden 315,32 TL. kıdem tazminatı, 206,85 TL. 
yıllık izin alacağının, Birim Bilgi şirketinden 1.891,00 TL. kıdem tazmina-
tı, 206,85 TL. yıllık izin alacağının doğdukları tarihten itibaren işleyecek 
mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı ile tahsilini istemiş, ...’ndan ise 
tahsilde tekerrüre düşülmemek kaydı ile toplam ödemenin yarısına denk 
gelen 5.308,95 TL.nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile 
alınarak kendisine ödenmesini talep etmiştir.

Davalılar, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, ...Ticaret A.Ş.’ye yöneltilen davayla ilgili olarak; davanın 
kısmen kabulüne, 1.630,30 TLtazminatın davalıdan alınarak davacıya 
verilmesine, tazminata 26/07/2013 tarihinden itibaren mevduata uygula-
nacak en yüksek faizin işletilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, ... Bil-
gisayar İmalat ve Yazılım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine 
yöneltilen davayla ilgili olarak; davanın kısmen kabulüne, 315,32 TL taz-
minatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, tazminata 26/07/2013 
tarihinden itibaren mevduata uygulanacak en yüksek faizin işletilmesine, 
fazlaya ilişkin talebin reddine, ... Sağlık Bilgi Sistemleri Limited Şirketine 
yöneltilen davayla ilgili olarak; davanın kısmen kabulüne, 1.230,75 TLtaz-
minatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, tazminata 26/07/2013 
tarihinden itibaren mevduata uygulanacak en yüksek faizin işletilmesine, 
fazlaya ilişkin talebin reddine, Sağlık Bakanlığına yönelik davanın kabu-
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lüne, 5.308,95 TL tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 
tazminata 26/07/2013 tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine, tazmi-
natın 815,00 TL’lik bölümüyle ilgili sorumluluğun hükmün A fıkrasında 
zikredilen şirketle, 157,66 TL’lik bölümüyle ilgili sorumluluğun hükmün 
B fırkasında zikredilen şirketle, 615,37 TL’lik bölümüyle ilgili sorumlulu-
ğun hükmün C fıkrasında zikredilen şirketle müştereken ve müteselsilen 
olduğunun, bakiye bölümden sorumluluğun ise münferiden olduğunun 
tespitine karar verilmiş; hüküm, davalı T.C. ... tarafından temyiz edilmiş-
tir.

Davacı, yapmış olduğu hizmet alım ihalesi ile davalı ...’na ait işyerin-
de dava dışı işçi...’u çalıştırdığını, kendisinden önce de bu işçinin diğer 
davalı şirketler işçisi olarak davalı ...’nda çalıştığını, bu nedenle dava dışı 
işçinin işçilik alacaklarının tahsili için açtığı dava sonunda hesaplanan 
tazminatın son alt işveren olması nedeniyle kendisinden tahsiline karar 
verildiği ve icra takibi sonunda da, bu alacakları ödediği ihtilafsızdır.

Dava, son alt işveren davacı şirkete karşı, asıl işveren davalı T.C. ...’nın 
işyerinde çalıştırılan işçinin açmış olduğu dava sonrasında ödemek zo-
runda kaldığı kıdem tazminatı ile yıllık izin ücreti alacağının rücuen tah-
sili istemine ilişkindir. Mahkemece, davacı tarafından ödenen işçilik ala-
cağından, son alt işveren davacı ile asıl işveren davalı T.C. ...’nın birlikte 
yarı oranda sorumlu olduğunun kabulü ile hüküm kurulmuştur. Oysa ki 
davacı ile davalı T.C. ... arasında imzalanan hizmet alımları tip sözleş-
mesinin eki olan teknik şartnamenin 8.3. maddesine göre dava konusu 
işçilik alacaklarının kendi dönemine isabet eden kısmının tamamından 
davacının sorumlu olduğuna dair hükmün mevcut olduğu anlaşılmakta-
dır. O halde aralarındaki sözleşme gereğince davacının, davalı T.C. ...’na 
söz konusu işçilik alacaklarını rücu etme hakkı yoktur. Mahkemece, da-
valı T.C. ... yönünden davanın reddi gerekirken, açıklanan bu husus göz 
ardı edilerek yarı oranda sorumluluk esasının kabul edilmiş olması usul 
ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün davalı T.C. ... 
yararına BOZULMASINA, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar 
düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 08/11/2018 gününde oybirliğiyle karar 
verildi
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ADİ ORTAKLIĞIN BORÇLARI • DAVADA HUSUMET

ÖZET: Tüzel kişiliği olmayan adi ortaklığın dava-
da taraf olma ehliyeti yoktur.
Adi ortaklığın ortakları, ortaklığın borçlarından 
müteselsil olarak sorumludurlar.
Bu nedenle para borçlarına ilişkin davalarda or-
takların tümüne veya herhangi birine karşı dava 
açılabilir
Y 13. HD. E.2016/6603 K 2018/10443 T.08.11.2018

Davacı, davalının yanında 1998 yılında işe başladığını ancak 1999 yı-
lında sigortalı olduğunu, 2008 yılı Ekim ayında emekli olmasına rağmen 
2011 tarihine kadar çalışmaya devam ettiğini, emekli olmasına rağmen-
kıdem tazminatının ödenmediğini, ücret alacaklarının tam olarak öden-
mediğini, halen davalı tarafta 33.500,00 TL. ücret alacağının bulundu-
ğunu, fazla mesai yaptığını, dini ve milli bayramlarda çalıştığını ancak 
ücretlerinin ödenmediğini, ücretli yıllık izinlerinin de verilmediğini beyan 
ederek; fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 1.000,00 TL. kıdem 
tazminatı, 1.000,00 TL. maaş alacağı, 1.000,00 TL. fazla mesai alacağı, 
1.000,00 TL. yıllık izin alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini 
talep etmiştir.

Davalı, davacının davasını ... hakkında açtığını, adi ortaklığın husumet 
ehliyetinin olmadığını bu nedenle davanın husumet yönünden reddinin 
gerektiğini, davacının çalışmış olduğu yerin Yüreğir ilçesi Yerdelen köyün-
de bulunan bir çiftlik olduğunu, gerek 1475 sayılı İş Kanunu ve gerekse 
4857 sayılı İş Kanununun 5. Maddesine göre Tarım işyerlerinin iş kanu-
nu kapsamı dışında olduğunu, bu nedenle İş Mahkemelerinin bu davaya 
bakmaya görevli ve yetkili olmadığını, davanın görev yönünden de reddi 
gerektiğini, davacı ile davalılar arasında Borçlar Kanunu’nun 313. mad-
desi’nde ifadesini bulan bir hizmet akdinin imza edilmediğini, bu nedenle 
davacının ihbar ve kıdem tazminatı ile diğer işçilik haklarını talep etmeye 
hakkının olmadığını beyan ederek davanın reddine karar verilmesini ta-
lep etmiştir. 

Mahkemece, davacının kıdem tazminatı, fazla çalışma ücreti alacakla-
rıyla ilgili talebinin reddine, davacının yıllık izin ücreti alacağı talebinin ta-
leple bağlı kalınarak 1.000,00.TL yıllık izin ücreti alacağının 14/03/2012 
tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak da-
vacıya verilmesine, davacının ücret alacağı talebinin ıslah dilekçesi doğ-
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rultusunda kısmen kabulü ile; 16.841,35 TL ücret alacağının 1.000,00.
TL’sinin dava tarihi olan 14/03/2012 tarihinden, 15.841,35 TL’sinin ıslah 
tarihi olan 20/07/2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 
davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya dair talebin reddine ka-
rar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Taraflar arasında davalı taraf sıfatının belirlenmesi konusunda 
uyuşmazlık mevcuttur. 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 08.10.2003 tarih, 2003/12-574-564 
sayılı kararında vurgulandığı üzere ortak girişim iki veya daha fazla ger-
çek veya tüzel kişinin belli bir amaca ulaşmak için katkılarını birleştir-
dikleri bir ortaklık türü olup, bu ortaklığın tek başına tüzel kişiliği bulun-
mamaktadır.

Adi ortaklığın kendisine ait bir tüzel kişiliği mevcut olmadığından da-
vada taraf olma ehliyeti yoktur. Bir başka ifade ile adi ortaklığın dava ve 
takip ehliyeti olmadığı gibi, ortaklığa karşı dava açılamaz. Bu bağlamda 
adi ortaklığa karşı açılacak davalar, adi ortaklığın kendisine karşı değil 
dava konusunun paradan başka bir şey olması halinde ortaklığı oluştu-
ran ortakların tamamına, konusunun para olması halinde ise ortaklar 
arasında müteselsil sorumluluk esası geçerli olduğundan ortaklardan biri 
ya da birkaçı aleyhine yöneltilmelidir.

Somut uyuşmazlıkta, dava dilekçesinde ... taraf olarak gösterilmiştir. 
Dava konusu hizmet sözleşmesinden kaynaklanan para alacağına ilişkin 
olduğundan, adi ortaklar ihtiyari dava arkadaşıdırlar ve ortaklardan biri-
sine veya her ikisine karşı dava açılabilir. Mahkemece HMK 115/2. mad-
desi uyarınca davanın adi ortaklığın ortaklarına yöneltilmesi için davacı 
tarafa kesin süre verilmeli, dava yöneltildiği takdirde yargılamaya devam 
edilerek sonucuna göre karar verilmelidir. Verilen sürede dava şartı nok-
sanlığı giderilmemiş ise dava şartı yokluğu sebebiyle davanın usulden red-
dine karar verilmesi gerekirken, taraf teşkili sağlanmadan yazılı şekilde 
karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. 

2-Bozma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazlarının incelenme-
sine gerek görülmemiştir.

SONUÇ

Temyiz edilen kararın (1) nolu bentte gösterilen nedenlerle BOZULMA-
SINA, (2) nolu bent gereğince davalının diğer temyiz itirazlarının incelen-
mesine gerek görülmediğine, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 
HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde 
karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08/11/2018 gününde oybirliğiyle 
karar verildi.
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BORÇLAR KANUNU • HAKLI FESİH TAZMİNATI

ÖZET: Dava dilekçesindeki “kıdem tazminatı” ta-
lebinin “fesih tazminatı” olduğu kabul edilerek 
Borçlar Kanununa göre tazminata hükmedilme-
lidir.
Ücretlerinin ödenmemiş olması çalışana haklı fe-
sih olanağı verir.
Y.13. HD. E.2016/8807, K.2018/10740 T.15.11.2018

Davacı, 01/01/2006 tarihinden 31/07/2010 tarihine kadar davalı işye-
rinde at bakıcısı olarak çalıştığını, hem fazla çalışma, tatil ve izin ücretleri 
ile son aylık maaşının ödenmemesi hem de işyerinde kendisine kötü dav-
ranılması gibi sebeplerle İş Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince iş akdini 
feshettiğini bu nedenle kıdemtazminatı, ücret, fazla çalışma ücreti, bay-
ram ve genel tatil ücreti ile izin ücreti alacaklarının davalılardan müştere-
ken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. 

Davalılar, davacının kendi isteği ile işten ayrıldığını, işten ayrılmasının 
sebebinin orman işletmesinde memur olarak işbaşı yapması olduğunu, 
hiçbir alacağı bulunmadığını beyanla davanın reddi gerektiğini savun-
muşlardır.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile, 23/06/2013 günlü yargı dene-
timine açık, hüküm kurmaya yeterli bilirkişi raporuna dayanılarak 2010 
yılı Temmuz ayı ücret alacağı 593,10 TL, izin ücret alacağı 1.521,00 TL, 
fazla mesai ücretinden 1.242,56 TL’nin düşümü ile kalan 3.000 TL ve 
tatil ücretinden doğan 813,00 TL olmak üzere toplam 5.927,10 TL’nin 
18/08/2010 tarihinden itibaren yasal faizi ile beraber davalılardan alınıp, 
davacıya verilmesine, davacının fazlaya ilişkin istemlerinin reddine karar 
verilmiş; hüküm, davacı ve davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerek-
tirici nedenlere ve özellikle delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunma-
masına göre davalıların tüm temyiz itirazlarının, davacının ise aşağıdaki 
bendin kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Yanlar arasındaki uyuşmazlık 818 Sayılı BK.nun 313. ve devamı 
maddelerinde düzenlenen hizmet akdinden kaynaklanmakta olup, da-
vacının 31.07.2010 tarihinde hizmet akdinin sona erdiği hususunda 
uyuşmazlık bulunmamaktadır. Uyuşmazlık hizmet aktinin haklı nedenle 
feshedilip edilmediği ve davacının tazminata hak kazanıp kazanmadığı 
konusunda toplanmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun “istisnalar” baş-
lığını taşıyan 4/b. Madde ve fıkrasındaki “50’den az işçi çalıştırılan (50 
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dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde,” 
İş Kanunu hükümlerinin uygulanmayacağı açıkça belirtilmiştir. Bu du-
rumda uyuşmazlıkta uygulanacak hükümler davanın açıldığı tarih itiba-
riyle 818 Sayılı Kanun hükümleridir. Davacı’nın istemleri arasında kıdem 
tazminatı, fazla mesai, ulusal bayram genel tatil ve yıllık izin ücretleri ile 
ücret alacağı yer olmaktadır. BK.’nun 344. Maddesi’nde, “muhik sebep-
lerden dolayı gerek işçi gerekse iş sahibi, bir ihbara lüzum olmaksızın 
her vakit akdi fesedebilir. Ezcümle, ahlaka müteallik sebeplerden dolayı 
yahut hüsnüniyet kaideleri noktasından iki taraftan birini artık akti icra 
etmemekte haklı gösteren her hal, muhik bir sebep teşkil eder. Bu gibi 
hallerin mevcudiyetini hakim taktir eder. Fakat işçinin kendi kusuru ol-
maksızın duçar olduğu nispeten kısa bir hastalığı yahut kısa müddetli 
biraskeri mükellefiyeti ifa etmesi, muhik sebep olarak kabul edilemez.” 
hükmü, yine BK.’nun 345/1. Maddesi’nde ise, “Muhik sebepler bir tarafın 
akte riayet etmemesinden ibaret olduğu taktirde, bir taraf diğer tarafa 
onun akit ile müstehak iken mahrum kaldığı feri menfaatler de nazara 
alınmak üzere, tam bir tazminat itasıyla mükellef olur.” hükmü ve yine 
anılan maddenin 2. fıkrasında ise, “bundan başka hakim vaktinden evvel 
feshin mali neticelerini, hali ve mahalli adeti gözönünde tutarak taktir 
eder.” hükmü vazedilmiştir. 

Somut olaya dönülecek olursa; maddi olayları ileri sürmek taraflara, 
hukuki nitelendirme yapmak ve uygulanacak kanun maddelerini belirle-
mek hakime aittir (6100 sayılı HMK m. 33). İddianın ileri sürülüş şekli-
ne göre dava, hizmet akdinin haklı olarak davacı tarafından feshedilmesi 
nedeniyle hak kazanılacak olan fesih tazminatı alacağı isteğine ilişkindir. 
Eksik incelemeyle 818 sayılı yasa gereği kıdem tazminatıistenemeyeceği 
kanaatine varılarak yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır. 
Dinlenen tanık beyanlarıyla uyumlu, mahkemece de hükme esas alınmış 
bilirkişi raporuna göre; davacının, dava dilekçesinde iddia ettiği gibi ücret 
alacakları olduğu belirlenmiştir. Bu durumda davacının iş akdini haklı 
nedenle feshettiği görülmektedir. Davacının kıdem tazminatı talebi haklı 
nedenle fesih tazminatı talebi olarak nitelendirilerek 818 Sayılı BK’nun 
344 ve 345. maddeleri uyarınca davacı lehine bir tazminata hükmedilme-
si gerekirken, yanılgılı bir değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi 
bozmayı gerektirir

SONUÇ
Yukarıda (1) nolu bentte yazılı nedenlerle davalıların tüm temyiz iti-

razlarının, davacının ise ikinci bendin kapsamı dışındaki sair temyiz 
itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen 
hükmün davacı yararına BOZULMASINA, aşağıda dökümü yazılı 303,66 
TL. kalan harcın davalılardan alınmasına, peşin alınan 29,20 TL harcın 
davacıya iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme 
yolu kapalı olmak üzere, 15/11/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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ASIL İŞVEREN • ALT İŞVEREN • RÜCU HAKLARI

ÖZET: Asıl işverenin alt işverene açtığı rücu da-
vasında; Alt işveren işçiyi çalıştırdığı süreyle sı-
nırlı olarak kıdem tazminatı ve izin ücretinden so-
rumlu olacaktır.
Bu durumda işçiyi son çalıştıran alt işveren ihbar 
tazminatının tamamından sorumludur.
Faiz yargılama gideri ve vekalet ücreti sorumlulu-
ğu da oranlanarak belirlenecektir.
Y13. HD. E.2018/2802 K.2018/10751 T.15.112018

Davacı, yapmış olduğu hizmet alım ihalesi sonucunda çalıştırdığı da-
valı şirket işçisi ... tarafından aleyhlerine dava açıldığını, bu dava netice-
sinde de şirket işçisine 32.066,00 TL ödeme yaptıklarını, sözleşme ve 
mevzuat hükümleri uyarınca fazlaya ilişkin talep ve hakları saklı kalmak 
kaydıyla 32.066,00 TL’nin ödeme tarihi olan 21/06/2013’den itibaren iş-
leyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep 
etmiş.

Davalı, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kabulüne; ödeme tarihi olan 21/06/2013 tarihin-

den itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte 32.066,00 TL nin davalıdan 
tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından 
temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerek-
tirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunma-
masına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki sair temyiz 
itirazlarının reddi gerekir. 

2-Davacı, hizmet alım ihalesinin davalı tarafından üstlenildiğini, ihale 
şartnamesine göre, davalı yüklenicinin çalıştırdığı işçilerin iş hukukun-
dan doğan her türlü işçilik hakları ile ilgili ücret ve tazminatlarından so-
rumlu olduğunu ileri sürerek eldeki davayı açmış olup, dava dışı işçinin 
işçilik alacaklarının tahsili için açtığı dava sonunda hesaplanan miktarın 
bir kısmının eldeki davanın tarafı olan davacıdan tahsiline karar verildiği 
ve icra takibi sonunda da, davacı tarafından ödendiği ihtilafsızdır.

Dava, asıl işveren davacı ... başkanlığına, davalı şirket tarafından ça-
lıştırılan işçinin açmış olduğu dava sonrasında ödemek zorunda kaldığı 
işçilik alacaklarının rücuen tahsili istemine ilişkindir. Taraflar arasındaki 
uyuşmazlık, dava dışı işçiye ödenen kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık 
izin ücreti alacaklarından kimin sorumlu olduğuna ilişkindir. Uyuşmazlı-
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ğın çözümünde öncelikle taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine, aynı 
sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkla ilgili verilmiş mahkeme karar-
ları ve genel hukuk prensipleri dikkate alınarak bir sonuca gidilmelidir. 
Davacının kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti alacaklarına konu ödediği 
işçilik haklarından doğan bedelden, davalı şirketin dava dışı işçiyi çalış-
tırdığı dönemi kapsayan kısmından sınırlı sorumlu olacağı, bu nedenle 
dava dışı işçinin davalı işçisi olarak çalıştığı süre bir yıldan az olsa bile 
işçiyi çalıştırdığı süre ile orantılı olarak kıdem tazminatının ve yıllık izin 
ücretinin tahsiline karar verilmesi gerektiği, davalının son alt işveren ola-
rak işçicin iş akdini haklı bir neden olmadan sona erdirerek ihbar tazmi-
natı alacağının doğmasına sebebiyet verdiği için ihbar tazminatı alacağı-
nın tamamından sorumlu olduğu ve işçilik alacakları davası neticesinde 
davacının ödediği yargılama giderleri, faiz ve vekalet ücreti yönünden de 
davalıya rücu edilecek işçilik alacağı miktarına göre bir oranlama yapı-
larak davacının davalıdan bu alacağını da talep edebileceği gözetilerek 
yapılacak inceleme sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken mah-
kemece, açıklanan bu husus göz ardı edilerek davalının son alt işveren 
olması nedeniyle alacağın tamamından sorumlu tutulmuş olması usul ve 
yasaya aykırıdır.

SONUÇ
Yukarıda (1) nolu bentte yazılı nedenlerle davalının ikinci bendin kap-

samı dışındaki sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan 
nedenlerle temyiz edilen hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin 
alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca 
tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üze-
re, 15/11/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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AVUKATLIK ÜCRETİ • HARCA ESAS DEĞER

ÖZET: Vekalet ücreti talep etmiş olunan söz ko-
nusu tapu iptal ve tescil davasında harca esas 
değer farklı olup peşin harç da bu değer üzerin-
den yatırılmış, davada ıslah da yapılmamıştır. Bu 
durumda vekalet ücretinin, harcın yatırıldığı dava 
değeri üzerinden hesaplanarak, bu miktar üze-
rinden karar verilmesi gerekirken, mahkemece 
açıklanan husus göz ardı edilerek, iş bu dava-
da mahallinde yapılan keşifte bilirkişi tarafından 
müddeabihin değeri olarak belirtilen miktarın ve-
kalet ücreti hesabında esas alınmış olması boz-
mayı gerektirir.
Y. 13 HD E. 2018/4574 K.2018/9473 T.17/10/2018

Davacı, davalıların murisi ....’ın vekili olduğunu, muris adına ...3.As-
liye Hukuk Mahkemesi’nin 2007/127 esas sayılı dosyasını takip ettiğini, 
davanın muris lehine sonuçlandığını, murisle bu dava konusu taşınma-
zın değerinin %20 si oranında vekalet ücreti ödeneceği konusunda an-
laştıklarını ancak ödeme yapılmadan murisin vefat ettiğini, sonrasında 
mirasçılarının ödeme yapmayı kabul etmediklerini beyanla fazlaya ilişkin 
hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1.000,00 TL vekalet ücretinin da-
valılardan tahsiline karar verilmesini istemiş, ıslah dilekçesiyle talebini 
1.917.300,00 TL olarak arttırmıştır. 

Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir. 
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalılarca 

temyiz edilmiştir.
1-Dava, vekalet ücreti alacağının tahsili istemine ilişkin olup davacı, 

davalıların murisinden aldığı vekaletname ile tapu iptal ve tescil davasını 
vekil olarak takip ettiğini, davayı sonuçlandırıp kesinleşmesini sağladığını 
ancak vekalet ücretini tahsil edemediğini beyan etmiş, davalılar ise davacı 
avukatın muristen vekalet ücretini tahsil ettiğini ve vekalet ücretinin rayiç 
değer değil harca esas değer üzerinden hesaplanması gerektiğini savuna-
rak davanın reddini dilemişlerdir. 

Mahkemece davacı avukata ödenmesi gereken vekalet ücretinin, bu 
konuda yazılı bir sözleşmenin bulunmaması nedeniyle Avukatlık Kanu-
nunun 164/4. maddesi gereğince dava değerinin takdiren %15’i üzerinden 
belirlenmesi gerektiği kabul edilerek, yapılan keşif sonucunda taşınmazın 
değeri olarak tespit edilen miktar üzerinden hesaplanan 1.917,300,00 TL 
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üzerinden hüküm kurulmuştur. 
Oysa ki davacıların vekalet ücreti talep etmiş oldukları söz konusu 

tapu iptal ve tescil davasında harca esas değer farklı olup peşin harç da 
bu değer üzerinden yatırılmış, davada ıslah da yapılmamıştır. Bu durum-
da vekalet ücretinin, harcın yatırıldığı dava değeri üzerinden hesaplana-
rak, bu miktar üzerinden karar verilmesi gerekirken, mahkemece açık-
lanan husus göz ardı edilerek, iş bu davada mahallinde yapılan keşifte 
bilirkişi tarafından müddeabihin değeri olarak belirtilen miktarın vekalet 
ücreti hesabında esas alınmış olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı 
gerektirir. 

2-Bozma nedenine göre davalıların diğer temyiz itirazlarının bu aşa-
mada incelenmesine gerek görülmemiştir. 

SONUÇ
1. Bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün BOZULMASI-

NA, 2. bent gereğince davalıların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine 
yer olmadığına, 1.630,00 TL duruşma avukatlık parasının davacıdan alı-
narak davalılara ödenmesine, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 
HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde 
karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17/10/2018 gününde oybirliğiyle 
karar verildi.



YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ

BİRDEN FAZLA DAVALI • VEKALET ÜCRETİ

ÖZET: Birden fazla davalıya karşı açılan davalar-
da; davanın reddi halinde ret sebebi ortak olan 
davalılar için tek vekalet ücreti, ret sebebi  ayrı 
olan davalılar için ayrı ayrı vekalet ücreti takdir 
edilmelidir.
Y. 14. HD E.2014/4256 K. 2014/3195 T07.07.2014

Mahkemece, 1.Hukuk Dairesinin 20.12.2012 tarihli ve 2012/6303-
15535EK sayılı bozma ilamına uyularak, dava konusu taşınmaza ilişkin 
tapu kayıtlarının illetini teşkil eden idari işlemin idari yargı yerinde iptal 
edilmediği, halen geçerliliğini koruduğu gerekçesi ile davanın reddine ka-
rar verilmiştir.

Hükmü davacı vekili ile davalılardan... ... vekili temyiz etmiştir.

1-Yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve dosya kapsamına göre da-
vacı vekilinin tüm davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki 
temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarife-
si’nin 3/2. maddesi gereğince: “Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üze-
re, birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak 
olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine 
ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.” Mahke-
mece, anılan hüküm gözetilmeden, davalı ... Belediyesi hakkında hüküm 
kurulmasına yer 

olmadığına, diğer davalılar... ... ile ... hakkındaki davanın esastan red-
dine karar verildiği halde Davalı ... Belediyesi lehine tek, diiğer davalılar 
lehine de tek bir vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken her biri için 
ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi doğru değildir. Ancak, bu husus 
kararın bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğin-
den HUMK’nun 438/7. maddesi uyarınca hüküm sonucunun aşağıdaki 
şekilde düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir. 

SONUÇ

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenle davacı vekilinin tüm 
davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bent uya-
rınca hükmün 4. bendin hüküm sonucundan çıkarılarak yerine dördün-
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cü bent olarak “Davalı... ... ile dahili davalı ... kendilerini vekille temsil 
ettirmiş olduklarından karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık 
Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesaplanan 1.320.-TL maktu vekalet üc-
retinin davacıdan alınarak davalı... ... ile dahili davalı ... Başkanlığına ve-
rilmesine,”ibaresinin ve dördüncü bentten sonra gelmek üzere yeni bir 
bent olarak”Davalı ... kendisini vekille temsil ettirmiş olduğundan karar 
tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca he-
saplanan 1.320.-TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı ... 
Başkanlığına verilmesine,’’ cümlelerinin yazılmasına, hükmün DEĞİŞTİ-
RİLMİŞ ve DÜZELTİLMİŞ bu şekliyle ONANMASINA, peşin harcın istek 
halinde yatıran davalı tarafa iadesine 07.07.2014 tarihinde oybirliği ile 
karar verildi.

BAŞKASININ ARAZİSİ ÜZERİNE YAPI YAPILMASI
 •

 İFRAZ KOŞULU

ÖZET: Başkasının arazisine yapı yapan kişinin 
tescil talebinde bulunabilmesi için; malzeme sa-
hibinin iyiniyetli olması, yapı değerinin taşınmaz 
değerinden fazla olması, malzeme sahibinin ta-
şınmaz malikine uygun bir bedel ödemesi gere-
kir.
Ancak, bu durumun gerçekleşmesi için dava ko-
nusu taşınmazın yasaya uygun şekilde ifrazının 
mümkün olması gerekir.
Y.14. HD. E.2015/7330 K.2017/442 T.23.01.2017

Dava, Türk Medeni Kanununun 724. maddesine dayalı tapu iptali ve 
tescil, mümkün olmadığı taktirde tazminat isteğine ilişkindir.

Davacılar vekili; dava konusu 733 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın 1/2 
hissesinin bir kısım davalıların miras bırakanı DY, 11007/24202 hisse-
sinin ise davalılardan ... adına kayıtlı olduğunu, müvekkillerinin davalı-
lardan harici satış sözleşmeleriyle bedelini ödemek suretiyle taşınmazın 
belirli bölümlerini satın alarak taşınmaz üzerine malik sıfatıyla ve tüm 
yapı masraflarını kendileri karşılayarak iyiniyetle inşaat yaptıklarını, 
müvekkillerinin taşınmazı satın aldıkları tarihte tapudan hisse satışının 
mümkün olmaması ve noterlikçe satış vaadi sözleşmesi yapılamadığın-
dan ileride mülkiyetin kendilerine geçeceği inancı ile hareket ettiklerini, 
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ayrıca tapu maliklerinin bilgisi ve rızası dahilinde belediyeye müracaat 
ederek kendi adlarına emlak kayıtlarını da yaptırdıklarını, inşaatın yapı-
mı süresince ve inşaatın tamamlanmasından günümüze kadar davalılar 
tarafından her hangi bir müdahalenin olmadığını, davalıların şifahi ola-
rak müvekkillerin haklılığını ikrar etmelerine rağmen tapu kayıtları üze-
rinden resmi satış yapılamaması nedeniyle hisse devri yapamadıklarını 
ileri sürerek; 733 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz üzerinde müvekkillerinin 
kendi malzemeleri ile iyi niyetle inşa etmiş oldukları yapıların keşifte tes-
pit edilecek olan kullanıma uygun gelen arsa payı oranında hisselerin da-
valıların tapularından iptali ile müvekkillerinin adlarına ayrı ayrı tescili; 
tescil talebinin reddi halinde ise, davalıların sebepsiz zenginleşmesinden 
dolayı arsa bedeli olarak ödenmiş olan meblağların dava tarihine göre 
güncellenmiş değeri ile binaların malzeme değerine karşılık gelmek üzere 
tazminat isteğinde bulunmuştur.

Bir kısım davalılar vekili; müvekkillerinin, dava konusu taşınmazın 
1/2 hissesinin maliki DYnın mirasçıları olduğunu, davacılardan N., A., F. 
ve N. ile müvekkillerinin murisi DY arasında yapıldığı iddia edilen satışın 
resmi şekil koşuluna uyulmadığından geçersiz olduğu gibi, talebin BK’nın 
125. maddesi uyarınca zamanaşımına uğradığını, davacıların tescil tale-
binin yasal koşullarının oluşmadığını, yapı değerlerinin taşınmazın kıy-
metinden fazla olmadığını ve mevcut yapıların da imar mevzuatına aykırı 
olması sebebiyle ekonomik değerlerinin bulunmadığını, ayrıca 3194 sayılı 
Yasanın 18/son maddesi uyarınca davacıların istemlerinin ifasının imkan-
sız olduğunu; davacıların terditli olarak talep ettikleri sebepsiz zengin-
leşme nedeniyle satış bedellerine yönelik istemlerinin de zamanaşımına 
uğradığını belirterek, davanın reddini savunmuştur.

Davalı ... vekili; davacıların tescil istemleriyle terditli tazminat taleple-
rinin zamanaşımına uğradığını, davacı ... yönünden tüm paydaşların rıza-
sı olmadığından temliken tescil talebinin dinlenemeyeceğini, diğer davacı-
lar bakımından ise, iyiniyetli olmadıkları gibi, aksi kabul edilse bile açık 
itiraza rağmen ruhsatsız şekilde 4-5 katlı binalar yaptıklarını, bu duruma 
da muvafakatlerinin bulunmadığını, taşınmazın değerinin yapı değerle-
rinden fazla olduğunu, davacılardan Nejmettin’e verilmiş bir muvafakat-
name de bulunmadığını beyan ederek, davanın reddine karar verilmesini 
talep etmiştir. 

Dahili davalı ...; dava konusu taşınmazda kendisinin de binalı olarak 
belli bir bölümü haricen satın aldığını ve sonrasında hükmen paydaş hale 
geldiğini, davacıların da iyiniyetli olduklarını, davacıların davalarında 
haklı olup, davalarının kabulü gerektiğini beyan etmiş; diğer dahili dava-
lılar, davaya cevap vermemişlerdir.
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Mahkemece; “davacıların, tapu malikleri davalı ... ve bir kısım dava-
lıların murisi D.dan, tapu maliklerince yapılan özel parselasyon ile bir 
kısım hisseleri, harici satış sözleşmesi ile hisse tapusu tapu maliklerine 
verildiğinde tapularını almak inancı ile satın aldıkları, sözleşme gereğin-
ce davacıların edimini yerine getirerek satış bedellerini ödedikleri, davalı 
...’nin dava konusu taşınmazda bir kısım hisselerini dahili davalılara ve 
dava dışı kişilere haricen satarak bu kişiler tarafından açılan tapu iptali 
davasında davayı kabul ederek bu alıcılara hükmen tescil imkanı sağ-
landığı, davalıların, davacıların taşınmazı kullanmaları nedeniyle hiç bir 
yasal girişimde de bulunmadıkları, davacıların dava konusu taşınmaz-
daki hisseleri, tapu malikleri tarafından hisse tapuları verilme imkanı 
bir şekilde oluştuğunda tapudan devir alacakları inancıyla haricen satın 
aldıkları, davalıların edimini yerine getirmemesinin hakkın kötüye kul-
lanımı niteliğinde olduğu” gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar 
verilmiştir. 

Hükmü birkısım davalılar vekili ve davalı ... vekili temyiz etmiştir.

Türk Medeni Kanununun 684 ve 718. maddeleri hükümleri gereğin-
ce yapı, üzerinde bulunduğu taşınmazın mütemmim cüzü (tamamlayıcı 
parçası) haline gelir ve o taşınmazın mülkiyetine tabi olur. Ancak, yasa 
koyucu somut olaydaki taşınmazların durumunu genel hükümlere bırak-
mamış, bu konumdaki taşınmazların maliki ile yapıyı yapan kişi arasın-
daki ilişkiyi Türk Medeni Kanununun 722, 723. ve 724. maddelerinde 
özel olarak düzenlemiştir. Uyuşmazlığın bu kapsamda değerlendirilmesi 
gerekecektir.

Bir kimsenin kendi malzemesi ile başkasının tapulu taşınmazına sü-
rekli, esaslı ve mütemmim cüzü (tamamlayıcı parçası) niteliğinde yapı 
yapması halinde diğer koşullar da mevcutsa malzeme sahibi yapının bu-
lunduğu alan ile yapının kullanılması için zorunlu arazi parçasının tesci-
lini mülkiyet hakkı sahibinden isteyebilir. 

Türk Medeni Kanunu’nun 724. maddesinde yapı sahibine tanınan bu 
hak, kişisel hak niteliğinde olup, bina sahibi ve onun külli halefleri tara-
fından, inşaat yapılırken taşınmazın maliki kim ise ona ya da onun külli 
haleflerine karşı ileri sürülebilir. Hemen belirtmek gerekir ki, taşınmaza 
sonradan malik olan kişiye karşı da bu kişisel hak ancak yapı sahibini 
bu haktan mahrum bırakmak amacıyla arsa sahibi ile el ve işbirliği içinde 
olduğu iddiası ileri sürülebilir. Malzeme sahibinin Türk Medeni Kanunu-
nun 724. maddesine dayanarak tescil talebinde bulunabilmesi bazı koşul-
ların varlığına bağlıdır; 
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a) Birinci koşul, malzeme sahibinin iyiniyetli olmasıdır; 

Türk Medeni Kanununun 724. maddesi hükmünden açıkça anlaşıldığı 
üzere, taşınmaz mülkiyetinin yapı sahibine verilebilmesi için öncelikli ko-
şul iyiniyettir. Öngörülen iyiniyetin Türk Medeni Kanunu’nun 3. madde-
sinde hükme bağlanan sübjektif iyiniyet olduğunda da kuşku yoktur. Bu 
kural, malzeme sahibinin, elattığı taşınmazın başkasının mülkü olduğu-
nu bilmemesini veya beklenen tüm dikkat ve özeni göstermesine karşılık 
bilebilecek durumda olmamasını ya da yapıyı yapmakta haklı bir sebe-
binin bulunmasını ifade eder. Malzeme sahibinin tescil istemi ile açtığı 
davada iyiniyetin varlığı iddia ve savunmaya bakılmaksızın mahkemece 
re’sen araştırılmalıdır. Ne var ki, 14.02.1951 tarihli ve 17/1 sayılı Yargı-
tay İçtihadı Birleştirme Kararında belirtildiği gibi olay ve karinelerden, 
durumun özelliklerine göre kendisinden beklenen dikkat ve özeni göster-
memiş olduğu açık bulunan malzeme sahibinin temliken tescil talebinde 
bulunması mümkün değildir. Çünkü bu gibi durumlarda kötüniyet karşı 
tarafın ispatı gerekmeden belirlenmiş olur. Ayrıca iyiniyet inşaatın başla-
dığı andan tamamlandığı ana kadar devam etmelidir.

b) İkinci koşul ise yapı kıymetinin taşınmazın değerinden açıkça fazla 
olmasıdır;

Bu koşul dava tarihine ve objektif esaslara göre saptanmalı, fazlalık ilk 
bakışta da kolayca anlaşılmalıdır. İnşaatın kapsadığı alanın ifrazı kabil 
ise arsa değeri yalnız bu kısma göre, aksi halde tamamının değerine göre 
bulunmalıdır. Bazı Yargıtay kararlarında vurgulandığı üzere, inşaatın kal-
dırılmasının arazi ve malzemeye vereceği zarar, kaldırılmasıyla malzeme 
sahibinin elde edeceği yarardan daha fazla ise inşaatın kaldırılması fahiş 
bir zarara yol açar. 

c) Üçüncü koşul, yapıyı yapanın (malzeme sahibinin), taşınmaz maliki-
ne uygun bir bedel ödemesidir.

Uygun bedel genellikle yapı için gerekli olan arsa miktarının dava tari-
hindeki gerçek değeri olarak kabul edilmekte ise de, büyük bir taşınma-
zın bir kısmının devri gerektiğinde geri kalan kısmın bedelinde noksan-
lıklar meydana gelecekse, bunlar taşınmaza bağlı öteki zararlar da göz 
önünde bulundurularak hak ve yarar dengesi kurulması suretiyle hesap-
lattırılmalı, iptale konu zemin bedeli arsa sahibine ödenmek üzere depo 
ettirilmeli, önceden ödenmiş bedel var ise bu miktar ödenecek bedelden 
mahsup edilmelidir. 

Yukarıda değinilen üç koşulun yanı sıra, yapının bulunduğu arazi par-
çası davalıya ait taşınmazın bir kısmını kapsıyor ise tescile konu olacak 
yer, inşaat alanı ile zorunlu kullanım alanını kapsayacağından mahke-
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mece iptal ve tescile karar verebilmek için bu kısmın ana taşınmazdan 
ifrazının da mümkün olması gereklidir. 

Somut olayda; dava konusu 733 ada 5 parsel sayılı taşınmazın müş-
terek mülkiyet hükümlerine tabi olarak 12101,00 m2 miktarlı, tarla ve 
kargir ev niteliğiyle kayıtlı olup, bir kısım davalıların miras bırakanı Dur-
sun Yazıcı’nın 19.12.1961 tarihinde 1/2 pay maliki olduğu, davalı ...’nın 
ise 11007/12101 payının bulunduğu, diğer dahili davalıların hükmen 
tescil suretiyle taşınmazda paydaş hale geldikleri; davacılardan ...’ın da 
21.01.2011 tarihinde dava dışı üçüncü kişiden alım suretiyle kayden pay-
daş  olduğu görülmektedir. Öte yandan; mahkemece yapılan keşif sonucu 
düzenlenen bilirkişi heyeti raporuyla davacılara ait binaların ifrazlarının 
mümkün bulunmadığı bildirilmiştir. 

Davacılar, dava konusu taşınmazda özel parselasyon yapıldığını ve 
özel parsellerden bazılarını haricen satın alarak iyiniyetle bina yaptıkla-
rını ileri sürerek eldeki davayı açmışlar ve öncelikle taşınmazda paydaş 
kılınmalarını, mümkün olmazsa tazminat istemişlerdir.

Hemen belirtilmelidir ki, TMK.’nun 724. maddesinde öngörülen ko-
şulların oluştuğunun kabulü halinde, iyiniyetle yapılan bölümün ifrazı 
suretiyle tescile hükmedilmesi gerektiği açıktır. Farklı bir ifadeyle, anılan 
yasal düzenlemeye dayalı olarak çekişmeli taşınmazda paydaş kılınma 
olanağı yoktur. Kaldı ki, anılan husus madde hükmünün özüne de aykı-
rıdır. 

Diğer taraftan, davacıların yapılandıkları bölümlerin ana taşınmazdan 
ifrazlarının mümkün olmadığı da belirlenmiştir.

O halde, yukarıda değinilen ilkeler ışığında somut olay değerlendirildi-
ğinde, davacılar yararına TMK’nun 724. maddesi uyarınca temliken tescil 
koşullarının oluştuğundan sözedilemez. 

Hal böyle olunca, davacıların temliken tescil taleplerinin reddi ile ikin-
ci kademedeki tazminat istemleri hakkında bir karar verilmesi gerekir-
ken yanılgılı değerlendirmeyle yazılı olduğu üzere hüküm kurulması doğ-
ru görülmemiş, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle, birkısım davalılar vekili ve davalı ... 
vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin 
yatırılan harcın istek halinde yatıranlara iadesine, kararın tebliğinden iti-
baren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23.01.2017 
tarihinde oybirliği ile karar verildi.
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DAVANIN KONUSUZ KALMASI 
• 

MASRAF VE AVUKAT ÜCRETİ

ÖZET: Dava konusuz kalsa reddedilse de dava-
nın açılmasına sebebiyet veren davalı masraf ve 
vekalet ücretinden sorumludur.
Y. 14. HD. E.2017/4256 K.2018/3195 T.19.04.2018

Dava, kadastral parselin ihyasına yönelik tapu iptali ve tescil isteğine 
ilişkindir.

Davacılar vekili; davacıların kayden paydaşı oldukları 122 parsel sayılı 
taşınmazda davalı ... tarafından yapılan imar uygulaması sonucunda çok 
sayıda imar parsellerinin oluşturulduğunu, ancak davacıların ev ve bahçe 
olarak kullandıkları kısımlardan bahçe bölümünün davalı ... adına 7788 
ada 2 sayılı imar parseli olarak tescil edildiğini, oysa davalının bu yerle 
ilgisinin bulunmadığını ileri sürerek; tapu iptali ve tescil isteğiyle eldeki 
davayı açmıştır.

Davalı ... vekili; davalı belediyeye husumet yöneltilemeyeceğini ve esa-
sende tescilin dayanağı olan idari işlem iptal edilmediği sürece davacı ta-
rafın tapu iptali talebinde bulunamayacağını belirterek davanın reddini 
savunmuş; diğer davalı ise, davaya yanıt vermemiştir.

Mahkemece; “kadastral parselin eski hale iadesi halinde yüzlerce par-
sel ve malikin olumsuz etkileneceği, sorunun ancak belediyece yapılacak 
imar uygulaması ile veya oluşan zararın tazmin yoluyla giderilebileceği, 
bunun haricinde verilecek kadastral parselin eski haline iadesi kararının 
fiilen uygulanma imkanının da mevcut olmadığı; ayrıca 3194 sayılı imar 
kanununun 18. Maddesi uyarınca imar parseli malikine karşı yapı sahi-
binin korunduğu” gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Hük-
mün davacılar vekilince temyizi üzerine Dairemizce “... öncelikle ihyası 
istenen kadastral parsel üzerinde oluşturulan imar parsel maliklerinin 
tespit edilerek taraf teşkilinin sağlanması ve ondan sonra toplanan ve top-
lanacak deliller birlikte değerlendirilmek suretiyle işin esası bakımından 
bir karar verilmesi gerekirken, taraf teşkili sağlanmaksızın ve yanılgılı 
gerekçelerle yazılı olduğu üzere hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu 
sebeplerle hükmün bozulması gerekmiştir.”, gerekçesiyle hükmün bozul-
masına karar verilmiştir.
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Bozma sonrası davacılar ... ve ... davalı belediyeden tapularını aldıkla-
rını davanın konusuz kaldığını beyan etmişler ve yine davacılar vekili de 
aynı mahiyette beyanda bulunarak davalarının konusuz kaldığını belirt-
miş, mahkemece davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine 
yer olmadığına karar verilmiştir.

Hükmü davacılar vekili temyiz etmiştir.

Hemen belirtilmelidir ki, dava konusu 122 parsel sayılı taşınmazda 
davalı ... tarafından imar uygulaması yapıldığı, ancak bu idari işlemin 
idari yargı yerinde iptal edildiği tartışmasızdır.

O halde; davalı ..., yaptığı kamusal tasarruf (idari işlem) nedeniyle da-
vanın açılmasına sebebiyet verdiğinden maktu harç, maktu vekalet ücreti 
ve yargılama giderlerinin davalı belediyeye yüklenmesi gerekirken, bu hu-
sus gözardı edilerek yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması doğru görül-
memiş, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının 
kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde 
yatırana iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzelt-
me yolu açık olmak üzere, 19.04.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

TAŞINMAZIN SATIŞ VAADİ • ZAMANAŞIMI • İYİNİYET

ÖZET: Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinde za-
manaşımı süresi on yıldır.
Ancak, satışı vaat edilen taşınmaz alacaklısına 
fiilen teslim edilmiş ise, bu kişinin zamanaşımı 
savunmasına itibar edilmez.
Y14 HD. E. 2016/4048 K. 2019/144 T. 08.01.2019

Dava, taşınmaz satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptal ve tescil, 
ikinci kademede tazminat istemine ilişkindir.

Davacı vekili, davacı ile davalıların murisi ... arasında 22.09.1997 ta-
rihli re’sen düzenleme şeklinde taşınmaz satış vaadi sözleşmesi akdedi-
lerek eski 7070 ada 4 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan 2 katlı 
binanın altındaki ... Caddesine bakan, dükkan vasfına haiz taşınmazın 
500.000.000TL bedel ile davacıya satışının vaat edildiğini, bedelin nak-
den ödendiğini, 20 yıldan beri davacının bakkal olarak bu dükkanı işlet-
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tiğini, imar uygulaması sonucu davalıya ait hissenin 9025 ada 4 parsele 
gittiğini, davalının 26.08.2013 tarihinde ölümü ile mirasçılarına intikal 
eden hisselerin tapu kaydının iptali ile davacı adına tescili, tapu iptal ve 
tescil talebinin kabul edilmemesi halinde davalılara ait hisselerin rayiç 
bedeli belirlenerek dava tarihi itibariyle işletilecek yasal faizinin, rayiç be-
deli belli olmadığı takdirde satış bedelinin günümüz değerine güncellene-
rek davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalılar vekili, davacının dava konusu taşınmazda kiracı konumunda 
olduğunu, zilyetliğin teslim edilmediğini, davanın zamanaşımına uğradı-
ğını, satış vaadi sözleşmesine yazılı olan bedelin davacı tarafından öden-
diğine dair herhangi bir makbuz sunulmadığını beyanla davanın reddini 
istemiştir.

Mahkemece, satış vaadi sözleşmesinin 22.09.1997 tarihinde yapıldığı, 
taşınmazda yıllardan beri satış vaadinde bulunan ...’nin hissesinin bulun-
duğu, bu nedenle 10 yıllık zamanaşımının dolduğu gerekçesiyle tapu iptal 
tescil ve tazminat isteminin ayrı ayrı reddine karar verilmiştir.

Mahkemece hüküm kurulmasından sonra, davalı vekilinin talebi üze-
rine tapu kaydındaki davalıdır şerhi kaldırılmış, davacı vekilinin itirazı 
üzerine ek kararla talep reddedilmiştir. 

Davacı vekili asıl hükümle beraber ek kararı da temyiz etmiştir. 

Ek karar, tapu kaydında davalıdır şerhinin kaldırılmasına itirazın red-
di kararı olup, Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 
21.02.2014 tarihli 2013/1 E. 2014/1 sayılı Kararı gereğince itiraz üzerine 
verilen kararların temyiz yoluyla incelenemeyeceğine karar verildiğinden, 
itiraz mahal mahkemece değerlendirilecektir. 

Kaynağını Borçlar Kanununun 22. maddesinden alan taşınmaz satış 
vaadi sözleşmeleri, Borçlar Kanununun 213. maddesi ile Medeni Kanu-
nun 706 ve Noterlik Kanununun 89. maddeleri hükmü uyarınca, noter 
önünde resen düzenlenmesi gereken, bir başka anlatımla geçerliliği resmi 
şekil şartına bağlı kılınan ve tam iki tarafa borç yükleyen kişisel hak veren 
sözleşmelerdendir. 

Vaad alacaklısı, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile mülkiyet geçirme 
borcu yüklenen satıcıdan, edimini yerine getirmediğinde dava tarihinde 
yürürlükte bulunan Medeni Kanunun 716. maddesi uyarınca açılacak 
tapu iptali ve tescil davası ile edimin hükmen yerine getirilmesini isteye-
bilir.

Taşınmaz mal satış vaadi sözleşmesinden doğan davalar için özel bir 
zamanaşımı süresi öngörülmediğinden Borçlar Kanununun 125. maddesi 
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gereğince on yıllık zamanaşımı süresi uygulanır ve bu süre sözleşmenin 
ifa olanağının doğmasından sonra işlemeye başlar. Ancak, satışı vaat edi-
len taşınmaz, sözleşme ile veya fiilen satış vaadini kabul eden kişiye, yani 
vaat alacaklısına teslim edilmiş ise, on yıllık zamanaşımı süresi geçtikten 
sonra açılan davalarda zamanaşımı savunması Medeni Kanunun 2. mad-
desi uyarınca iyiniyetkuralları ile bağdaşmayacağından dinlenmez.

Somut olaya gelince; davacı ve davalıların murisi ... arasında ... 3. No-
terliği’nce 22.09.1997 tarih ve 51374 sayılı satış vaadi sözleşmesi düzen-
lenmiş, eski 7070 ada 4 parselde bulunan dükkan vasıflı taşınmazın satı-
şı taahhüt edilmiştir. Anılan sözleşmede bedelin nakden ödendiği açıkça 
belirtilmesine rağmen...’nin davacı ... ’ya zilyetliği teslim ettiğine dair bir 
açıklık bulunmamaktadır. Ancak davacı dava konusu dükkanın kendi 
kullanımında olduğunu ve bakkal olarak işlettiğini beyan etmiş, dava di-
lekçesi ekinde elektrik ve telefon faturaları ve makbuz suretleri sunmuş-
tur. Davalılar ise davacının kiracı konumunda olduğunu savunmuşlar, 
zımni olarak zilyetliğin teslim edildiğini beyan etmişler, kira ilişkisini 
ispatlayacak belge sunamamışlardır. Yukarıda açıklandığı üzere satımı 
vaadedilen taşınmazın teslimi halinde zamanaşımı süresi söz konusu ola-
mayacağından mahkemece işin esasına girilerek sonucuna göre hüküm 
kurulması gerekirken yazılı olduğu şekilde davanın zamanaşımına uğra-
dığı gerekçesiyle davanın reddi doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle 
bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının ka-
bulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan temyiz harcının yatı-
rana iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme 
yolu açık olmak üzere, 08.01.2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
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BAŞKASININ ARAZİSİ ÜZERİNE YAPI YAPILMASI

ÖZET: Başkasının arazisine yapı yapan kişinin 
tescil talebinde bulunabilmesi için; malzeme sa-
hibinin iyi niyetli olması, yapı değerinin taşınmaz 
değerinden fazla olması, malzeme sahibinin ta-
şınmaz malikine uygun bir bedel ödemesi gere-
kir.
Y.14. HD. E.2016/11042 K.2019/860 T. 04.02.2019

Dava, TMK’nin 724. maddesine dayalı tapu iptali ve tescil mümkün 
olmazsa tazminat istemine ilişkindir. 

Davacı vekili, davalı ... ‘in müvekkilinin annesi, davalı ... ‘ın ise müvek-
kilinin eniştesi olduğunu, dava konusu 2337 parsel sayılı taşınmaz üze-
rinde ev ve müştemilatı ile saya yaptırdığını, müvekkilinin dedesinin ya-
nında büyüdüğünü, dedesinin de dava konusu taşınmaz üzerinde torunu 
olan müvekkiline ev yaptırdığını, müvekkili evlenince bu evde ikamet etti-
ğini, anılan bu evin 2009 yılında yandığını, müvekkilinin ise enkazı kaldı-
rıp kendi geliri, aldığı borç ve kaymakamlıktan aldığı yardımlarla yeniden 
ev yaptığını, davalı ... ‘in inşaat sırasında itirazda bulunmadığını, davalı 
... ’in söz konusu taşınmazı, muvaazalı olarak davalı ... ’a satış yoluyla 
devrettiğini ileri sürerek davacının ev ve müştemilatının bulunduğu arazi-
nin takdir edilecek bedeli karşılığında davalı ... adına olan tapu kaydının 
iptali ile davacı adına tescilini, bunun mümkün olmaması halinde davacı 
tarafından yaptırılan ev ve müştemilatın bedelini talep ve dava etmiştir. 

Davalılar vekili, davacının iddialarının doğru olmadığını, dava konusu 
parselin müvekkili davalı ... tarafından Hazineden satın alındığını, ev ve 
müştemilatları inşa ettikten sonra evi oğulları olan davacının kullanımına 
bıraktıklarını, yanan evin dedesi tarafından yaptırılmadığını, davacının 
yalnızca işçileri organize ettiğini, ekonomik olarak katkısının olmadığını, 
söz konusu olayda temliken tescile ilişkin koşullar oluşmadığını, diğer 
müvekkil ... ‘a atfedilen kötü niyet ve muvazaa iddialarının da doğru olma-
dığını, müvekkili ... ‘ın diğer müvekkil ...’ in ... Bankasından kullanılan ve 
icra müdürlüğünün dosyasına yapılan ödeme karşılığında söz konusu evi 
satın aldığını, açıklanan nedenlerle açılan davanın reddini savunmuştur. 

Mahkemece, davanın kısmen kabul, kısmen reddine karar verilmiştir. 

Hükmü, davalılar vekili temyiz etmiştir. 

TMK’nin 684 ve 718. maddeleri hükümleri gereğince yapı, üzerinde 
bulunduğu taşınmazın mütemmim cüzü (tamamlayıcı parçası) haline ge-
lir ve o taşınmazın mülkiyetine tabi olur. Ancak, yasa koyucu somut olay-



418 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 93 • Sayı: 3 • Yıl: 2019

daki taşınmazların durumunu genel hükümlere bırakmamış, bu konum-
daki taşınmazların maliki ile yapıyı yapan kişi arasındaki ilişkiyi TMK’nin 
722, 723. ve 724. maddelerinde özel olarak düzenlemiştir. Uyuşmazlığın 
bu kapsamda değerlendirilmesi gerekecektir.

Bir kimsenin kendi malzemesi ile başkasının tapulu taşınmazına sü-
rekli, esaslı ve mütemmim cüzü (tamamlayıcı parçası) niteliğinde yapı 
yapması halinde malzeme sahibinin iyiniyetli olması yanında diğer bazı 
koşullar da mevcutsa malzeme sahibi yapının bulunduğu alan ile yapının 
kullanılması için zorunlu arazi parçasının tescilini mülkiyet hakkı sahi-
binden isteyebilir. 

TMK’nin 724. maddesinde yapı sahibine tanınan bu hak, kişisel hak 
niteliğinde olup, bina sahibi ve onun külli halefleri tarafından, inşaat ya-
pılırken taşınmazın maliki kim ise ona ya da onun külli haleflerine karşı 
ileri sürülebilir. Hemen belirtmek gerekir ki, taşınmaza sonradan malik 
olan kişiye karşı da bu kişisel hak ancak yapı sahibini bu haktan mahrum 
bırakmak amacıyla arsa sahibi ile el ve işbirliği içinde olduğu iddiasıyla 
ileri sürülebilir.

Malzeme sahibinin TMK’nın 724. maddesine dayanarak tescil talebin-
de bulunabilmesi bazı koşulların varlığına bağlıdır; 

a) Birinci koşul, malzeme sahibinin iyiniyetli olmasıdır. 

TMK’nin 724. maddesi hükmünden açıkça anlaşılacağı üzere, taşın-
maz mülkiyetinin yapı sahibine verilebilmesi için öncelikli koşul iyiniyet-
tir. Öngörülen iyiniyetin TMK’nin 3. maddesinde hükme bağlanan süb-
jektif iyiniyet olduğunda da kuşku yoktur. Bu kural, malzeme sahibinin, 
elattığı taşınmazın başkasının mülkü olduğunu bilmemesini veya bekle-
nen tüm dikkat ve özeni göstermesine karşılık bilebilecek durumda olma-
masını ya da yapıyı yapmakta haklı bir sebebinin bulunmasını ifade eder.

Malzeme sahibinin tescil istemi ile açtığı davada iyiniyetin varlığı iddia 
ve savunmaya bakılmaksızın mahkemece re’sen araştırılmalıdır. Ne var 
ki, 14.02.1951 tarihli ve 17/1 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kara-
rında belirtildiği gibi olay ve karinelerden, durumun özelliklerine göre 
kendisinden beklenen dikkat ve özeni göstermemiş olduğu açık bulunan 
malzeme sahibinin temliken tescil talebinde bulunması mümkün değil-
dir. Çünkü u gibi durumlarda kötüniyet karşı tarafın ispatı gerekmeden 
belirlenmiş olur. Ayrıca iyiniyetinşaatın başladığı andan tamamlandığı 
ana kadar devam etmelidir. (Sübjektif koşul)

İyiniyet koşulunun gerçekleşmediği durumlarda diğer koşulların ger-
çekleşip gerçekleşmediğinin araştırılmasına gerek bulunmamaktadır.

b) İkinci koşul, yapı kıymetinin taşınmazın değerinden açıkça fazla ol-
masıdır.
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Bu koşul dava tarihine ve objektif esaslara göre saptanmalı, fazlalık ilk 
bakışta da kolayca anlaşılmalıdır. İnşaatın kapsadığı alanın ifrazı kabil 
ise arsa değeri yalnız bu kısma göre, aksi halde tamamının değerine göre 
bulunmalıdır. İnşaatın kaldırılmasının arazi ve malzemeye vereceği zarar, 
kaldırılmasıyla malzeme sahibinin elde edeceği yarardan daha fazla ise 
inşaatın kaldırılması fahiş bir zarara yol açacaktır. (Objektif koşul)

c) Üçüncü koşul ise yapıyı yapanın (malzeme sahibinin), taşınmaz ma-
likine uygun bir bedel ödemesidir.

Uygun bedel genellikle yapı için gerekli olan arsa miktarının dava tari-
hindeki gerçek değeri olarak kabul edilmekte ise de büyük bir taşınmazın 
bir kısmının devri gerektiğinde geri kalan kısmın bedelinde noksanlıklar 
meydana gelecekse, bunlar taşınmaza bağlı öteki zararlar da göz önünde 
bulundurularak hak ve yarar dengesi kurulması suretiyle hesaplattırılma-
lı, iptale konu zemin bedeli arsa sahibine ödenmek üzere depo ettirilmeli, 
önceden ödenmiş bedel var ise bu miktar ödenecek bedelden mahsup 
edilmelidir. 

d) Yukarıda değinilen üç koşulun yanısıra, yapının bulunduğu arazi 
parçası davalıya ait taşınmazın bir kısmını kapsıyor ise tescile konu ola-
cak yer, inşaat alanı ile zorunlu kullanım alanını kapsayacağından mah-
kemece iptal ve tescile karar verebilmek için bu kısmın ana taşınmazdan 
ifrazının da mümkün olması gereklidir.

Yukarıda açıklanan ilkeler ışığında somut olaya gelince; mahkeme-
ce mahallinde 05.03.2015 tarihinde yapılan keşif sonucunda alınan 
18.03.2015 tarihli bilirkişi raporunda, davacı ...’e ait evin krokide gösteri-
len A2 numaralı parçasının ve A3 numaralı sayanın dava konusu olmayan 
2338 parsel sayılı taşınmaz içinde kaldığı belirtilmiştir. Yine mahkemece 
mahallinde 20.04.2015 tarihinde yapılan keşif sonucu alınan 27.04.2015 
tarihli bilirkişi raporunda ise dava konusu 2337 parselin içeresinde bulu-
nan binaların komşu parsellere herhangi bir tecavüzlerinin olmadığı belir-
tilmiştir. Söz konusu bilirkişi raporları arasında çelişki bulunduğundan; 
mahkemece mahallinde yeniden keşif yapılarak veya ek rapor alınmak 
suretiyle dava konusu binaların ve müştemilatın hangi parselde kaldığı 
saptandıktan sonra işin esasına yönelik bir karar verilmesi gerekirken 
eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu 
nedenle kararın bozulması gerekmiştir. 

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin temyiz itirazlarının 
kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde 
yatırana iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzelt-
me yolu açık olmak üzere, 04.02.2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
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MİRASTA DENKLEŞTİRME

ÖZET: Masraflar mahsup edilerek denkleştirme 
gerçekleşmelidir.
Y.14. HD. E.2016/9560 K.2017/3458 T.26.04.2017

Davacılar vekili, davalının 22.09.2009 günü vefat eden tarafların mu-
risi ...’in yanına Temmuz veya Ağustos 2009 tarihinde gelerek oğlu Öz-
gür’ün kumar borcu için 38.000,00 TL parayı murisi tehdit ederek, muri-
sin... şubesindeki hesabından çektirip elinden aldığını, daha sonra hasta 
olan murisi hastanede yattığı sırada hastaneden çıkararak 35.160,00 TL 
ve 23.317,00 TL parasını murisin banka hesabından çektirip kendi he-
sabına aktardığını, davalının muris babası üzerinde baskı oluşturarak el 
koyduğu tespit edilen toplam 96.477,00 TL paranın müşterek terekeden 
eksildiğini, bu nedenle 96.477,00 TL’nin davalıdan alınmasını istemiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde, davalının babasından hiçbir zaman 
38.000,00 TL para almadığını, muris ...’in hastanede yattığı sırada, ken-
disine hastaneden çıkmak istediğini söylediğini, ... Bankası... Şubesi nez-
dinde 58.000,00 TL civarında bir parasının olduğunu, bu paranın kendi-
sinin ölümü halinde cenaze masrafları ve eşi ...’in bakım ve ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla kullanması için verildiğini, daha sonra 58.000,00 
TL parayı hesaptan çekerek hiçbir baskı altında kalmadan kendisine rıza-
sıyla teslim ettiğini, bu paranın 11.417,00 TL’lik kısmının cenaze masraf-
ları ve annesi ...’in ihtiyaçları için harcadığını geri kalan 47.000,00 TL’nin 
halen davalı uhdesinde bulunduğunu, ileride annesinin müeccel masraf-
ları için kullanacağını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece 46.421.53 TL bedelin davalıdan alınarak davacılara eşit 
oranda ödenmesine karar verilmiş, davacı ... vekili, davacı ... vekili ve da-
valı vekilinin temyiz talebi üzerine hükmün, Dairemizin 25.01.2016 tarih, 
2015/11128 E, 2016/820 K. sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilmiştir. 

Davacı ... vekili ve davacı ... vekili karar düzeltme talebinde bulunmuş-
tur.

Davacı ... vekili ve davacı ... vekilinin temyiz itirazlarının maddi hata 
sebebiyle temyiz incelemesi sırasında incelenmediği anlaşıldığından, ka-
rar düzeltme taleplerinin kabulüne, Dairemizin 25.01.2016 tarihli ve 
2015/11128 Esas, 2016/820 Karar sayılı bozma ilamının kaldırılmasına 
karar verilerek tarafların temyiz taleplerinin incelenmesine geçildi.

1) Yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve dosya kapsamına göre 
davacı ... vekili ve davacı ... vekilinin temyiz itirazlarının ayrı ayrı reddine,
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2- Davalı vekilinin temyiz itirazlarına gelince; 

Dava, mirasta denkleştirme istemine ilişkindir.

Murisin çeyiz veya kuruluş sermayesi vermek ya da bir malvarlığını 
devretmek veya borçtan kurtarmak ve benzerleri gibi karşılık almaksı-
zın altsoyuna yapmış olduğu kazandırmalar aksi muris tarafından açıkça 
belirtilmiş olmadıkça, denkleştirmeye tabidir (TMK m. 669/2). Yapılan 
kazandırmanın miras payına mahsuben olmadığını kanıtlama yükümlü-
lüğü, kazandırmadan yararlanan altsoya düşer.

Denkleştirme davası, taksim yapılana kadar zamanaşımına tâbi olma-
dan her zaman açılabilir (11.11.1969 t. 2862/5059 s. YİBK). Taksim ya-
pılmış ise taksim tarihinden itibaren 10 yıllık zamanaşımına tabidir.

Somut olaya gelince, murise ait mirasçılık belgesinden davacılar ve da-
valının muris ...’in mirasçıları olduğu görülmektedir.

Dosya içerisindeki toplanan delillere göre, Temmuz veya Ağustos 2009 
tarihinde murise ait... şubesinden çekildiği iddia edilen 38.000,00 TL 
miktarındaki paranın çekilerek davalı ...’e verildiğine dair delil bulunma-
masına rağmen, mahkemece iddia edilen 38.000,00 TL’nin tereke topla-
mında kabul edilmesi doğru görülmemiştir.

Mahkemece yapılan tahkikat aşamasında dinlenen tanık beyanların-
dan ve toplanan delillerden, muris ...’in cenaze masraflarının davalı ... 
tarafından karşılandığı anlaşılmaktadır. Bu durumda davalı ...’e murisin 
cenazesinde yaptığı masrafları ve yapılan giderleri ispatlayacak belge ve 
delillerini sunması için uygun bir süre verilmesi, bu tür bir delil sunu-
lamaması halinde ise yörede cenaze giderleri olarak yapılan muhtemel 
giderlerin mahkemece araştırılarak, bilirkişi marifetiyle hesaplattırılmak 
suretiyle, davalı ...’in de kabul ettiği üzere uhdesinde bulunan ve muris 
tarafından kendisine verilen ve murisin vefatından önce ... Bankası nez-
dinde bulunan iki farklı hesaptan 16.09.2009 tarihinde çekildiği dosya 
içerisindeki delillerden anlaşılan 23.317,03 TL ve 35.160,22 TL olmak 
üzere toplam 58.477,25 TL’den mahsup edilmesi gerekir.

Ayrıca, dosyada onaysız fotokopisi bulunan ... Yayladağ şubesinden... 
havale edilen 3.000,00 TL’nin kime ait hesaptan havale edildiğinin araştı-
rılarak davalı ... tarafından havale edildiğinin anlaşılması halinde, davalı 
...’e murisin İsmet Bayatoğlu’na bu miktarda borcu olduğunu ispatlaya-
cak belge ve delillerini sunması için imkan vererek, murisin gerçekten... 
3.000,00 TL borcu olduğu ve banka havalesi ile gönderilen 3.000,00 
TL’nin bu borcun ifası için davalı tarafından gönderilmiş olduğunun tes-
pit edilmesi halinde bu miktarında davalı uhdesinde bulunduğu anlaşılan 
58.477,25 TL’den mahsup edilerek davacıların mirasta denkleştirme tale-
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bine konu miktarın belirlenmesi gerekirken, mahkemece eksik araştırma 
ve inceleme neticesinde yazılı gerekçeyle davanın kısmen kabulüne karar 
verilmesi doğru görülmemiş, bu sebeple hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle yapılan yargıla-
maya, toplanan delillere ve dosya içeriğine göre, mahkeme kararı ve da-
yandığı gerekçeler usul ve yasaya uygun bulunduğundan davacı ... vekili 
ve davacı ... vekilinin temyiz itirazlarının ayrı ayrı reddine, (2) numaralı 
bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle 
hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana 
iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu 
açık olmak üzere, 26.04.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

ÖZET: Eser sözleşmelerinin bir türü olan arsa 
payı karşılığı inşaat sözleşmesi, taraflara karşı-
lıklı hak ve borçlar yüklemekte; yüklenici, finansı 
sağlayan arsa malikinin taşınmazı üzerine bina 
yapma işini üstlenmekte, arsa maliki ise inşa 
edilecek binadaki bir kısım bağımsız bölümlerin 
mülkiyetini yükleniciye devretmeyi vaat etmekte-
dir.
Yüklenicinin arsa payı karşılığı inşaat yapmakta 
olduğu veya arsa sahibinin aynı zamanda yükle-
nici sıfatıyla hareket ederek (yapsatçı konumun-
da) inşa etmekte olduğu binalardan bağımsız 
bölüm satın alınması halinde Türk Borçlar Kanu-
nunun 184. maddesi gereğince üçüncü kişiye ya-
pılacak temlikin yazılı olması yeterlidir.
Y.14. HD E.2016/2739 K.2018/6280 T.02.10.2018

Dava, yükleniciden temlik alınan bağımsız bölüme ilişkin tapu iptal ve 
tescil istemine ilişkindir. 

Davacı vekili, müvekkili davacının ... İli, ... İlçesi, 8549 parsel sayılı 
taşınmazla ilgili olarak yüklenicinin arsa sahipleri ile yaptığı 24.08.1993 
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tarih 39711 yevmiye numaralı gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı 
inşaat sözleşmesinde kendisine düştüğünü belirttiği ... kat, B3 Blok, 2 
numaralı bağımsız bölümün satışıyla ilgili olarak davalı yüklenici ile ... 
14. Noterliğinin 10.06.1999 gün ve 30210 yevmiye numaralı satış vaadi 
sözleşmesiyle; ... kat, B3 Blok, 20 numaralı bağımsız bölümün satışıyla 
ilgili olarak ... 14. Noterliğinin 30.11.1999 gün ve 59514 yevmiye numa-
ralı taşınmaz satış vaadi sözleşmesiyle yüklenicinin satış vaadinde bulun-
duğunu, satış bedellerinin ödendiğini ve taşınmazların 15 yıldır davacı 
tarafından kullanıldığını, davalı arsa sahiplerinin mülkiyetinde bulunan 
dava konusu bağımsız bölümün tapusunun verilmediğini ileri sürerek 
tapu iptal ve tescil isteminde bulunmuştur.

Davalı arsa sahibi ... vekili, 24.08.1993 tarihli gayrimenkul satış vaadi 
ve kat karşılığı inşaat sözleşmesinin 26. maddesinde “üçüncü şahıslar 
adına kesinlikle kat irtifakı tapu devri yapılamaz” hükmünün düzenlen-
diğini, yüklenicinin edimini yerine getirmediğini, davanın zamanaşımına 
uğradığını beyan ederek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında davalı yük-
lenici şirketin edimlerini yerine getirdiği, sözleşme kapsamında kendisi-
ne düşen bağımsız bölümlere hak kazandığı, yüklenici şirketin kendisine 
düşen B-3 blok, ... kat, 2 nolu bağımsız bölümü satış vaadi sözleşmesiyle 
davacıya sattığı ve bedelini aldığı sabit olmakla davacının bu bağımsız bö-
lüm yönünden davasının kabulüne, davalı idare adına olan tapu kaydının 
iptali ile davacı adına tapuya tesciline; dava konusu edilen B-3 blok, ze-
min kat, 4 nolu bağımsız bölüme ilişkin davalı yüklenici şirket ile davacı 
arasında düzenlenmiş satış vaadi sözleşmesi bulunmadığından bu bağım-
sız bölüme yönelik davanın reddine karar verilmiştir.

Hükmü, davalı arsa sahibi ... vekili temyiz etmiştir.

Eser sözleşmelerinin bir türü olan arsa payı karşılığı inşaat sözleşme-
si, taraflara karşılıklı hak ve borçlar yüklemekte; yüklenici, finansı sağla-
yan arsa malikinin taşınmazı üzerine bina yapma işini üstlenmekte, arsa 
maliki ise inşa edilecek binadaki bir kısım bağımsız bölümlerin mülkiye-
tini yükleniciye devretmeyi vaat etmektedir.

Arsa maliki ile yüklenici arasında düzenlenen inşat sözleşmesi gere-
ğince yükleniciden bağımsız bölüm temlik alınmasına dayalı olarak açılan 
tapu iptali ve tescil davaları ile ilgili olarak kanunlarımızda bir düzenleme 
mevcut olmadığından bu konulardaki uyuşmazlıkların çözümünde uygu-
lanan 30.09.1988 tarihli ve 1987/2 1988/2 sayılı Yargıtay İBBGK Kararı 
ile “tapuda kayıtlı bir taşınmazın mülkiyetini devir borcu doğuran ve an-
cak yasanın öngördüğü biçim koşullarına uygun olarak yapılmadığından 
geçersiz bulunan sözleşmeye dayanılarak açılan bir cebri tescil davasının 
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kural olarak kabul edilemeyeceği, bununla beraber Kat Mülkiyeti Kanu-
nuna tabi olmak üzere yapımına başlanılan taşınmazdan bağımsız bölüm 
satımına ilişkin geçerli bir sözleşme olmadan tarafların bağımsız bölüm 
satımında anlaşarak alıcının tüm borçlarını eda etmesi ve satıcının da 
bağımsız bölümü teslim ederek alıcının onu malik gibi kullanmasına rağ-
men satıcının tapuda mülkiyetin devrine yanaşmaması hallerinde; olayın 
özelliğine göre Medeni Kanunun 2. maddesi gözetilerek açılan tescil dava-
sını kabul edilebileceği” benimsenmiştir.

Yüklenicinin arsa payı karşılığı inşaat yapmakta olduğu veya arsa sahi-
binin aynı zamanda yüklenici sıfatıyla hareket ederek (yapsatçı konumun-
da) inşa etmekte olduğu binalardandan bağımsız bölüm satın alınması 
halinde Türk Borçlar Kanununun 184. maddesi gereğince üçüncü kişiye 
yapılacak temlikin yazılı olması yeterlidir.

Bu tür davalarda mahkemece öncelikle yüklenicinin edimini (eseri 
meydana getirme ve teslim borcunu) yerine getirip getirmediğinin, ardın-
dan sözleşme hükümlerindeki iskan koşulu (oturma izni) v.s. diğer borç-
larını ifa edip etmediğinin açıklığa kavuşturulması zorunludur. Bunun 
için de davaya konu temlik işleminin geçerli olup olmadığı, arsa maliki 
ile yüklenici arasında düzenlenen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi 
gereğince yüklenicinin borçlarının neler olduğunun sözleşme hükümleri 
çerçevesinde incelenip değerlendirilmesi gerekmektedir.

Davacının arsa sahibi ile yüklenici arasında düzenlenen arsa payı kar-
şılığı inşaat sözleşmesi gereğince yükleniciye bırakılması kararlaştırılan 
bağımsız bölümü yükleniciden temlik alması halinde arsa sahibini ifaya 
zorlayabilmesi için bazı koşulların varlığı gerekir. Türk Borçlar Kanunu-
nun 188. maddesi gereğince; “Borçlu, devri öğrendiği sırada devredene 
karşı sahip olduğu savunmaları, devralana karşı da ileri sürebilir.” Buna 
göre temliki öğrenen arsa sahibi, temlik olmasaydı önceki alacaklıya (yük-
leniciye) karşı ne tür defiler ileri sürebilecekse, aynı defileri yeni alacak-
lıya (temlik alan davacıya) karşı da ileri sürebilir. Temlikin konusu, yük-
lenicinin arsa sahibi ile yaptığı sözleşme uyarınca hak kazandığı gerçek 
alacak ne ise o olacağından, temlik eden yüklenicinin arsa sahibinden 
kazanmadığı hakkı üçüncü kişiye temlik etmesinin arsa sahibi bakımın-
dan bir önemi bulunmamaktadır. Diğer taraftan, yüklenici arsa sahibine 
karşı edimini tamamen veya kısmen yerine getirmeden kazanacağı şahsi 
hakkı üçüncü kişiye (davacıya) temlik etmişse, üçüncü kişi (davacı) Türk 
Borçlar Kanununun 97. maddesi hükmünden yararlanma hakkı bulunan 
arsa sahibini ifaya zorlayamaz. 

Davalılar arasındaki 24.08.1993 tarihli sözleşme, arsa payı karşılığı 
inşaat sözleşmesidir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin konusu, in-
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şaattır. Bu tür sözleşmeler “yüklenicinin finansı kendisi tarafından sağ-
lanarak arsa malikinin arsası üzerine bina yapım işini üstlendiği, arsa 
malikinin ise yapılacak inşaata karşılık bedel olarak binadaki bir kısım 
bağımsız bölüm mülkiyetini yükleniciye geçirmeyi vaat ettiği” sözleşme-
lerdir. Başka bir deyişle, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde ücret 
(bedel) arsa sahibi tarafından nakit olarak değil, ayin olarak ödenmekte-
dir. Yine belirtilmelidir ki, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi iki tarafa 
hak ve borçlar yükler. Burada, biri diğerinden farklı iki ayrı hukuki mü-
essese vardır. Bunlardan ilki, geçerliliği bir şekle bağlı olmayan inşaat 
sözleşmesi (eser sözleşmesi) “yüklenicinin borcu”, diğeri ise kamu düzeni 
bakımından resmi şekilde yapılmadıkça hüküm doğurmayan taşınmaz 
malda pay mülkiyetinin devri “arsa sahibinin borcu”dur. Aksine sözleşme 
hükmü bulunmadıkça yüklenici, bedele (arsa payı devrini talebe) eserin 
teslimi halinde hak kazanır. Ancak uygulamada, yükleniciye finans sağla-
mak amacıyla ve yine uygulamadaki deyimiyle “kademeli ferağ” şeklinde 
teslimden önce de bir kısım arsa payı avans biçiminde devredilmektedir.

Diğer taraftan; davadaki istemin dayanağı davacı ile davalı yüklenici 
arasında akdedilen 10.06.1999 ve 30.11.1999 günlü taşınmaz satış vaadi 
sözleşmeleridir. Bu sözleşmelerle diğer davalı yüklenicinin, arsa sahibi 
ile olan 24.08.1993 günlü arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca 
yükleniciye bırakılması kararlaştırıldığı iddia edilen çekişme konusu ... 
kat, B3 blok, 2 numaralı bağımsız bölüm ile ... kat, B3 blok, 20 numara-
lı bağımsız bölümün davacıya satışı vaat edilmiştir. Yüklenicinin yaptığı 
bu işlem hukuken, alacağın temliki niteliğindedir. Kısaca bir tanımlama 
yapmak gerekirse alacağın temliki borçlunun rızası gerekmeksizin eski 
alacaklı (yüklenici) ile yeni alacaklı (davacı üçüncü kişi) arasında Türk 
Borçlar Kanununun 184. maddesi hükmü gereğince yazılı olarak yapıl-
ması zorunlu bir tasarruf işlemidir. Kuşkusuz alacağın temliki ile ancak 
hak kazanılan (gerçek alacak) temlik edilebilir. Başka bir anlatımla borç-
ludan kazanılmamış bir hak yoksa salt alacağın temliki işlemi yapılmış 
olması yeni alacaklıya temlik işlemine dayanarak talep yetkisi vermez. 
Ayrıca temlik işleminden sonra ifanın kendisinden talep edilmesi halinde 
borçlu temlik işlemi yapılmamış olsa idi eski alacaklıya karşı ne gibi bir 
itiraz ve def ide bulunacak idi ise, aynı itiraz ve def’ileri yeni alacaklıya 
karşı da ileri sürebilir. Değişik bir söyleyişle arsa payı karşılığı inşaat 
yapım sözleşmesinden kaynaklanan haklar yeni alacaklıya karşı da ileri 
sürülebilir hale gelir.

Bu genel açıklamalardan sonra somut olaya gelince;

Davalılar arasındaki 24.08.1993 günlü arsa payı karşılığı inşaat söz-
leşmesinde kademeli ferağ imkanı tanınmışsa da sözleşmeye göre inşa-
atın tamamlanma süresi bin yüz gündür. 21.02.2014 tarihinde yapılan 
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keşif sonrası düzenlenen 08.05.2014 tarihli bilirkişi raporunda dosyada-
ki bilgi ve belgeler doğrultusunda inşaatın getirildiği fiziki seviyenin %50 
olduğu tespit edilmiştir.

Kademeli ferağ olanağı sunan sözleşmede belirtilen kademeye göre 
yüklenicinin veya yükleniciden temlik alan üçüncü kişinin tescil isteyebil-
mesi için sözleşmenin bitim süresinin geçmemiş olması gerekmektedir. 
Başka bir deyişle; sözleşmeye göre yüklenicinin edimini yerine getireceği 
tarihte, yüklenici henüz inşaatı sözleşmeye, fen ve sanat kurallarına uy-
gun yerine getirememişse sözleşmenin kademeli ferağ olanağı tanıdığın-
dan söz edilerek tescil talebinde bulunulamaz.

O halde, mahkemece mahallinde yeniden keşif yapılarak, keşif tarihi 
itibariyle inşaatın geldiği seviye tespit edilerek, yüklenicinin 24.08.1993 
tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine göre arsa sahibine karşı 
edimini yerine getirip getirmediğinin ve buna bağlı olarak temlik alan da-
vacının tescil hakkı kazanıp kazanmadığının belirlenmesi ve sonucuna 
göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru 
görülmemiş, bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının 
kabulü ile hükmün BOZULMASINA, kararın tebliğinden itibaren 15 gün 
içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.10.2018 tarihinde oybir-
liği ile karar verildi. 



YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ

ESER SÖZLEŞMESİ • SÖZLEŞME DIŞI İŞLER
•

 ZAMANAŞIMI

ÖZET: Eser sözleşmesi ilişkisinde sözleşme dışı 
yapılan işler vekaletsiz iş görme niteliğinde olup, 
bu konuya ilişkin taleplerde zamanaşımı süresi 
on yıldır.*
Y.15 HD. E. 2018/2805 K.2019/465 T.06.02.2019.

Dava, eser sözleşmesi ve sözleşme dışı imalât bedelinden kaynaklanan 
alacakların KDV’sinin tahsili istemine ilişkin olup Bölge Adliye Mahke-
mesine zamanaşımı nedeniyle davanın reddine dair verilen kararı davacı 
vekilince temyiz edilmiştir.

İlk derece mahkemesinin davanın kabulüne dair verilen kararının ... 
Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi’nin 2018/11 Esas, 2018/299 
Karar sayılı ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak davanın zama-
naşımı yönünden reddine ilişkin kararı, sözleşme kapsamında kalan iş-
lerin ödenmeyen KDV’si ile ilgili kısmı yönünden yerinde ise de, dayanak 
ilamda hükmedilen sözleşme dışı imalât bedelleriyle ilgili dava, ilk dava-
nın açıldığı tarihte yürürlükte bulunan 818 sayılı BK’nın 125. maddesi 
hükmünce vekâletsiz iş görme hükümlerinde uygulanması gereken 10 
yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğundan vekâletsiz iş görme hüküm-
lerine göre hükmedilen %10 fazlası sözleşme dışı işlerle ilgili talebin za-
manaşımı yönünden reddi isabetsiz olmakla birlikte, vekâletsiz iş gör-
me hükümleri uyarınca iş bedeli yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçlerine 
göre hesaplanacağı, mahalli piyasa rayiçleri içerisinde KDV ve yüklenici 
kârı da olup, vekâletsiz iş görme hükümlerine göre hesaplanacak piyasa 
rayiçlerine ayrıca KDV’nin eklenmesi mümkün olmadığından, bu işler-
le ilgili KDV alacağı istemiyle ilgili ... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk 
Dairesi’nin verdiği ret kararı sonucu itibariyle doğru olduğundan, 6100 
sayılı HMK’nın 370/4. maddesi  uyarınca sözleşme dışı ilave işlerle ilgi-
li gerekçesinin bu şekilde değiştirilerek ve DÜZELTİLEREK ONANMA-
SINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacı-

* Gönderen Av. Murat Topçuoğlu
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ya geri verilmesine, 6100 sayılı HMK 373. madde hükümleri gözetilerek 
dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğin ise Bölge Adliye 
Mahkemesi Hukuk Dairesi’ne gönderilmesine, 06.02.2019 gününde kesin 
olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

ESER SÖZLEŞMESİ • ZAMANAŞIMI

ÖZET: Eser sözleşmesi feshedilmediği, eser tes-
lim edilmediği ve sözleşmenin ifa ile sonuçlan-
madığı süreçte eser sözleşmesine ilişkin zama-
naşımı süresi işlemeyecektir.
Y.15. HD. E.2018/1714 K.2019/552 T12.02.2019.

Dava, arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinden kaynaklanmakta 
olup, süresinde inşaatın tamamlanıp teslim edilmemesi sebebiyle gecik-
me tazminatı ile inşaatın tamamlanıp iskan ruhsatı alınıp kat mülkiyeti 
tesisine elverişli hale getirilmesi, getirilmediği taktirde yapılacak masrafın 
tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece ıslahla arttırılan miktar da dikka-
te alınarak gecikme tazminatı alacağı ile yapının iskan ruhsatı alınması 
ve kat mülkiyeti tesisine elverişli hale getirilmesi masrafının taleple bağlı 
kalınarak davalıdan tahsiline dair verilen karara karşı taraf vekillerince 
istinaf kanun yoluna başvurulmuş, ... Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk 
Dairesince tarafların istinaf başvurusunun esastan reddine dair verilen 
karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerek-
tirici nedenlere ve özellikle HMK 355. maddedeki kamu düzenine aykırı-
lık halleri resen gözetilmek üzere istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesin-
de belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılacağı kuralına uygun biçimde 
inceleme yapılıp bir isabetsizlik bulunmaksızın karar verilmiş olmasına, 
dava şartları, delillerin toplanması ve hukukun uygulanması bakımından 
da hükmün bozulmasını gerektirir bir neden bulunmamasına göre davalı 
yüklenicinin mirasçılarının vekilinin tüm, davacı arsa sahibi mirasçıları-
nın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerin-
de görülmemiş, reddi gerekmiştir. 

2-Davalı yükleniciler vekili, süresinde verdiği cevap dilekçesinde dava-
cı arsa sahiplerinin taleplerinin inşaatın bitmesi gerektiği tarihten itiba-
ren 14 yıl gibi süre geçmiş olması sebebiyle zamanaşımına uğradığını ileri 
sürerek zamanaşımı def’inde bulunmuştur.
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Arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesi, eser sözleşmesi ile birlikte 
satış vaadi sözleşmesinden oluşan karma bir akit olup eksik işler ve ayıplı 
imalâtların giderim bedeli, gecikme tazminatı ve cezai şart alacaklarında 
zamanaşımı süresi genel kural olarak sözleşme tarihinde yürürlükte bu-
lunan 818 sayılı Borçlar Kanunu 126/4 ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe 
giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 147/6. maddesi gereğince 5 
yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Gerek eksik ve kusurlu işlerin giderim 
bedeli gerekse gecikme tazminatı ve cezai şart alacakları teslim ile istene-
bilir hale geleceğinden zamanaşımı süresi teslim tarihinde başlayacaktır. 
Eser sözleşmesi feshedilmediği sürece arsa sahibi, gecikme tazminatını 
alarak ifayı bekleyebileceğinden eser teslim edilmediği ve sözleşme ifa ile 
sonuçlanmadığı sürece teslimi gereken tarih geçmesine rağmen zamana-
şımı süresi işlemeye başlamayacaktır. Önceki döneme ait olsa dahi gecik-
me tazminatıyla ilgili zamanaşımı süresi, eserin teslimi ve sözleşmenin 
ifayla sonuçlandığı tarihten itibaren başlayacaktır. Dairemizin yerleşik iç-
tihat ve uygulamalar ile Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararları bu doğrul-
tudadır (Yargıtay 15. H.D., 14.10.2010 gün, 2010/3391 Esas 2010/5310 
Karar; Hukuk Genel Kurulu 04.02.2009 gün 2009/15-13 Esas 2009/53 
Karar sayılı ilamları).

Dosya kapsamı ile mahkeme ve bölge adliye mahkemesi kararların-
dan davalıların murisi yüklenici tarafından inşaatın teslimi gereken ta-
rihte yapı kullanma izin belgesi alınarak tamamlanıp teslim edilmediği 
ve davacı arsa sahiplerinin gecikme tazminatı istemekte haklı oldukları 
anlaşılmaktadır. 

Bu durumda mahkemece davalı yüklenici mirasçıların gecikme tazmi-
natı ile ilgili zamanaşımı def’i reddedilerek davacıların ıslah dilekçesi ile 
gecikme tazminatı yönünden arttırdıkları miktar da dikkate alınarak ta-
lebi aşmamak koşuluyla davacı arsa sahiplerine teslim edilmesi gereken 
bağımsız bölümlerin teslimi gereken tarihten dava tarihine kadar hesap-
lanacak gecikme tazminatı ve ıslahla arttırılan iskan ruhsatı ve kat mül-
kiyetine elverişli hale getirme masrafları 5.000,00 TL toplamı üzerinden 
davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, gecikme tazminatının dava 
tarihinden geriye doğru 5 yıldan önceki kısmızamanaşımı yönünden red-
dolunarak yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bozulması 
uygun görülmüştür. 

SONUÇ

Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalıların tüm, davacıların 
diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca davacıların temyiz iti-
razlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK’nın 373/1. maddesi uyarınca Bölge 
Adliye Mahkemesi kararının kaldırılarak 371/1. maddesine göre ilk dere-
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ce mahkemesi kararının davacı arsa sahipleri yararına BOZULMASINA, 
ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacılara geri ve-
rilmesine, 6100 sayılı HMK 373. madde hükümleri gözetilerek dosyanın 
ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğin ise Bölge Adliye Mahke-
mesi Hukuk Dairesi’ne gönderilmesine, 12.02.2019 gününde kesin olmak 
üzere oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ

DAVADA TALEP EDİLEN FAİZ 
•

 İDDİANIN GENİŞLETİLMESİ

ÖZET: Dava dilekçesinde talep edilmeyen faizin 
yargılama safhasında talep edilmesi, davalı ta-
rafın da bu isteme karşı açıkça itiraz etmemiş 
olması karşısında iddianın genişletildiğinin zım-
men kabul edildiği dikkate alınarak dava konusu 
alacak için faize hükmedilmelidir.
Y.17. HD. E.2014/21034 K.2017/3511 T. 03.04.2017

Davacı vekili; 17.08.2002 tarihinde davalının sevk ve idaresindeki ara-
cın davacı yayaya çarparak davacının ayağından ağır şekilde yaralanması-
na neden olduğunu, bu yaralanma nedeniyle hastanedeki özel oda ücreti, 
ameliyat ücreti, pansuman için ulaşım ücreti, pansuman ücreti,  zorunlu 
ulaşım ve o tarihte sosyal güvence tarafından ödenmeyen koltuk değne-
ği, tekerlekli sandalye, muhtelif ilaç vs. giderler için 5.000,00 TL maddi 
tazminat ile 15.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar 
verilmesini talep etmiştir. 

Davalı vekili; kusuru kabul etmediklerini, davacının taleplerinin daya-
naksız ve fahiş olduğunu belirterek açılan davanın reddine karar verilme-
sini talep etmiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 1.675,00 TL maddi ve 7.500,00 
TL manevi tazminatın davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, fazlaya 
dair istemin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili ve davalı vekili 
tarafından temyiz edilmiştir.

1-Davacı vekili 5.000,00 TL maddi tazminat isteminde bulunmuş, 
mahkemece alınan bilirkişi raporu doğrultusunda davacı için 1.675,00 
TL  maddi tazminata hükmedilmiştir.

6100 Sayılı HMK’un geçici 3/2 maddesi delaletiyle mülga 1086 Sayılı 
HUMK’un 427. maddesinde öngörülen temyiz kesinlik sınırı 1.1.2014 ta-
rihinden itibaren 1.890 TL’ye çıkarılmıştır.

Temyize konu davacı hakkındaki maddi tazminat hükmü anılan yasa-
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nın yürürlüğünden sonra verildiğinden davalı bakımından kesin nitelikte-
dir. Kesin olan kararların temyiz istemleri hakkında mahkemece bir ka-
rar verilebileceği gibi, 1.6.1990 gün 3/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı 
uyarınca Yargıtay’ca da temyiz isteminin reddine karar verilebilir.

2-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçe-
sinde dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin tartışılıp değer-
lendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve manevi tazminatın 
takdirinde B.K.nun 47.maddesindeki özel haller dikkate alınarak hak ve 
nesafet kuralları çerçevesinde hüküm kurulmuş olmasına göre  davalı 
vekilinin manevi tazminata ilişkin yerinde görülmeyen tüm temyiz itiraz-
larının reddine karar verilmiştir.

3-Davacı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde; özellikle ceza 
dosyasında oluşa uygun olarak düzenlenen İstanbul Adli Tıp Kurumu 
Trafik İhtisas Dairesi’nin 09.01.2004 tarihli uzman bilirkişi raporunda 
belirtilen kusur oranının ve maddi tazminata ilişkin hesaplamanın hük-
me esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre davacı veki-
linin  aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının 
reddine karar vermek gerekmiştir.

4-Dava trafik kazası nedeniyle tedavi gideri istemine ilişkin maddi ve 
manevi  tazminat istemine ilişkindir.

Davacı vekili dava dilekçesinde maddi ve manevi tazminata ilişkin faiz 
talebinde bulunmamıştır. 19.06.2014 tarihli duruşmada Mahkemece ta-
raf vekillerine esasa dair beyanlarını sunmaları için mehil verilmiş olup 
davacı vekilinin esasa dair beyanlarını sunmuş olduğu 01.07.2014 tarih-
li dilekçesinde dava dilekçesinde talep etmediği olay tarihinden itibaren 
yasal faiz istemini belirtmiştir. Davalı yan esasa dair beyanlarını sunmuş 
olduğu dilekçesi ile davacının faiz talebine süresinde açıkça itirazda bu-
lunmadığı gibi 03.07.2014 tarihli karar duruşmasında da herhangi bir 
itirazda bulunmamış olmakla, iddianın genişletilmesine zımnen muvafa-
kat etmiş bulunmaktadır. Bu sebeple mahkemece faiz talebine yönelik 
karar verilmemiş olması karşısında tüm tazminat miktarı yönünden olay 
tarihinden itibaren faize hükmetmek gerekirken, yazılı olduğu üzere faize 
hükmedilmemiş olması doğru değil bozma nedeni ise de, yapılan yan-
lışlığın giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmedi-
ğinden hükmün 6100 sayılı HMK’nın geçici 3/2 maddesi delaletiyle 1086 
sayılı HUMK’nun 438/7. maddesi gereğince düzeltilerek onanması gerek-
miştir.

 SONUÇ

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı  vekilinin  
temyiz  dilekçesinin  davacı  hakkındaki maddi tazminata ilişkin mah-
keme hükmünün kesin olması nedeniyle REDDİNE, (2) numaralı bentte 



433Yargıtay Kararları

açıklanan nedenlerle davalı vekilinin manevi tazminata ilişkin yerinde gö-
rülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddine, (3) numaralı bentte açıklanan 
nedenlerle  davacı vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının 
reddine, (4) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz 
itirazlarının kabulü ile, hüküm fıkrasının 1. bendindeki “Davanın kısmen 
kabul, kısmen reddi ile; 1.675,00 TL Maddi ve 7.500,00 TL Manevi taz-
minatın” ibaresinden sonra gelmek üzere “kaza tarihi olan 17.08.2002 
tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile”  ibaresinin eklenmesine ve 
hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, aşağıda dökümü 
yazılı 595,39 TL kalan onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 
peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 
3.4.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

ÇOCUK ÖLÜMÜ • DESTEK KAYBI • DESTEK PAYLARI

ÖZET: Sekiz yaşında vefat eden desteğin 18 ya-
şında gelir elde edeceği, askerlik görevini ta-
mamladıktan sonra 2 yıl içinde evleneceği, evle-
ninceye kadar gelirinin yarısını kendisi, yarısını 
anne ve babaya ayıracağı,evlendikten sonra bi-
rinci ve ikinci çocuğunun doğacağı dikkate alına-
rak destek payları belirlenmelidir.
Y.17. HD. E.2015/13925 K.2018/7219 T16.07.2018.

Davacı vekili, Müvekkilinin murisi oğlu ve desteği ...’in 02/08/2011 ta-
rihinde içerisinde bulunduğu ...’in idaresindeki ... plakalı aracın tek ta-
raflı gerçekleştirdiği kazada vefat ettiğini, kazada desteğin kusuru olma-
dığını, aracın 54162601 nolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta poliçesi 
ile davalı ...Ş.’ye sigortalı olduğunu belirterek müvekkili için 1.000,00 TL 
(belirsiz alacak) destekten yoksun kalma tazminatı ve cenaze defin gi-
derinin kaza tarihinden itibaren işleyecek ticari temerrüt avans faizi ile 
birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı vekili, ... plaka sayılı aracın müvekkili şirket nezdinde ... nolu 
Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası ile sigortalı olduğunu, araç sürücüsünün 
kusuru oranında müvekkil şirketin sorumluluğunun söz konusu olacağı-
nı, ... kurumundan kusur raporu alınması gerektiğini, davacılar tarafın-
dan destekten yoksun kaldıkları makul ve muteber delillerle ispatlanması 
gerektiğini, davacının faiz talebinin de haksız olduğunu, kabul anlamına 
gelmemek üzere uygulanması gereken faizin yasal faiz olduğunu, hatır 
taşıması nedeniyle zarar miktarında indirim yapılması gerektiğini, vefat 
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eden davacılar murisinin müterafik kusurunun tazminattan düşülmesi 
gerektiğini, bu nedenlerle, haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın 
reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davacı vekili ıslah dilekçesi ile hazırlanan hesap raporunu kabul ettik-
lerini, destekten yoksun kalma tazminatını 48.416,30 TL artırarak top-
lam 49.416,30 TL bedele dava tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesini 
talep etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama, toplanan deliller ve 
benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kabulü ile, 49.416,30 TL’nin 
dava tarihinden itibaren başlayacak yasal faizi ile birlikte davalıdan alına-
rak davacıya verilmesine, dair karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tara-
fından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçe-
sinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasa-
ya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin 
kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının 
reddine karar verilmiştir.

2-Dava trafik kazası nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı tale-
bine ilişkindir.

Davacı destek ...’in vefatı nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı 
talep etmekte olup, kaza tarihinde destek 8 yaşındadır. Hükme esas alı-
nan 23.03.2015 tarihli bilirkişi raporu hüküm kurmaya elverişli değildir. 
Şöyle ki; Hükme esas alınan bilirkişi raporunda tazminatın hesaplanması 
ayrıntılı olarak yazılmadığından belirlenen tazminata nasıl ulaşıldığı an-
laşılamamaktadır.

Dairemiz uygulamalarına göre 18 yaşında gelir elde etmeye başlayan 
desteğin askere gideceği, askerlik görevini tamamladıktan sonra 2 yıl için-
de evleneceği ve bir yıl sonra bir çocuğu daha sonra ikinci çocuğunun 
olacağı varsayılarak desteğin evleninceye kadar gelirinin yarısını kendi 
ihtiyaçları yarısını da anne ve babası için ayıracağı varsayılarak bu dö-
nemde desteğe iki anne ve babaya birer pay vermek suretiyle desteğin tüm 
gelirine oranlandığında evlenmeden önceki dönem içinde anne ve babanın 
her birine %25 pay verilmesi gerektiği, desteğin ileride evlenmesi ile bir-
likte desteğe iki eşe iki anne ve babaya birer pay verilerek, yine desteğin 
tüm gelirinin oranlanarak anne ve babaya %16 şar pay ayrılması, desteğin 
bir çocuğunun olması durumunda iki pay desteğe, iki pay eşe bir pay ço-
cuğa ve birer pay anne ve babaya ayrılmak suretiyle desteğin tüm gelirine 
oranlandığında anne ve baba için %14’er pay verilmesi daha sonra ikinci 
çocuğun doğacağı varsayılarak bu  kez desteğe iki, eşe iki, çocukların her 
birine birer ve anne ve babaya birer pay verilerek desteğin tüm gelirine 
oranlanarak anne ve babaya 12,5 er pay verilmesinin uygun olacağı, daha 
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sonra anne ve babadan yaşam tablosuna göre hangisi destekten çıkacaksa 
kalan kişiye diğerinin payının ilave edilerek destek tazminatlarının varsa-
yımsal hesabının yapılması gerekeceği, Dairemizin yerleşik uygulaması 
gereğidir.

Bu nedenle; mahkemece, Yargıtay uygulamaları da gözetilmek suretiy-
le, aktüer bilirkişiden işaret edilen hususlar da dikkate alınarak ayrıntılı 
ek rapor aldırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinden hük-
mün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin sair 
temyiz itirazlarının REDDİNE,(2) nolu bentte açıklanan nedenlerle da-
valı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 
peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 
16/07/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

ÇOCUK ÖLÜMÜ • DESTEK KAYBI 
• 

PMF TABLOSU • DESTEK PAYLARI

ÖZET: Çocuk ölümünde destek kaybı belirlenir-
ken, çocuğun öğrenim yapıyorsa 25 yaş, yapmı-
yorsa 18 yaş esas alınarak tazminat hesaplanma-
lıdır.
Bakiye yaşam süresi tespitinde PMF tablosu 
esas alınmalı, bilinmeyen dönem geliri %100 ar-
tıp, %10 iskonto uygulanarak belirlenmelidir.
Bekar olan çocuğun ileride evleneceği, en az iki 
çocuk sahibi alacağı, evleninceye kadar gelirinin 
yarısını kendisine, yarısını anne ve babaya vere-
ceği, evlendikten ve çocuk sahibi olduktan son-
ra destek paylarının değişeceği dikkate alınarak 
destek payları belirlenmelidir.
Y.17. HD H.2017/3233 E.2018/8142 T.24.09.2018

Davacılar vekili, 21.07.2012 tarihinde, davalı ... AŞ’ye ...’li aracın % 
100 kusurlu olarak neden olduğu kaza sonucunda, davacıların çocukları 
..., ... ... ve ... ...’ın vefat ettiğini, davalı ... şirketine yapılan başvuru üzerine 
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kısmi ödemede bulunulduğunu, zararlarının tam olarak karşılanmadığını 
belirterek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile, her bir davacı 
için 3.000,00 TL maddi tazminatın 28.10.2012 tarihinden itibaren işle-
yecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etmiş, 25.12.2015 
tarihli dilekçe ile ... ve ... dışındaki davacılar yönünden ıslah talebinde 
bulunduklarını belirterek, davacı ... için 15.310,21 TL., ... için 14.617,36 
TL., Vicdan için 34.560,27 TL ve ... için 35.295,94 TL olarak taleplerini 
ıslah etmiştir.

Davalı vekili, aktüer hesabı yapılmak suretiyle toplam 90.477,14 TL 
tazminatın 12.11.2012 tarihinde davacılara ödendiğini, kusur ve tazmi-
nat yönünden tespit yapılması ve destekten yoksun kalma tazminatı be-
lirlenirken asgari ücretin baz alınması gerektiğini, faiz sorumluluğunun 
ödeme tarihinde başladığını belirterek, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece iddia, savunma ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; 
davanın kısmen kabulü ile davacı ... için 2.644,71 TL’nin, davacı ... için 

2.674,75 TL’nin, davacı ... için 15.310,21 TL’nin, davacı ... için 
14.617,36 TL’nin, davacı ... için 34.560,27 TL’nin, davacı ... için 35.295,94 
TL’nin 28.10.2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte da-
valıdan alınarak davacılara verilmesine fazla istemlerin reddine karar ve-
rilmiş; hüküm, davacılar 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, ... şirketi tarafından davadan önce yapılan 
ödemelerin güncellenerek tazminat miktarından düşülmesinin uygun bu-
lunmasına, tazminat hesabına ilişkin bilirkişi raporunda PMF tablosunun 
kaullanıldığının anlaşılmasına göre, davacılar vekilinin aşağıdaki bendin 
kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının 
reddi gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan ölüm nedeniyle destekten yok-
sun kalma tazminatı istemine ilişkindir.

Destekten yoksun kalma zararının hesabında, destekten yoksun ka-
lanlara müteveffanın sağlığında sağlamış olduğu/olacağı yardımın miktarı 
belirlenmelidir. 

Mahkemece, dava konusu trafik kazasında çocukları vefat eden da-
vacıların destekten yoksun kalma tazminatlarının hesaplanması bakı-
mından aynı bilirkişiden bir kök (09.06.2014 tarihli), iki adet ek rapor 
(15.04.2015 ve 01.10.2015 tarihli) alındığı ve son ek rapora göre karar 
verildiği anlaşılmaktadır.
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Davacıların destekleri olan ... kaza tarihinde 17, ... 20, ... 27 yaşların-
da ve bekar olarak vefat etmişlerdir. Kök raporda; desteklerin anne ve 
babalarına desteklik süresince sabit % 15 oranında destek olacakları var-
sayımına göre hesaplama yapıldığı, rapor içeriğinde ... şirketi tarafından 
yapılan ödemenin düşülmeyeceğinin belirtildiği, hesaplama esnasında ... 
şirketi tarafından yapılan ödemelerin güncellenerek düşüldüğü (yerleşik 
içtihatlara uygun olarak), raporun kendi içerisinde çeliştiği, denetime el-
verişli olmadığı, ilk ek raporda müteveffa ... için askerlik ve iş bulma 
süresinin 2 yıl olarak alındığı, yine anne ve baba için % 15 sabit pay ay-
rıldığı, rapor tarihi (15.04.2015) dikkate alındığında bilinmeyen dönem-
lerin 2012 ve 2013 yıllarından başlatıldığı, rapor içeriğinin eki tablolarla 
uyuşmadığı, davalı vekilinin itirazı üzerine yine aynı bilirkişiden alınan 2. 
ek raporda (01.10.2015) destek paylarının bu kez sabit olarak alınmadı-
ğı, fakat murisler için farklı farklı destek paylarının belirlendiği, raporun 
çelişkili ve denetime elverişli olmadığı, eki tabloların da denetlenemediği 
görülmektedir.

Destekten yoksun kalma tazminatına ilişkin davalarda, aktüerya ala-
nında uzman bilirkişiden alınacak raporda, davacıların her biri için des-
tekten yoksun kalacakları sürenin, çocuklar için, ... öğrenim yapıyorlar 
ise 25 yaş, yapmıyorlar ise 18 yaş, esas alınarak raporun düzenlenip en 
yakın tarih, bilinen dönem kabul edilerek ölenin bilinen gelirine göre da-
vacıların gerçekleşen zararının ve sonraki bilinmeyen dönem için gelirin 
her yıl % 10 oranında artıp, % 10 oranında iskonto uygulanmak suretiyle 
hesaplanarak bilinmeyen dönem zararının hesaplanması ve davacıların 
ve desteğin muhtemel bakiye yaşam süreleri konusunda PMF-1931 tablo-
sunun kullanılması, dava tarihinden önce yapılan ödemelerin güncellene-
rek düşülmesi ve davacıların somut koşulları dikkate alınarak denetime 
elverişli şekilde belirlenmesi gerekir.

Hayatın olağan akışına göre bekar olarak ölen çocuğun ileride evlene-
ceği ve en az iki çocuk sahibi olacağı kabul edilerek, desteğin evleninceye 
kadar gelirinin yarısını kendi ihtiyaçları yarısını da anne ve babası için 
ayıracağı varsayılarak bu dönemde desteğe iki anne ve babaya birer pay 
vermek suretiyle desteğin tüm gelirine oranlandığında evlenmeden önceki 
dönem içinde anne ve babanın her birine %25 pay verilmesi gerektiği, des-
teğin ileride evlenmesi ile birlikte desteğe iki, eşe iki, anne ve babaya bi-
rer pay verilerek, yine desteğin tüm gelirinin oranlanarak anne ve babaya 
%16 şar pay ayrılması, desteğin bir çocuğunun olması durumunda iki pay 
desteğe, iki pay eşe bir pay çocuğa ve birer pay anne ve babaya ayrılmak 
suretiyle desteğin tüm gelirine oranlandığında anne ve baba için %14’er 
pay verilmesi daha sonra ikinci çocuğun doğacağı varsayılarak bu kez 
desteğe iki, eşe iki, çocukların her birine birer ve anne ve babaya birer pay 
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verilerek desteğin tüm gelirine oranlanarak anne ve babaya 12,5 er pay 
verilmesinin uygun olacağı, daha sonra anne ve babadan yaşam tablosuna 
göre hangisi destekten çıkacaksa kalan kişiye diğerinin payının ilave edi-
lerek destek tazminatlarının varsayımsal hesabının yapılması gerekeceği, 
Dairemizin yerleşik uygulaması gereğidir. Yine, ülkemizdeki askerlik sü-
resi de en fazla 15 ay olup iki yıl olarak kabul edilmesi de hatalı olmuştur. 

Bu nedenlerle; mahkemece, ... uygulamaları da gözetilmek suretiyle, 
aktüerya alanında uzman yeni bir bilirkişiden rapor alınarak sonucuna 
göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmiş olması isa-
betli görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin sair 
temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle dava-
cılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 
peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine 
24.09.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

DESTEK KAYBI • MADDİ TAZMİNAT
 • 

DAVADAN ÖNCE YAPILAN ÖDEME

ÖZET: Destek kaybı sebebiyle açılan maddi tazmi-
nat davasında, anlaşma ve ibraname olmaksızın 
davadan önce ödeme yapılmış ise; rapor tarihin-
deki verilere göre maddi tazminat hesaplanmalı, 
davadan önce yapılmış olan ödeme güncellene-
rek hesaplanan miktardan mahsup edilmelidir.
Y.17. HD. E.2015/14406 K.2018/8459 T.02.10.2018

Davacılar vekili, 21.12.2011 günü davacıların da içerisinde bulunduğu 
otobüsün davalı şirket sigortalısı adına kayıtlı çekici ile çarpışması so-
nucu meydana gelen trafik kazasında davacılar murisi ...’ın vefat ettiğini, 
davalı şirket sigortalısı olan aracın şoförünün tam kusurlu olması nede-
niyle davalı şirkete müracaat edildiğini, sigorta şirketinin 57.841,00 TL 
tazminat ödemeyi kabul ettiğini, bu miktarı kabul etmediklerini, murisin 
vefat etmesinden sonra annesi ve kardeşleri olan davacıların murisin des-
teğinden mahrum kaldıklarını belirterek şimdilik 10.000,00 TL tazmina-
tın davalıdan alınarak davacılara ödenmesine karar verilmesini talep ve 
dava etmiştir. 
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Davalı vekili, aktüer hesabı yapıldıktan sonra 07.03.2012 tarihinde 
57.841,00 TL ödendiğini, müvekkilinin üzerine düşen tüm sorumluluğu 
yerine getirdiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece,davanın reddine, karar verilmiş, karar, davacılar vekili ta-
rafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeple-
re, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacılar 
vekilinin aşağıdaki bent dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz 
itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazası sonucunda ölüm nedeniyle maddi tazminat(des-
tekten yoksunluk zararı) istemine ilişkindir.

Mahkemece, 10.11.2014 tarihli hesap raporu hükme esas alınmış ve 
davacı anne yönünden, dava öncesinde davalı yanca yapılan ödemenin za-
rarı karşılamış olduğu gerekçesiyle maddi tazminat talebi reddedilmiştir.

a-Destek 38 yaşında ve bekar olarak vefat etmiştir. Hükme esas alınan 
10.11.2014 tarihli aktüer raporunda, desteğin iki yıl sonra evleneceği var-
sayımı ile annesine ayıracağı payın, ilk iki yıl için %25, evli ve çocuksuz 
olduğu dönem için %10, daha sonra (çocuklarının olacağı dönemler için) 
ise %7.5 ve %7 olacağı belirlenmiş ve bu doğrultuda hesap yapılmıştır.

Dairemiz uygulamalarına göre desteğin evleninceye kadar gelirinin ya-
rısını kendi ihtiyaçları yarısını da anne ve babası için ayıracağı varsayı-
larak bu dönemde desteğe iki anne ve babaya birer pay vermek suretiyle 
desteğin tüm gelirine oranlandığında evlenmeden önceki dönem içinde 
anne ve babanın her birine %25 pay verilmesi gerektiği, desteğin ileride 
evlenmesi ile birlikte desteğe iki eşe iki anne ve babaya birer pay verile-
rek, yine desteğin tüm gelirinin oranlanarak anne ve babaya %16 şar pay 
ayrılması, desteğin bir çocuğunun olması durumunda iki pay desteğe, iki 
pay eşe bir pay çocuğa ve birer pay anne ve babaya ayrılmak suretiyle des-
teğin tüm gelirine oranlandığında anne ve baba için %14’er pay verilmesi 
daha sonra ikinci çocuğun doğacağı varsayılarak bu kez desteğe iki, eşe 
iki, çocukların her birine birer ve anne ve babaya birer pay verilerek des-
teğin tüm gelirine oranlanarak anne ve babaya 12,5 er pay verilmesinin 
uygun olacağı belirlenmiş olup destek tazminatlarının varsayımsal hesa-
bının yapılması gerekmektedir.

b-Somut olay nedeniyle davalı ... AŞ tarafından davacı yana davadan 
önce 57.841,00 TL ödeme yapılmış ancak taraflar arasında imzalanan 
bir ibraname olduğu ise taraflarca ileri sürülmemiş ve dosyaya ibraname 
sunulmamıştır.
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Bu durumda; ortada anlaşma olmadığından davacı anne Melahat’in 
destek tazminatının ödeme tarihindeki verilere göre hesaplanması ye-
rinde olmayıp, rapor tarihindeki verilere göre hesaplanacak tazminat 
tutarından davalı ... şirketi tarafından davadan önce yapılan ödemenin 
güncellenerek düşülmesi sonucunda oluşan duruma göre davacı anne yö-
nünden bakiye destek zararı bulunup bulunmadığı saptanmalıdır.

Açıklanan nedenlerle; mahkemece, Yargıtay uygulamaları da gözetil-
mek suretiyle, aktüer bilirkişiden, işaret edilen hususların(2-a,b) göze-
tildiği şekilde ek rapor alınarak sonucuna göre (ve poliçe limiti dahilinde 
olmak kaydı ile) bir karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu şekilde ek-
sik inceleme ile davanın davacı anne ... yönünden reddine karar verilmesi 
doğru görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin sair 
temyiz itirazlarının reddine, 2(a-b) nolu bentte açıklanan nedenlerle da-
vacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 
peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine 
02/10/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

TRAFİK KAZASI • EMNİYET KEMERİ 
•

 MÜTERAFIK KUSUR • KAMU KURUMU

ÖZET: Ölüm sebebiyle destek yoksun kalma da-
vasında, dava konusu kazada hayatını kaybeden 
desteğin bulunduğu araçta emniyet kemeri bağ-
lamadığı anlaşıldığından Yargıtay’ın yerleşik uy-
gulaması gereceğince %20 oranında müterafik 
kusur indirimi yapılmalıdır.
Hizmet kusuru sebebiyle kamu kurumu olan be-
lediyeye karşı açılan davaya idari Yargıda bakıla-
caktır.
Y.17. HD. E. 2016/1348 K. 2018/12009 T.11.12.2018

Davacılar vekili, müvekkillerinin eşi ve babası olan ... ‘nin 25/08/2012 
tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiğini, meydana 
gelen kazaya ilişkin olarak ... Ağır Ceza Mahkemesi’nde ... E. sayısı ile 
yapılan yargılama sonucunda, kazaya karışan ... plakalı araç sürücüsü 
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...’ın kusurlu bulunduğunu ve cezalandırılmasına karar verildiğini, aynı 
ceza dosyasında alınan bilirkişi raporuna göre ... Belediyesinin ise ka-
zanın meydana geldiği yerde gerekli işaretlemeleri yapmaması sebebi ile 
kusurlu bulunduğunu, davalı...’ın araç işleteni olarak, Axa Sigorta AŞ nin 
ise ZMSS poliçesi gereği sorumlu olduğunu belirterekdavacılar için ayrı 
ayrı 100.000,00 er TL manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal 
faiziyle birliktedavalılar ..., ..., Belediyesinden müştereken ve müteselsi-
len tahsiline, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla davacılar için 
ayrı ayrı 500,00 er TL maddi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal 
faiziyle  birlikte davalılar ..., ..., ... ve ... Belediyesinden müştereken ve 
müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiş, yargılama sırasında 
maddi tazminat taleplerini yükseltmiştir. 

Davalılar vekilleri, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kabulüne, davacı ... yönünden 43.704,36 TL 
maddi tazminatın davalılardan, 10.000,00 TL manevi tazminatın dava-
lı ... şirketi hariç diğer davalılardan, davacı ... yönünden 13.212,02 TL 
maddi tazminatın davalılardan, 5.000,00 TL manevi tazminatın davalı ... 
şirketi hariç diğerdavalılardan alınarak davacı tarafa verilmesine, karar 
verilmiş, hüküm davacılar vekili, davalı ... Belediye Başkanlığı vekili ile 
davalılar ... ve ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere, özellikle oluşa ve dos-
ya içeriğine uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen 
kusur oranının ve tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasın-
da bir usulsüzlük bulunmamasına göre davalılar Ramazan ve ... vekilinin 
aşağıdaki bent dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazları-
nın reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan ölüm nedeniyle maddi ve ma-
nevi tazminat istemine ilişkindir.

6098 sayılı TBK’nın 51. maddesinde (818 sayılı BK’nın 43. mad.); ha-
kimin, tazminatın türü ve kapsamının derecesini, durum ve mevkiinin 
gereğine ve hatanın ağırlığına göre belirleyeceği belirtilmiş;6098 sayılı 
TBK’nın 52. mad.de(BK 44. mad.) ise; zarar gören taraf, zarara razı ol-
duğu veya kendisinin eylemi zararın doğmasına ya da zararın artmasına 
yardım ettiği ve zararı yapan kişinin durum ve mevkiini ağırlaştırdığı tak-
dirde hakimin, zarar ve ziyan tutarını indirebileceği veya zarar ve ziyanı 
hüküm altına almaktan vazgeçebileceği, açıklanmıştır. 

Somut olayda;kaza tutanağının incelenmesinden, davacıların desteği 
olan ... nin emniyet kemerinin takılı olmadığı ve kaza anında araçtan dı-
şarı fırladığı anlaşılmıştır. Davalılar ... ve ... vekili tarafından verilen ce-
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vap dilekçesinde bu husus vurgulanmış olmasına rağmen; mahkemece bu 
husus göz ardı edilerek hüküm kurulmuş olup eksik inceleme ile karar 
verilemez.

Bu durum karşısında; destek ...’nin emniyet kemerinin takılı olmadığı 
ve araçtan fırlama durumu dikkate alınarak emniyet kemeri takılmamış 
olmasının müterafik kusur  teşkil edeceği gözetilerek, Dairenin yerleşik 
uygulaması gereğince, hesaplanan tazminattan %20 oranında indirim ya-
pılarak bu doğrultuda karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu şekilde 
karar verilmesi doğru görülmemiştir

3-Davalı ... Belediye Başkanlığı kamu tüzel kişisi olup, görmekle yü-
kümlü bulunduğu kamu hizmeti sırasında verdiği iddia olunan zarar-
lardan dolayı sorumluluğu özel hukuk hükümlerine tabi değildir. Kamu 
tüzel kişilerinin yasalar tarafından kendilerine verilen görev ve yetkileri 
kullanırken oluşan zararlar niteliği itibariyle hizmet kusurundan kay-
naklanmakta olup bu zararların tazmini amacıyla anılan idarelere karşı 
hizmet kusurlarına dayanılarak İdari Yargılama Usul Kanunu 2. madde 
hükmü uyarınca idari yargı yerinde tam yargıdavası ikamesi gerekmekte-
dir. (11.2.1959 günlü ve 17/15 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı)

Somut olayda, davacılar vekili, davalı ... Belediye Başkanlığı yönünden 
hizmet kusuruna dayalı olarakdava açmıştır. 

Buna göre, yargı yolu yargılamanın her aşamasında resen dikkate alı-
nacak hususlardan olduğundan, mahkemece, davalı ... Belediye Başkan-
lığı yönünden, idari yargının görev alanına giren uyuşmazlıkta yargı yolu 
caiz olmadığından HMK 115/2 maddesi gereğince dava şartı yokluğundan 
davanın usulden reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davalı 
... Belediye Başkanlığı yönünden esasa girilerek hüküm kurulması doğru 
görülmemiştir.

4-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 ve tarafların 
kusur durumu da gözönünde tutularak 818 sayılı B.K.’nın 47. maddesin-
deki özel haller dikkate alınarak, hak ve nasafet kuralları çerçevesinde bir 
sonuca varılmalıdır. Zira, M.K’nın 4.maddesinde, kanunun takdir hakkı 
verdiği hallerde hakimin hak ve nasafete göre hükmedeceği öngörülmüş-
tür.

Belirtilen hususlar dikkate alındığında, olayın meydana geliş şekli,ta-
rafların kusur durumu, müteveffanın yaşı dikkate alındığında davacılar 
için takdir olunan manevi tazminatların bir miktar az olduğu görülmüş 
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ve hakkaniyete uygun şekilde manevi tazminatlara hükmedilmek üzere 
kararın bozulması gerekmiştir. 

5-Davacı yanın, hükmedilecek tazminat tutarlarına kaza tarihinden iti-
baren faiz işletilmesi yönünde talebi bulunmasına rağmen mahkemece 
faiz talebi hakkında bir karar verilmemiş olması doğru olmamıştır.

6-Bozma ilamının kapsam ve şekline göre; davalı ... Belediye Başkan-
lığı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görül-
memiştir.

Kabule göre de, davacıların manevi tazminat talepleri kısmen kabul 
edilmiş olmasına rağmen hüküm fıkrasında davanın kabulüne denilmek 
suretiyle hüküm tesisi doğru olmamıştır.

SONUÇ

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılar ... ve ... vekili-
nin sair temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle 
davalılar ... ve ... vekilinin, 3 nolu bentte açıklanan nedenlerle ... Belediye 
Başkanlığı vekilinin,4 ve 5 nolu bentlerde açıklanan nedenlerle davacılar 
vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 6 nolu 
bentte açıklanan nedenlerle, davalı ... Belediye Başkanlığı vekilinin sair 
temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada yer olmadığına ve peşin 
alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılar ve davalılar ..., ... ve 
...’ne geri verilmesine 11/12/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATI • DAVACININ DURUMU

ÖZET: Kaza tarihinde 16 yaşında olan ve gelir ge-
tiren bir işte çalıştığı ispatlanamayan davacı için 
geçici işgörmezlik tazminatına hükmedilmesi 
doğru olmamıştır.
Y.17. HD E.2018/1340 K.2018/12378 T.18.12.2018

Davacılar vekili, asıl davada; davalılar Mustafa ve Ali’nin sürücü ve 
maliki olduğu araç ile diğer davalıların sürücüsü ve maliki olduğu aracın 
kusurlu olarak neden oldukları kaza sonucu davacı küçük yayanın ya-
ralandığını, sakat kalma ihtimali olduğunu beyanla, fazlaya dair hakları 
saklı kalmak kaydıyla 10.000,00 TL maddi tazminatın kaza tarihinden 
işleyecek yasal faiziyle davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili-
ni talep etmiş, ıslah dilekçesiyle geçici ve sürekli işgöremezlik tazminatı 
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talebini 20.545,11 TL’ye yükseltmiş, birleşen davada davalılar Mustafa 
ve Ali’nin sürücü ve maliki olduğu araç ile diğer davalıların sürücüsü ve 
maliki olduğu aracın kusurlu olarak neden oldukları kaza sonucu dava-
cı küçük yayanın yaralandığını ve elem çektiğini beyanla 20.000,00 TL 
manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle davalılardan 
müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir.

Davalılar ayrı ayrı davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna 
göre, manevi tazminat davasının kabulü ile 20.000,00 TL’nin olay tarihi 
23/06/2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar-
dan müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, maddi tazminat dava-
sının kabulü ile 20.545,11 TL’nin olay tarihi 23/06/2010 tarihinden iti-
baren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsili ile 
davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm asıl-birleşen dava davalısı 
...Tekstil San. ve Dış Tic. Ltd.Şti. vekili ve asıl-birleşen dava davalısı ... 
tarafından temyiz edilmiştir.

1-Adli yardımdan yararlanabilmenin şartlarını düzenleyen 6100 sayılı 
HMK’nın 334/1. maddesinde “Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçü-
de zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini 
kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler” denilmek 
suretiyle adli yardımdan yararlanabilecek kişilerle ilgili genel çerçeve çi-
zilmiştir.

Dosya kapsamındaki belgelerin incelenmesinden; asıl-birleşen dava 
davalısı ...’ün mali durumu itibariyle temyiz harçlarını yatırmasının güç 
olduğu, bu giderleri ödeme konusunda ödeme gücünün bulunmadığı an-
laşıldığından asıl-birleşen dava davalısı ...’ün adli yardım talebi kabul edi-
lerek temyiz itirazları incelenmiştir.

2-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesin-
de dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde ve özellikle, oluşa 
uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur ora-
nının ve maddi tazminata ilişkin hesaplamanın (aşağıda (3) nolu bentte 
belirtilen husus dışında) hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulun-
mamasına ve manevi tazminatın takdirinde B.K.nun 47. maddesindeki 
özel haller dikkate alınarak hak ve nasafet kuralları çerçevesinde hüküm 
kurulmuş olmasına göre, asıl-birleşen dava davalısı ...Tekstil San ve Dış 
Tic.Ltd. Şti. vekili ve asıl-birleşen dava davalısı ...’ün yerinde görülmeyen 
sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

3-Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi 
tazminat istemine ilişkindir.

Sorumluluğu doğuran olayın, zarar görenin vücut bütünlüğünü ihlal 
etmesi hali 6098 sayılı TBK m. 54’te özel olarak hükme bağlanmıştır. Bu 
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hüküm gereğince, vücut bütünlüğünün ihlali halinde mağdurun malvar-
lığında meydana gelmesi muhtemel olan azalmanın ve dolayısıyla maddi 
zararın türleri; tedavi giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalma-
sından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ve ekonomik geleceğin sarsıl-
masından doğan kayıplar şeklinde düzenlenmiştir. 

Somut olayda mahkemece hesap bilirkişi raporuna göre kaza tarihin-
de 16 yaşında olan davacı ... bakımından 6 aylık süre için 3.649,38 TL 
geçici işgöremezlik tazminatına da hükmedilmiştir. Oysa davacı ...’in kaza 
tarihinde henüz 16 yaşında olduğu, gelir getiren bir işte çalıştığının iddia 
ve ispat edilemediği, tedavi müddeti boyunca mahrum kaldığı herhangi 
bir kazancı olmadığı göz önüne alınarak, mahkemece geçici işgöremezlik 
zararı bulunmadığının gözetilmemesi doğru olmayıp bozmayı gerektir-
miştir.

SONUÇ
Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle asıl-birleşen dava dava-

lısı ...’ün adli yardım talebinin kabulüne, (2) nolu bentte açıklanan neden-
lerle asıl-birleşen dava davalısı ... Tekstil San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. vekili ve 
asıl-birleşen dava davalısı ...’ün sair temyiz itirazlarının reddine, (3) nolu 
bentte açıklanan nedenlerle asıl-birleşen dava davalısı ... Tekstil San. ve 
Dış Tic. Ltd. Şti. vekili ve asıl-birleşen dava davalısı ...’ün temyiz itirazla-
rının kabulü ile asıl davadaki maddi tazminat hükmünün adı geçen dava-
lılar yönünden BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz 
eden asıl-birleşen dava davalısı ...Tekstil San. ve Dış Tic. Ltd. Şti’ne geri 
verilmesine, 18/12/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

KONUTTA ÇIKAN YANGIN • SİGORTA ŞİRKETİ
 •

 RÜCU DAVASI • GÖREVLİ MAHKEME

ÖZET: Konutta çıkan yangın sebebiyle tazminat 
ödeyen sigorta şirketinin olayın sorumlusuna aç-
tığı rücu davasında görevli mahkeme Asliye Hu-
kuk Mahkemesidir.
Y. 17. HD E.2018/3831 K.2018/12453 T.19.12.2018

Davacı vekili, bitişik nizamda bulunan 9 nolu konutun barbekü ba-
casından çıkan yangın sonucu sigortalıkonutun yangın hasarına uğradı-
ğını, yan tarafta kiracı olarak oturmakta olan davalının ikamet ettiğini, 
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12.400,00 TL hasar bedelinin sigortalıya ödendiğini beyan ederek zarara 
sebep olan davalıdan hasarın rücuen tahsili talep ve dava edilmiştir. 

Mahkemece; taraflar arasındaki uyuşmazlığın haksız fiilden kaynak-
lanmakta olduğu, davacının sigortaşirketi olması ve sigorta sözleşmesi 
çerçevesinde ödemede bulunarak halefiyet ilkesine göre davalıdantalepte 
bulunması uyuşmazlığın niteliğini değiştirmeyeceği gibi, uyuşmazlığı si-
gorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlık haline dönüştürmeyeceği, 
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu’nun 22.03.1944 Tarih E. 37, K. 9, 
RG. 3.7.1944 sayılı kararında “Sigortacının sorumlu kişi aleyhine açacağı 
dâva, sigortapoliçesinden doğan bir dâva değildir. Bu nedenle, halefiyet 
dâvası bir ticarî dâva sayılamaz. Bu dâva, aynen sigortalı kimsenin so-
rumlu kişiye karşı açmış olduğu bir dâva gibidir. Sigortalının muhtelif 
mahkemelerde dâva açma hakkı varsa, aynı hak sigortacının halefiyet 
hakkına dayanan rücu davası için de söz konusudur” şeklinde vurgulan-
dığı belirtilerek 

6102 Sayılı TTK’nun 6335 Sayılı Yasa ile değişik 5. maddesinin 3. 
fıkrası uyarınca mahkememiz görevli olmadığından davacının talebinin, 
6100 sayılı HMK nın 114/c ve 115/2. maddesi gereğince dava şartıyokluğu 
nedeniyle usulden reddine karar kesinleştiğinde dosyanın Asliye Hukuk 
Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş hüküm davacı vekili ve da-
valı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere mahkeme kararının gerekçesin-
de ve değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına 
göre davacı vekilinin ve davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz 
itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMA-
SINA, aşağıda dökümü yazılı 8,20 TL onama harcının davacıdan ve aşa-
ğıda dökümü yazılı 8,20 TL kalan onama harcının temyiz edendavalıdan 
alınmasına 19/12/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Davacılar vekili, müvekkillerinin desteğinin sürücüsü olduğu moto-
siklet ile davalıların işleteni, sürücüsü ve trafik sigortacısı olduğu aracın 
çarpışması ile gerçekleşen kazada desteğin öldüğünü açıklayıp toplam 
33.399,48 TL maddi, 75.000,00’er TL manevi tazminatın tahsiline karar 
verilmesini talep etmiştir.

Davalılar talebin reddi gerektiğini savunmuşlardır.

Mahkemece, toplanan delillere göre davanın kısmen kabulü ile dava-
cı ... için 11.890,47 TL, davacı ... için 21.509,01 TL maddi tazminatın, 
her bir davacı için 30.000,00 manevi tazminatın tahsiline karar verilmiş, 
hüküm davacılar vekili, davalı ...Ş. vekili ile davalı ... vekilince temyiz 
edilmiştir.
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1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, Hakem Heyeti kararının gerek-
çesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya 
aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacılar vekilinin tüm, davalı...Ş. 
vekili ile davalı ... vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair 
temyiz itirazlarının reddine, karar vermek gerekmiştir. 

2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun nedeniyle 
maddi tazminat istemine ilişkindir.

Dosya kapsamına göre destek, kaza tarihinde 21 yaşında olup bekar ve 
çocuksuz olarak vefat etmiştir. 

Hayatın olağan akışına göre bekar çocuğun 2 yıl sonra evleneceği ve 
ikişer yıl ara ile en az iki çocuk sahibi olacağı kabul edilerek, desteğin 
evleninceye kadar gelirinin yarısını kendi ihtiyaçları yarısını da anne ve 
babası için ayıracağı varsayılarak bu dönemde desteğe iki anne ve babaya 
birer pay vermek suretiyle desteğin tüm gelirine oranlandığında evlenme-
den önceki dönem içinde anne ve babanın her birine %25 pay verilmesi 
gerektiği, desteğin ileride evlenmesi ile birlikte desteğe iki eşe iki anne ve 
babaya birer pay verilerek, yine desteğin tüm gelirinin oranlanarak anne 
ve babaya %16 şar pay ayrılması, desteğin bir çocuğunun olması duru-
munda iki pay desteğe, iki pay eşe bir pay çocuğa ve birer pay anne ve 
babaya ayrılmak suretiyle desteğin tüm gelirine oranlandığında anne ve 
baba için %14 er pay verilmesi daha sonra ikinci çocuğun doğacağı varsa-
yılarak bu kez desteğe iki, eşe iki, çocukların her birine birer ve anne ve 
babaya birer pay verilerek desteğin tüm gelirine oranlanarak anne ve ba-
baya 12,5 er pay verilmesinin uygun olacağı, daha sonra anne ve babadan 
yaşam tablosuna göre hangisi destekten çıkacaksa kalan kişiye diğerinin 
payının ilave edilerek destek tazminatlarının varsayımsal hesabının yapıl-
ması gerekmektedir. 

Somut olayda hükme esas alınan raporda desteğin evlendikten sonra 
bir çocuğunun olacağının kabulü ve yerleşik uygulamaya aykırı olacak 
şekilde desteğin davacı anne-babasına fazla pay ayırması doğru görülme-
miş, buna göre mahkemece desteğin evleninceye kadar kendisine 2 pay, 
davacı annesine ve babasına 1’er pay ayıracağı, evlendikten sonra, eşine 
2, kendisine 2 ve annesine ve babasına 1’er pay ayıracağı, 2 yıl sonra 
bir çocuğunun olacağı ve bu dönemde kendisine 2, eşine 2, çocuğuna 1 
ve annesine ve babasına 1’er pay ayıracağı, 2 yıl sonra ikinci çocuğunun 
olacağı ve kendisine 2, eşine 2, çocuklarına 1’er pay ile davacı annesi-
ne babasına 1’er pay ayıracağı gözetilerek bilirkişiden ek rapor alınarak 
sonucuna göre karar verilmek üzere kararın bozulmasına karar vermek 
gerekmiştir. 

3-Aktüer hesabında desteğin askerlik süresi/dönemi içerisinde gelir 
elde edip edemeyeceği gibi hususlar yönünden bir değerlendirme yapıl-
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ması gerekirken askerlik süresi değerlendirilmeksizin hazırlanan aktüer 
hesabı hatalı olup, mahkemece, desteğin askerlik hizmet süresinin ve as-
kerlik vazifesinin yerine getirip getirmediğinin tespiti ile bu sürenin he-
saplanan tazminattan indirilmesi yönünde bilirkişiden ek rapor alınarak 
sonucuna göre hüküm kurulmak üzere kararın bozulmasına karar ver-
mek gerekmiştir. 

4-Dava kısmen kabul kısmen red edildiğine göre red edilen kısımlar 
yönünden kendisini vekil ile temyiz ettiren davalı yararına vekalet ücre-
tine karar verilmesi gerekirken bu konuda bir karar verilmemiş olması 
doğru görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacılar vekili-
nin tüm, davalı ...Ş. vekili iledavalı ... vekilinin sair temyiz itirazlarının 
REDDİNE, (2), (3) ve (4) numaralı bentlere açıklanan nedenlerle,dava-
lı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile (2) ve (3) numaralı bentte 
açıklanan nedenlerle, davalı...Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile 
hükmün BOZULMASINA, 1.630,00 TL vekalet ücretinindavacılardan alı-
narak duruşmada vekille temsil olunan davalılar Işık Sigorta A.Ş. ve ...’e 
verilmesine, aşağıda dökümü yazılı 35,90 TL onama harcının temyiz eden 
davacılardan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden 
davalılar Işık Sigorta A.Ş. ve ...’e geri verilmesine 20/12/2018 tarihinde 
oybirliğiyle karar verildi.

YİRMİBİR YAŞINDA ÇOCUĞUN ÖLÜMÜ 
• 

DESTEK PAYLARI

ÖZET: Yirmibir yaşında vefat eden desteğin iki yıl 
sonra evleneceği ikişer yıl ara ile en az iki çocuk 
sahibi olacağı, evleninceye kadar gelirinin yarı-
sını kendisine, yarısını anne ve babaya vereceği, 
evlendikten ve çocuk sahibi olduktan sonra des-
tek paylarının değişeceyi dikkate alınarak payları 
belirlenmelidir.
Y.17. HD. E. 2015/18326 K.2018/12523 T.20.12.2018

Davacılar vekili, müvekkillerinin desteğinin sürücüsü olduğu moto-
siklet ile davalıların işleteni, sürücüsü ve trafik sigortacısı olduğu aracın 
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çarpışması ile gerçekleşen kazada desteğin öldüğünü açıklayıp toplam 
33.399,48 TL maddi, 75.000,00’er TL manevi tazminatın tahsiline karar 
verilmesini talep etmiştir.

Davalılar talebin reddi gerektiğini savunmuşlardır.

Mahkemece, toplanan delillere göre davanın kısmen kabulü ile dava-
cı ... için 11.890,47 TL, davacı ... için 21.509,01 TL maddi tazminatın, 
her bir davacı için 30.000,00 manevi tazminatın tahsiline karar verilmiş, 
hüküm davacılar vekili, davalı ...Ş. vekili ile davalı ... vekilince temyiz 
edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, Hakem Heyeti kararının gerek-
çesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya 
aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacılar vekilinin tüm, davalı...Ş. 
vekili ile davalı ... vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair 
temyiz itirazlarının reddine, karar vermek gerekmiştir. 

2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun nedeniyle 
maddi tazminat istemine ilişkindir.

Dosya kapsamına göre destek, kaza tarihinde 21 yaşında olup bekar ve 
çocuksuz olarak vefat etmiştir. 

Hayatın olağan akışına göre bekar çocuğun 2 yıl sonra evleneceği ve 
ikişer yıl ara ile en az iki çocuk sahibi olacağı kabul edilerek, desteğin 
evleninceye kadar gelirinin yarısını kendi ihtiyaçları yarısını da anne ve 
babası için ayıracağı varsayılarak bu dönemde desteğe iki anne ve babaya 
birer pay vermek suretiyle desteğin tüm gelirine oranlandığında evlenme-
den önceki dönem içinde anne ve babanın her birine %25 pay verilmesi 
gerektiği, desteğin ileride evlenmesi ile birlikte desteğe iki eşe iki anne ve 
babaya birer pay verilerek, yine desteğin tüm gelirinin oranlanarak anne 
ve babaya %16 şar pay ayrılması, desteğin bir çocuğunun olması duru-
munda iki pay desteğe, iki pay eşe bir pay çocuğa ve birer pay anne ve 
babaya ayrılmak suretiyle desteğin tüm gelirine oranlandığında anne ve 
baba için %14 er pay verilmesi daha sonra ikinci çocuğun doğacağı varsa-
yılarak bu kez desteğe iki, eşe iki, çocukların her birine birer ve anne ve 
babaya birer pay verilerek desteğin tüm gelirine oranlanarak anne ve ba-
baya 12,5 er pay verilmesinin uygun olacağı, daha sonra anne ve babadan 
yaşam tablosuna göre hangisi destekten çıkacaksa kalan kişiye diğerinin 
payının ilave edilerek destek tazminatlarının varsayımsal hesabının yapıl-
ması gerekmektedir. 

Somut olayda hükme esas alınan raporda desteğin evlendikten sonra 
bir çocuğunun olacağının kabulü ve yerleşik uygulamaya aykırı olacak 
şekilde desteğin davacı anne-babasına fazla pay ayırması doğru görülme-
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miş, buna göre mahkemece desteğin evleninceye kadar kendisine 2 pay, 
davacı annesine ve babasına 1’er pay ayıracağı, evlendikten sonra, eşine 
2, kendisine 2 ve annesine ve babasına 1’er pay ayıracağı, 2 yıl sonra 
bir çocuğunun olacağı ve bu dönemde kendisine 2, eşine 2, çocuğuna 1 
ve annesine ve babasına 1’er pay ayıracağı, 2 yıl sonra ikinci çocuğunun 
olacağı ve kendisine 2, eşine 2, çocuklarına 1’er pay ile davacı annesi-
ne babasına 1’er pay ayıracağı gözetilerek bilirkişiden ek rapor alınarak 
sonucuna göre karar verilmek üzere kararın bozulmasına karar vermek 
gerekmiştir. 

3-Aktüer hesabında desteğin askerlik süresi/dönemi içerisinde gelir 
elde edip edemeyeceği gibi hususlar yönünden bir değerlendirme yapıl-
ması gerekirken askerlik süresi değerlendirilmeksizin hazırlanan aktüer 
hesabı hatalı olup, mahkemece, desteğin askerlik hizmet süresinin ve as-
kerlik vazifesinin yerine getirip getirmediğinin tespiti ile bu sürenin he-
saplanan tazminattan indirilmesi yönünde bilirkişiden ek rapor alınarak 
sonucuna göre hüküm kurulmak üzere kararın bozulmasına karar ver-
mek gerekmiştir. 

4-Dava kısmen kabul kısmen red edildiğine göre red edilen kısımlar 
yönünden kendisini vekil ile temyiz ettiren davalı yararına vekalet ücre-
tine karar verilmesi gerekirken bu konuda bir karar verilmemiş olması 
doğru görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacılar vekili-
nin tüm, davalı ...Ş. vekili iledavalı ... vekilinin sair temyiz itirazlarının 
REDDİNE, (2), (3) ve (4) numaralı bentlere açıklanan nedenlerle,dava-
lı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile (2) ve (3) numaralı bentte 
açıklanan nedenlerle, davalı...Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile 
hükmün BOZULMASINA, 1.630,00 TL vekalet ücretinindavacılardan alı-
narak duruşmada vekille temsil olunan davalılar ... Sigorta A.Ş. ve ...’e 
verilmesine, aşağıda dökümü yazılı 35,90 TL onama harcının temyiz eden 
davacılardan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden 
davalılar Işık Sigorta A.Ş. ve ...’e geri verilmesine 20/12/2018 tarihinde 
oybirliğiyle karar verildi.
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KİRA İLİŞKİSİ • BİNAYA VERİLEN ZARAR • RÜCU DAVASI

ÖZET: Kiracının bulunduğu binada su saati patla-
masından dolayı tazminat ödeyen sigorta şirke-
tinin sorumlulara karşı açtığı rücu davasına Sulh 
Hukuk Mahkemesinde bakılır.
Y.17. HD. E. 2018/4796 K.2018/12806 T.26.12.2018

Davacı vekili, davacı tarafından işyeri sigorta poliçesi ile sigorta edilen 
... adresinde bulunan ... ve İnş.San. Tic. Ltd. Şti. adlı işyerinin 22.01.2012 
tarihinde binaya ait su saatinin patlaması sonucunda dahili su hasarına 
maruz kaldığını, ekspertiz incelemesi sonucu 16.623,00 TL hasar tespit 
edildiğini, bu miktarınsigortalıya ödendiğini, meydana gelen hasardan da-
valıların bina maliki olarak sorumlu olduklarını belirterek, 16.623,00 TL 
alacağın ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı-
lardan arsa payları oranında, elbirliği ile mülkiyete konu ise müştereken 
ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir. 

Davalılar vekili, davaya bakmakta sulh hukuk mahkemesinin görevli 
olduğunu, davanın zamanaşımı süresinden sonra açıldığını, zararın da-
valıların sorumluluğu dışında gerçekleştiğini, kiracı şirketin kullanım 
ve bakım kusurundan dolayı zararın oluştuğunu, kiracının imalathane 
işleten bir tacir olduğunu, sorumluluğunda bu durumun esas alınması 
gerektiğini, hasarın meydana geldiği yerin 83 nolu bağımsız bölüm oldu-
ğunu,davalıların kiraladığı yerin ise 81 nolu bağımsız bölüm olduğunu, 
dolayısı ile zararla müvekkillerinin ilişkilendirilmesinin mümkün olma-
dığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre;davanın 
kabulüne karar verilmiş, hükümdavalılar vekili tarafından süresi içeri-
sinde temyiz edilmiştir.

Dava işyeri sigortası poliçesi kapsamındaki işyerinde meydana gelen 
hasar sebebi ile dava dışısigortalısına ödenen tazminat bedelinin rücuen 
tahsili talebine ilişkindir. 

Davacı, sigorta şirketi olup davalıdan rücuen tazminat talebinin nede-
ni, davalı ile davacının sigortalısıarasındaki kira ilişkisinden kaynaklan-
maktadır.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun sulh hukuk mahkeme-
lerinin görevi başlıklı 4/(1-a) hükmü: “Sulh hukuk mahkemeleri, dava 
konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın; Kiralanan taşınmazla-
rın,9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra 
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yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden 
doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu 
alan davalar ile bu davalara karşı açılan davaları görürler” şeklindedir.

Davanın, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlük ta-
rihinden sonra 28/06/2013 tarihinde açılmış olmasına ve yukarıda be-
lirtilen yasa hükmüne göre kira ilişkisine dayalı uyuşmazlıklarda sulh 
hukuk mahkemesinin görevli olmasına ve mahkemenin gerekçesinde kira 
sözleşmesinin değerlendirilmesine göre mahkemece, davanın HMK’nın 
114/1-c maddesi gereğince görevsizlik nedeniyle HMK’nın 115/2.maddesi 
gereğince dava şartı yokluğundan usulden reddine karar verilmesi gere-
kirken işin esasına girilerek karar verilmesi doğru görülmemiştir. 

2-Bozma neden ve şekline göre davalılar vekilinin sair temyiz itirazla-
rının bu aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda (1)numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin 
temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (2) numaralı 
bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin sair temyiz itirazlarının bu 
aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde 
temyiz eden davalılara geri verilmesine 26/12/2018 gününde oybirliğiyle 
karar verildi. 

REHİNLİ MALIN SİGORTASI • SİGORTA TAZMİNATI

ÖZET: Rehinli bir malın öncelikle rehin alanın 
haklarının korunması amacıyla yaptırılan sigor-
tada, zarara uğrayan sigortalı rehin alanın açık 
muvafakatıyla sigortadan tazminat alabilir.
Bu muvafakat sonradan dava sırasında da veri-
lebilir.
Y.17. HD E.2018/2734 K.2019/47 T.01.20.2019

Davacı vekili, müvekkilinin işleteni olduğu, davalıya kasko sigorta-
lı traktörün, tarlada kullanıldığı esnada taşın batması sonucu lastiğinin 
hasar gördüğünü, davalı ... şirketinin lastiğin teminat dışı olduğu gerek-
çesiyle hasar bedelini ödemediğini, Tüketici Hakem Heyetine başvuruldu-
ğunu, talebin kabul edildiğini, bunun üzerine hasar bedelinin tahsili için 
davalıya yönelik başlatılan icra takibine davalının itiraz ettiğini belirterek 
itirazın iptaline ve takibin devamına karar verilmesini talep etmiştir.
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Davalı .... davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, dain-i mürtehin olan Ş. ... A.Ş’ne açılan davaya muvafakat 
verilip verilmeyeceği hususunda ihtaratlı tebligat gönderilmiş, 03/12/2014 
tarihinde tebligat usulüne uygun yapılmasına rağmen ilgili bankanın mu-
vafakat verip vermeyeceğine ilişkin herhangi bir beyanda bulunmadığı 
görülmüş, bu nedenle davanın aktif husumet yokluğu nedeni ile reddine 
karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan tazminat istemine 
ilişkindir.

TTK’nın 1269. maddesi uyarınca malı rehin alan kimse sıfatıyla o mal 
üzerindeki menfaatini kendi adınasigorta ettirebileceği gibi, aynı yasanın 
1270. maddesi uyarınca bir başkasının da rehin konusu malı rehin alan 
hesabına ve onun lehine sigorta ettirmesi mümkündür. Böyle bir durum-
da sigortalı konumunda olan rehin hakkı sahibi olduğundan sigorta şir-
ketinden tazminat talep etmek hakkının da 

öncelikle ona ait olması gerekir ve sigorta ettiren ancak sigortalı malın 
dain ve mürtehini olan ve lehinesigorta edilenin açık muvafakatini almak 
ve o surette sigortadan, şayet kendi menfaati de zedelendiği takdirde, taz-
minat istemek hakkına sahip olur. (TTK. 1456 Md.)

Somut olayda, yargılama aşamasında mahkemece; sigortalı araç üze-
rinde rehin hakkı olan ... A.Ş.’ye davaya ve ödemeye muvafakatinin bu-
lunup bulunmadığı sorulmuş, ancak ilgili banka muvafakat verip ver-
meyeceğine ilişkin herhangi bir beyanda bulunmadığından davanın aktif 
husumet yokluğu nedeni ile davanın reddine karar verilmiştir. Temyiz 
aşamasında Dairemiz’in geri çevirme kararında ..... A.Ş’ye yeniden davaya 
muvafakatinin bulunup bulunmadığı sorulması üzerine; .....A.Ş.’nin da-
vacıtarafından açılan davaya muvafakat verildiğini bildiren yazı dosyaya 
eklenmiştir. Daini mürtehin tarafından verilen muvafakatin davanın her 
aşamasında tamamlanabilen dava şartı olup dosyaya eklenen söz konusu 
muvafakate ilişkin yazı araştırılarak usulüne uygun olduğunun anlaşılma-
sı halinde mahkemece yargılamaya devam edilerek davanın sonuçlandırıl-
ması gerektiğinden hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının ka-
bulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde tem-
yiz eden davacıya geri verilmesine 14/01/2019 gününde oybirliğiyle karar 
verildi.
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TRAFİK KAZASI • İŞLETENİN DURUMU 

ÖZET: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 92. 
maddesi ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorun-
lu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının 
A.3.b maddesinde “işleten tarafından ileri sürüle-
cek tazminat talepleri”nin teminat kapsamı dışın-
da kalacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre 
işleten davacı ...’ın, işleten olarak kendi sorum-
luluğunu üstlenen davalı zorunlu trafik sigorta-
cısından tazminat talebinde bulunması mümkün 
değildir. Zira zorunlu trafik sigortacısı, işletenin 
üçüncü kişilere verdiği zararları teminat altına 
aldığından olayda davacı işleten Sigorta şirketi 
karşısında zarar gören üçüncü kişi konumunda 
bulunmamaktadır. 
Y. 17. HD E 2018/5576 K 2018/11360 T: 27/11/2018 

Talep edenler (davacılar) vekili, davalıya zorunlu trafik sigortalı aracı 
kullanan murisin tek taraflı trafik kazası sonucu vefat ettiğini, müvekkil-
lerinin murisin eşi ve oğlu olup destekten yoksun kaldığını beyanla, faz-
laya dair hakları saklı kalmak kaydıyla 40.001,00 TL maddi tazminatın 
başvuru tarihinden işleyecek avans faiziyle davalıdan tahsilini talep etmiş, 
ıslah dilekçesiyle talebini ... için 89.532,15 TL, ... için 8.133,87 TL’ye 
yükseltmiştir.

Karşı taraf (davalı) vekili talebin reddini savunmuştur. 

Hakem heyetince 28.08.2014 tarih ve K.2014/2708 karar sayı-
lı kararı ile başvurunun aynen kabulü ile 89.532,15 TL’nin başvuran 
...’na, 8.133,87 TL’nin ... HA’na destekten yoksun kalma tazminatının 
27.03.2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, aleyhin-
de başvuru yapılmış olan ... ... A.Ş.’den alınarak başvuru sahiplerine 
ödenmesine karar verilmiş, karşı taraf (davalı) vekilinin itirazı üzerine 
Hakem heyetince 24/11/2014 tarihli, 2014/İHK-738 karar sayılı kararıyla 
itirazın reddine karar verilmiş, ... ... 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce ... 
Tahkim Komisyonu Hakem Heyetinin 02.04.2014 tarih, 2014/E.1950.14 
K-2014/2708 Karar sayılı 28/08/2014 tarihli kararı ve hakem dosyasının 
mahkemenin arşivinde saklanmasına karar verilmiş, hakem kararı karşı 
taraf (davalı) vekili tarafından temyiz edilmiştir.



455Yargıtay Kararları

1-5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30/12. fıkrası gereğince 5.000,00 
TL ile 40.000,00 TL arasındaki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine ve-
rilen kararlar kesindir.

Somut olayda; hakem heyetince talep eden (davacı) ... için 8.133,87 TL 
maddi tazminata hükmedilmiş olup kabul edilen kısım 40.000,00 TL’nin 
altında olduğundan, itiraz hakem heyetince karşı tarafın (davalı) itirazı 
reddedildiğinden, ... Tahkim Komisyonu itiraz hakem heyeti kararı karşı 
taraf (davalı) yönünden kesindir. Kesin olan karar aleyhine temyiz yoluna 
gidilemez. Bu nedenle karşı taraf (davalı) vekilinin temyiz isteminin talep 
eden (davacı) ... bakımından reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dosya içerisindeki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici 
sebeplere göre, karşı taraf (davalı) vekilinin yerinde görülmeyen sair tem-
yiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

3-Dava, trafik kazasından kaynaklanan ölüm nedeniyle maddi tazmi-
nat istemine ilişkindir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 91/1. maddesinde, “İşleten-
lerin, bu kanunun 85/1. maddesine göre olan sorumluluklarının karşı-
lanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorun-
ludur.”; 85/1 maddesinde, “Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin 
ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep 
olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün ünvanı veya işletme adı altında 
veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu 
aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müş-
tereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.”; 85/son maddesinde ise, “İş-
leten ve araç işleticisi teşebbüsün sahibi, aracın sürücüsünün veya ara-
cın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurundan kendi kusuru 
gibi sorumludur.” hükümlerine yer verilmiş, Karayolları Zorunlu Mali 
Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A-1. maddesinde de, “Sigortacı 
bu poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin 
ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet 
vermesinden dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işlete-
ne düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu ... limitlerine kadar temin eder.” 
şeklinde ifade edilmiştir.

Yukarıda açıklanan madde hükümlerinden, Zorunlu Mali Sorumluluk 
Sigortası’nın; motorlu bir aracın karayolunda işletilmesi sırasında, bir 
kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına 
neden olması halinde, o aracı işletenin zarara uğrayan 3. kişilere kar-
şı olan sorumluluğunu belli limitler dahilinde karşılamayı amaçlayan ve 
yasaca yapılması zorunlu kılınan bir zarar sigortası türü olduğu anlaşıl-
maktadır.
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Motorlu araçların işletilme tehlikesine karşı, zarar gören üçüncü şa-
hısları korumak amacıyla getirilmiş olan bu düzenleme ile öngörülen so-
rumluluğun bir kusur sorumluluğu olmayıp sebep sorumluluğu olduğu, 
böylece araç işletenin sorumluluğunun sebep sorumluluğunun ikinci türü 
olan tehlike sorumluluğuna ilişkin bulunduğu öğretide ve yargısal içtihat-
larla kabul edilmektedir (..., Borçlar Hukuku, 9. Bası, s. 631 vd.; ... ..., 
Borçlar Hukuku, Genişletilmiş 10. Baskı, s. 264 vd).

Kanun koyucu, 2918 sayılı ...’nun 91. maddesiyle de; işletenin aynı 
Kanunun 85. maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının 
karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası (Karayolları 
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası) yaptırma zorunluluğunu getirmiştir.

Hemen belirtilmelidir ki, işletenin sorumluluğu hukuki nitelikçe teh-
like sorumluluğuna ilişkin bulunmakla, işletenin hukuki sorumluluğunu 
üstlenen zorunlu sigortacının 91. maddede düzenlenen sorumluluğu da 
bu kapsamda değerlendirilmelidir.

Karayolları Trafik Kanununda zorunlu trafik sigortasına ilişkin ola-
rak, sorumluluğun kapsamı yanında, bu kapsam dışında kalan haller de 
açıkça düzenlenmiştir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Zorunlu Mali Sorumluluk 
Sigortası Dışında Kalan Hususlar” başlıklı 92. maddesinde:

“Aşağıdaki hususlar, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dı-
şındadır:

a) İşletenin; bu Kanun uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişi-
lere karşı yöneltebileceği talepler,

b) İşletenin; eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi 
ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zarar-
lar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler,

c) İşletenin; bu Kanun uyarınca sorumlu tutulmadığı şeye gelen zarar-
lara ilişkin talepler,

d) Bu Kanunun 105 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre zorunlu 
mali sorumluluk sigortasının teminatı altında yapılacak motorlu araç ya-
rışlarındaki veya yarış denemelerindeki kazalardan doğan talepler,

e) Motorlu araçta taşınan eşyanın uğrayacağı zararlar,

f) Manevi tazminata ilişkin talepler.”

hükmü ile, zorunlu trafik sigortacısının hangi zararlardan sorumlu ol-
madığı düzenleme altına alınmış; burada örnekseme yoluna gidilmeyip; 
tek tek ve tahdidi olarak sorumlu olunmayan haller sıralanmıştır.
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Somut olayda davacı ...’ın maliki ve davalının zorunlu trafik sigortacısı 
olduğu aracı kullanan muris 6.11.2013 tarihinde gerçekleşen tek taraflı 
trafik kazası sonucu vefat etmiş, işleten- sigortalı davacı eş ... kendisi 
için kendi zorunlu trafik ... şirketinden destekten yoksun kalma tazminatı 
talep etmiş, hakem heyetince davacı eş ...’ın talebinin kabulüne karar ve-
rilmiş, ... Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti’nce karşı taraf (davalı) 
vekilinin itirazının reddine karar verilmiştir. ... ki yukarıdaki açıklamalar 
ışığında zorunlu trafik sigortasının amacı, trafik kazaları sonucu 3. kişi-
lere verilecek zararların güvence altına alınmasıdır. 2918 sayılı Karayol-
ları Trafik Kanunu 92. maddesi ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu 
Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.3.b maddesinde “işleten 
tarafından ileri sürülecek tazminat talepleri”nin teminat kapsamı dışında 
kalacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre işleten davacı ...’ın, işleten 
olarak kendi sorumluluğunu üstlenen davalı zorunlu trafik sigortacısın-
dan tazminat talebinde bulunması mümkün değildir. Zira zorunlu trafik 
sigortacısı, işletenin üçüncü kişilere verdiği zararları teminat altına aldı-
ğından ve olayda davacı işleten ... davalı ... şirketi karşısında zarar gören 
üçüncü kişi konumunda bulunmadığından, davacı işleten ...’ın talep ettiği 
destekten yoksun kalma tazminatının reddi yerine kabulüne karar ve-
rilmesi ve itiraz üzerine ... Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti’nce 
itirazın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle karşı taraf (davalı) veki-
linin temyiz isteminin ... Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti kararı 
talep eden (davacı) ... bakımından kesin olduğundan REDDİNE, (2) nolu 
bentte açıklanan nedenlerle karşı taraf (davalı) vekilinin sair temyiz itiraz-
larının reddine, (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle karşı taraf (davalı) 
vekilinin temyiz isteminin kabulü ile talep eden (davacı) ... hakkındaki 
... Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti kararının karşı taraf (davalı) 
yararına BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden 
davalıya geri verilmesine, 27/11/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
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FERDİ KAZA SİGORTASI • ZARAR CETVELİ 

ÖZET: Daimi maluliyet oranının belirlenmesinden 
sonra, davaya konu edilen bu maluliyete ilişkin 
olarak Genel Şartlar 8/B maddesindeki cetvel-
de yer alan esaslara göre (sağ koldaki hareket 
kısıtlılığının tam olmayıp belli bir oranda olması 
halinde, gerekli oranlama da yapılmak suretiyle), 
davacının talep edebileceği tazminat miktarının 
saptanması gerekir.
 Y.17. HD E: 2015/17225 K: 2018/11890 T: 10/12/2018 

Davacı vekili, davalı ... şirketinin acentesi olan diğer davalı banka ta-
rafından düzenlenen “...Ailemin Güvencesi Sigorta Poliçesi” ile davacının 
sigortalandığını, poliçe süresi içinde gerçekleşen kaza sonucu kolundan 
yaralanan davacının bu yaralanma nedeniyle % 15 oranında sürekli ma-
luliyete uğradığını, davalılara ödeme için başvurulmuş ise de poliçe vadesi 
içinde gerçekleşmeyen ve daha önce geçirilen trafik kazası nedeniyle ma-
luliyetin oluştuğu gerekçesiyle ödeme yapılmadığını, davacının trafik ka-
zasındaki yaralanmasından kalan bir maluliyeti olmadığını ve davalıların 
zarardan sorumlu olduğunu belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kal-
mak kaydıyla 10.000,00 TL. tazminatın 25.05.2013 tarihinden işleyecek 
reeskont faiziyle birlikte davalılardan tahsilini talep etmiş; 02.10.2012 
tarihli ıslah dilekçesiyle, taleplerini 50.000,00 TL’ye yükseltmiştir.

Davalı ...Ş. vekili, diğer davalı ... şirketinin acentesi olarak poliçeyi tan-
zim etiklerini ve kendilerine husumet düşmeyeceğini, poliçe vadesi dışın-
da zarar oluştuğundan da davacının tazminat talep hakkı bulunmadığını 
belirterek davanın reddini savunmuştur.

Davalı ... şirketi vekili, poliçe teminatının başladığı 20.04.2010 tarihin-
den önce (24.12.2009 tarihindeki trafik kazası nedeniyle) yaralanan da-
vacının zararından sorumlu olmadıklarını, davacının tedavisinin devam 
ettiği dönemde maluliyet tespiti yapıldığını ve kalıcı maluliyeti konusunda 
ATK’dan rapor alınması gerektiğini, FKSGŞ gereği sağ diz ve dirsekteki 
tam hareket kısıtlılığı halinde teminatın % 20’si oranında ve kısmi kayıp 
halinde ise oranlama yapılarak saptanacak tazminattan sorumlu tutulabi-
leceklerini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delille-
re göre; davalı ...nin diğer davalının acentesi sıfatıyla poliçe tanzim et-
tiği ve bu davalıya husumet düşmeyeceği gerekçesiyle, adı geçen davalı 
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hakkındaki davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine; davalı ... A.Ş. 
hakkındaki davanın kabulü ile 50.000,00 TL. tazminatın dava tarihinden 
işleyecek reeskont faiziyle birlikte bu davalıdan tahsiline karar verilmiş; 
hüküm, davalı ... A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dava, daimi maluliyet nedeniyle, ferdi kaza sigorta poliçesi gereği 
maddi tazminat istemine ilişkindir.

Davacı taraf, 08.10.2010 tarihinde gerçekleşen yürüme bandı kaza-
sı nedeniyle kolunda hasar oluşan davacının, daimi maluliyete uğradığı 
iddiası ile davalı ... şirketine husumet yöneltmiş; davalı taraf, poliçe va-
desinden önce gerçekleşen başka kazada kolundan yaralanan davacının 
maluliyetinin o kazadan kaynaklandığı ve poliçe vadesi içindeki yürüme 
bandı kazası ile maluliyet arasında illiyet bağı bulunmadığını savunmuş-
tur. Mahkeme ise, ... Eğitim Araştırma Hastanesi’nin 14.05.2014 tarihli 
raporu gereği, davacının davaya konu yürüme bandı kazası nedeniyle % 8 
oranında daimi maluliyete uğradığını kabul ederek hüküm tesis etmiştir.

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nın 1. maddesinde “işbu poliçe, 
aşağıdaki şartlar dairesinde, sigortalıyı sigorta müddeti içinde maruz ka-
lacağı kazaların neticelerine karşı temin eder” düzenlemesi yapıldıktan 
sonra, bu sigortanın kapsamına giren ve girmeyen haller, devam eden 
2-6. maddeler arasında düzenlenmek suretiyle sigortanın kapsamı belir-
lenmiştir. Ferdi kaza sigortacısının zarardan sorumlu tutulabilmesi için, 
herşeyden önce bu sigorta kapsamında sayılan ve kaza niteliği taşıyan bir 
olayın gerçekleşmiş olması gerekir. Diğer yandan, sadece sigorta kapsa-
mına giren bir olayın gerçekleşmesi sigortacının sorumluluğu için yeterli 
olmayıp, gerçekleşen kaza mahiyetindeki olay ile sigorta kapsamındaki 
zarar (somut olayda daimi maluliyet) arasında illiyet bağının bulunması 
şarttır.

Davacının daimi maluliyeti konusunda yapılan araştırma kapsamında 
toplanan tedavi belgeleri incelendiğinde; davacının, 24.12.2009 tarihinde 
trafik kazası geçirip sağ kol dirseğinin kırıldığı; dava dilekçesinde, da-
vacının 14.05.2010 tarihinde merdivenden düşmesi nedeniyle kolundan 
yaralandığının beyan edildiği; davaya konu edilen yürüme bandı kazası-
nın ise 08.10.2010 tarihinde gerçekleştiği ve bu kazada da davacının yine 
sağ dirsekle ilgili yaralanmasının olduğu görülmektedir. Bu itibarla; dava-
ya konu edilen yürüme bandı kazası tarihinden önce, davacının muhtelif 
tarihlerde sağ koluyla ilgili yaralanmalarının olduğu; bu yaralanmaların 
da sağ kolda oluştuğu iddia edilen daimi maluliyete etkisinin olabilece-
ği dikkate alınmak suretiyle, davacının iddia ettiği olay (yürüme bandı 
kazası) ile sağ kolda oluşan daimi maluliyeti arasında uygun illiyet bağı 
olup olmadığının araştırılması gerektiği açıktır. Maluliyet yönünden mah-
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kemenin benimsediği 14.05.2014 tarihli raporda, illiyet bağı konusunda 
herhangi bir değerlendirme yapılmadığı gibi, davacının dava konusu olay-
dan önce (poliçe vadesinin de dışında) ve sonraki tarihlerde gerçekleşen 
tüm yaralanmalarına göre maluliyet belirlemesi yapılmış olup maluliyet 
konusunda mahkemece yapılan araştırma yetersizdir.

Açıklanan vakıalar karşısında; davacının sağ kolundaki yaralanması 
nedeniyle daimi maluliyeti olup olmadığı ile varsa oranı ve bu maluliyetin 
hangi tarihteki olaydan kaynaklandığı; davaya konu edilen 08.10.2010 
tarihindeki yürüme bandı kazasından önce ve sonra gerçekleşen sağ kol 
yaralanmaları da dikkate alınmak suretiyle, dava konusu kaza ile davacı-
nın sağ kolundaki hasar nedeniyle oluştuğu iddia edilen maluliyet arasın-
da uygun illiyet bağı olup olmadığı konularını irdeleyen, açık, denetime 
elverişli maluliyet raporunun Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu’ndan 
alınması ile oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik ince-
lemeyle hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.

2-Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nın 8/B maddesinde daimi ma-
luliyet teminatı “işbu poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal 
veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi surette maluliyetine 
sebebiyet verdiği takdirde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluli-
yetin kat’i surette tesbitini müteakip, daimi maluliyet sigorta bedeli aşağı-
da münderiç nisbetler dahilinde kendisine ödenir” şeklinde düzenlenmiş 
ve poliçe kapsamına girecek yaralanmalar nedeniyle oluşan maluliyetin 
derecesine göre sigorta tazminatının miktarının ne kadar olacağı cetvel 
halinde düzenlenmiştir.

Sigorta kapsamına giren bir kaza sonucu oluşan daimi maluliyet nede-
niyle sigortacının tazminat sorumluluğunun doğması için FKSGŞ’nın 8/B 
maddesindeki cetvelde belirtilen oranlarda bir maluliyet doğması gerekir. 
Cetvelde yer almayan bir maluliyet ya da yine cetvelde belirlenen oranda 
olmayan maluliyet halinde ise, sigortacının zarardan sorumlu tutulması 
mümkün değildir.

Mahkemece hükme esas alınan 10.12.2014 tarihli hesap bilirkişi ra-
porunda; mahkemenin aldığı 14.05.2014 tarihli maluliyet raporu gereği 
davacının %8 oranında daimi malul kaldığının kabul edildiği belirtilmiş 
olmasına rağmen, raporun devamında FKSGŞ’nın 8/B maddesi gereği “gö-
ğüs kafesinde devamlı şekil bozukluğu yapan kaburga kırığı” için cetvelde 
öngörülen %10’luk teminata göre hesaplama yapılmıştır. Davacı tarafın 
davaya konu ettiği zarar talebinin, sağ kolda oluşan arazdan kaynaklanan 
maluliyet olduğu dikkate alındığında, hesap bilirkişisinin dosya kapsamı-
na ve davacı tarafın talebine uymayan maluliyet için yaptığı hesaba göre 
karar verilmiş olması da eksik inceleme niteliğindedir.
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Bu durum karşısında mahkemece; yukarıdaki (1 nolu) bentte açıkla-
nan biçimde davacının sağ kol arızasına ilişkin daimi maluliyet oranının 
belirlenmesinden sonra, davaya konu edilen bu maluliyete ilişkin olarak 
FKSGŞ’nın 8/B maddesindeki cetvelde yer alan esaslara göre (sağ koldaki 
hareket kısıtlılığının tam olmayıp belli bir oranda olması halinde, gerek-
li oranlama da yapılmak suretiyle), davacının talep edebileceği tazminat 
miktarının saptanması için, konusunda uzman başka bir bilirkişiden ra-
por alınıp karar verilmesi gerekirken, tamamen hatalı tespitleri içeren 
rapora göre karar verilmesi de bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Yukarıda (1) ve (2) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle, davalı ... A.Ş. 
vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA ve peşin 
alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ... A.Ş’ye geri verilmesine, 
10/12/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

DESTEK KAZANCI • BEDENSEL KATKI

Özet: Davacıların desteği A.A., sağlığında çiftçi 
olup adına kayıtlı malvarlığı ölümü ile mirasçıları 
olan davacılara geçmekte ise de davacılar mu-
rislerinin ölümüyle onun bu malvarlığının yöne-
tilmesindeki fikri ve bedeni katkısından yoksun 
kalmışlardır. Bu katkı ise asgari ücretten daha 
yüksek oranda olacaktır. Bu durumda; köyde çift-
çilik yapan desteğin, vasıflı eleman olarak fikri ve 
bedeni çalışmasının karşılığının, yaptığı işte be-
densel ve yönetsel katkısının belirlenip, desteğin 
tarımsal faaliyetini devam ettirmek için onun ye-
rine başkasının çalıştırılması olanağı gözönüne 
alınarak ona yapılacak ya da yapılması gereken 
ücret temel esas alınarak bu miktar üzerinden 
destekten yoksun kalma zararının hesaplanması 
gereklidir. 
Y.17. HD. E2012/5766 K.2014/10036 T.26.06.2014

Davacılar vekili, davalıların sürücüsü, işleteni ve trafik sigorta şirketi 
oldukları aracın, 26.03.2006 tarihinde neden olduğu trafik kazası sonu-
cunda müvekkillerinin mirasbırakanları olan A. A. ve N. A.’ın vefat ettik-
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lerini, müvekkili M.. A..’ın da yaralandığını belirterek, toplam 11.000,00 
TL destekten yoksun kalma tazminatı, cenaze ve defin gideri için 500,00 
TL, araç hasarı için 3.000,00 TL, tedavi giderleri için 3.500,00 TL maddi 
tazminat ile birlikte toplam 10.000,00 TL manevi tazminatın davalılar-
dan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Dava dilekçesinde fazlaya iliş-
kin haklar saklı tutulmuştur. Davacılar vekili tarafından 15.2.2008 tarihli 
ıslah dilekçesi verilmiş ve maddi tazminat istemi, yargılama sırasında dü-
zenlenen bilirkişi raporu doğrultusunda artırılmıştır. 

Davalılar vekili, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savun-
muşlardır. 

Mahkemece, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporlarına 
göre, davanın kısmen kabulü ile davacı A.. A.. için 19.508,58 TL destek-
ten yoksun kalma tazminatına, davacı M.. A.. için 1.791,18 TL destekten 
yoksun kalma tazminatına, cenaze ve defin giderleri için 454,50 TL mad-
di tazminata, tedavi giderleri için 3.270,78 TL tazminata, araç hasarı için 
5.750,00 TL tazminata, davacılar için 2.000,00 er TL manevi tazminata 
karar verilmiş; hüküm, davacı A.. A.. ve M.. A.. 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 göre davacı A.. A.. vekilinin aşağıdaki ben-
din kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının 
reddine karar verilmesi gerekmiştir. 

2-Davacılar vekilinin diğer temyiz itirazlarına gelince; dava, trafik ka-
zası sonucu ölüm ve yaralanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat iste-
mine ilişkindir.

Dava dilekçesinde, davacıların desteği Ali Arıkan’ın sağlığında kendi-
sine ait 30.000 metre kare yüzölçümlü tarlayı ve babasına ait 80 dönüm 
tarlayı işleyerek çiftçilik yaptığı ileri sürülerek destekten yoksun kalma 
tazminatının hesaplanması istenmiştir. Mahkemece, yargılama sırasında 
dinlenen davacı tanıkları da yeminli anlatımlarında, desteğin, sağlığında 
kendisine ve babasına ait tarlalarda çiftçilik yaparak gelir elde ettiğini, 
yıllık gelirinin 15.000,00 TL-20.000,00 TL olduğunu beyan etmişlerdir. 

Mahkemece, sağlığında çiftçilik yaparak gelir elde eden desteğin gerçek 
geliri araştırılmadan bilirkişi raporunda net asgari ücrete göre yapılan 
hesaplama sonucu belirlenen destekten yoksun kalma tazminatına hük-
medilmiştir. 

Oysa; böyle bir davada, gerçek zararın belirlenmesi için, öncelikle da-
vacıların desteğinin sağlığında yaptığı işin ve gelirinin daha net kriterler-
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le ortaya konulması gerekmektedir. Davacıların desteği A. A., sağlığında 
çiftçi olup adına kayıtlı malvarlığı ölümü ile mirasçıları olan davacılara 
geçmekte ise de davacılar murislerinin ölümüyle onun bu malvarlığının 
yönetilmesindeki fikri ve bedeni katkısından yoksun kalmışlardır. Bu 
katkı ise asgari ücretten daha yüksek oranda olacaktır. Bu durumda; köy-
de çitfçilik yapan desteğin, vasıflı eleman olarak fikri ve bedeni çalışma-
sının karşılığının, yaptığı işte bedensel ve yönetsel katkısının belirlenip, 
desteğin tarımsal faaliyetini devam ettirmek için onun yerine başkasının 
çalıştırılması olanağı gözönüne alınarak ona yapılacak ya da yapılması 
gereken ücret temel esas alınarak bu miktar üzerinden destekten yoksun 
kalma zararının hesaplanması gereklidir. Mahkemece, yukarıda açıkla-
nan hususlar gözönüne alınarak hakkaniyete uygun muhtemel bir geli-
rin belirlenmesi ile uzman aktüer bilirkişiden yeniden bilirkişi raporu 
alınması gerekirken yazılı olduğu şekilde eksik incelemeye dayalı olarak 
karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar A.. A.. M.. A.. 
vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan ne-
denlerle davacılar vekilinin diğer temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün 
kararı temyiz eden davacılar A.. A.. ve M.. A.. yararına BOZULMASINA ve 
peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacı A.. A..’a geri verilme-
sine 26.6.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
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DESTEK KAZANCI

Özet: Gerçek zararın belirlenmesi için, öncelik-
le davacıların desteğinin sağlığında yaptığı işin 
ve gelirinin daha net kriterlerle ortaya konulması 
gerekmektedir. Bu durumda; sporculuğun yanı 
sıra kendisine ait bıçkı bileme atölyesi bulunan 
desteğin, vasıflı eleman olarak fikri ve bedeni 
çalışmasının karşılığının, yaptığı işte bedensel 
ve yönetsel katkısının belirlenip, desteğin atöl-
yedeki faaliyetini devam ettirmek için onun ye-
rine başkasının çalıştırılması olanağı gözönüne 
alınarak ona yapılacak ya da yapılması gereken 
ücret temel esas alınarak bu miktar üzerinden 
destekten yoksun kalma zararının hesaplanması 
gereklidir. 
Y 17. HD E:2014/16600 K: 2017/816 T:31/01/2017  

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda 
kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen 
hükmün süresi içinde davacılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya 
incelendi, gereği düşünüldü:

Davacılar vekili, 18/09/2011 tarihinde, küçük ve ehliyetsiz ...’ın sevk 
ve idaresinde olup davalı ... adına kayıtlı... plakalı araç ile davacıların 
murisi ... adına kayıtlı ve idaresindeki ... plakalı aracın çarpışması so-
nucu davacıların murisi ...’nın öldüğünü, trafik kazası tespit tutanağına 
göre ehliyetsiz sürücü ...’ın asli kusurlu olduğunun tespit edildiğini belir-
terek davacılar ... için 50.000,00.-TL manevi, ... için 25.000,00.-TL ma-
nevi, ... için 35.000,00.-TL manevi, ... için 35.000,00.-TL manevi, ... için 
25.000,00.-TL manevi olmak üzere toplam 170.000,00.-TL manevi taz-
minatın sigorta şirketi dışındaki davalılardan, davacı ... için 5.000,00.-TL 
maddi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline ka-
rar verilmesini talep etmiş yargılama sırasında maddi tazminat yönünden 
talebini 26.607,92 TL ye çıkarmıştır.

Davalılar ... ve ... vekili, kazanın oluşumunda maktulün de kusuru 
olduğunu, manevi tazminat miktarının da hayatın olağan akışına aykırı 
olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Davalı ... şirketi vekili, destekten yoksunluğun miktarının, sigortalı 
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aracı kullanan sürücünün kusur oranı dikkate alınarak yapılacak aktü-
erya hesabı ile belirlenmesi gerektiğini belirterek davanın reddini savun-
muştur.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne 26.607,92 TL maddi tazmi-
natın davalı ... şirketi yönünden dava tarihinden itibaren işleyecek yasal 
faizi ile birlikte, diğer davalılar yönünden 18/09/2011 tarihinden itibaren 
işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen 
tahsili ile davacı ...’ya verilmesine, davacı ... için 10.000,00 TL, diğer da-
vacıların her biri için ayrı ayrı 5.000,00’er TL manevi tazminatın sigorta 
dışındaki davalılardan alınarak davacılara verilmesine, fazlaya ilişkin ma-
nevi tazminat isteminin reddine, karar verilmiş; hüküm davacılar vekilin-
ce temyiz edilmiştir.

1-Mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere, özellikle manevi taz-
minat talebi ile ilgili olarak hüküm kurulurken olayın meydana geliş şekli, 
tarafların ekonomik ve sosyal durumları, olay nedeniyle duyulan acı ve 
elemin derecesi ve B.K.nun 47.maddesindeki özel haller dikkate alınmış 
bulunduğuna göre, davacılar vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında 
kalan sair temyiz itirazlarınn reddi gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma taz-
minatı ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Davacı vekili, davacıların desteği ...’ın sağlığında sporcu olarak elde 
ettiği gelir yanında kendisine ait bileme ve kaynak atölyesi olduğunu ileri 
sürerek destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanmasını istemiştir. 
Yargılama sırasında dinlenen davacı tanıkları da desteğin sağlığında ken-
disine ait bıçkı bileme hırdavat işi üzerine işyeri olduğunu beyan etmişler, 
vergi dairesince verilen cevapta da desteğin bıçkı bileme kaynak işleri, 
hırdavat işinden dolayı kayıtlı gelir vergisi mükellefi olduğu ve 01.01.2010 
tarihinde işine başladığı belirtilmiştir.

Mahkemece, sağlığında sporculuk yanında kendisine ait bıçkı bileme 
atölyesinden gelir elde eden desteğin gerçek geliri araştırılmadan bilirkişi 
raporunda sadece sporculuktan elde ettiği gelire göre yapılan hesaplama 
sonucu belirlenen destekten yoksun kalma tazminatına hükmedilmiştir.

Oysa; böyle bir davada, gerçek zararın belirlenmesi için, öncelikle da-
vacıların desteğinin sağlığında yaptığı işin ve gelirinin daha net kriterler-
le ortaya konulması gerekmektedir. Bu durumda; sporculuğun yanı sıra 
kendisine ait bıçkı bileme atölyesi bulunan desteğin, vasıflı eleman olarak 
fikri ve bedeni çalışmasının karşılığının, yaptığı işte bedensel ve yönet-
sel katkısının belirlenip, desteğin atölyedeki faaliyetini devam ettirmek 
için onun yerine başkasının çalıştırılması olanağı gözönüne alınarak ona 
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yapılacak ya da yapılması gereken ücret temel esas alınarak bu miktar 
üzerinden destekten yoksun kalma zararının hesaplanması gereklidir. 
Mahkemece, yukarıda açıklanan hususlar gözönüne alınarak hakkaniye-
te uygun muhtemel bir gelirin belirlenmesi ile uzman aktüer bilirkişiden 
yeniden bilirkişi raporu alınması gerekirken yazılı olduğu şekilde eksik 
incelemeye dayalı olarak karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin sair 
temyiz itirazının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı-
lar vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, pe-
şin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine 
31/01/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

DESTEK KAZANCININ TESPİTİ

Özet: Bu durumda mahkemece ilgili şirketin tüm 
işyeri kayıtları ile vergi kayıtları ilgili kurumlardan 
getirtilerek, davacının davaya konu trafik kaza-
sından önce kişisel özellikleri nedeniyle şirkete 
bedensel katkısının ne oranda olduğu belirlene-
rek, Adli Tıp Kurumu .... İhtisas Dairesi’nden al-
dırılacak rapora göre tespit edilecek işgöremez-
lik döneminde aynı işin görülmesi için davacının 
yerine başka birisinin aylık ne kadar ücretle ça-
lıştırılabileceği hususlarında alanında uzman bi-
lirkişiden rapor aldırılarak sonucuna göre karar 
verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile karar ve-
rilmesi doğru görülmemiştir.
Y.17. HD E 2015/8289 K 2017/3050 T. 01/03/2017 

Davacı vekili, davalıya zorunlu trafik sigortalı araçta yolcu olarak bulu-
nan müvekkilinin tek taraflı trafik kazası sonucu sakat kaldığını, müvek-
kilinin madencilik ve inşaat alanında faaliyet gösteren özel bir şirketin tek 
ortağı ve sahibi olduğunu, aylık en az ....000 TL maddi zarara uğradığını, 
tedavi gideri yapılıp bunların belgelenmesinin mümkün olmadığını, mü-
vekkilinin iyileşme sürecinde bakıma muhtaç olduğunu, bu nedenle ba-
kıcı gideri hesaplanması gerektiğini beyanla, fazlaya ilişkin hakları saklı 
kalmak kaydıyla 100 TL geçici iş göremezlik, 100 TL sürekli iş göremez-
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lik ve 100 TL tedavi ve bakım giderinin temerrüt tarihinden işletilecek 
avans faiziyle davalıdan tahsilini talep etmiş, bedel artırım dilekçesiyle 
taleplerini geçici ve sürekli iş göremezlik için 225.000 TL’ye, bakıcı ve 
tedavi gideri yönünden ....058 TL’ye yükseltmiştir.

Davalı vekili, geçici işgöremezlik tazminatı ve tedavi giderinden 6111 
Sayılı Kanun gereği dava dışı ...’nın sorumlu olduğunu, hatır taşıması ve 
... kemeri nedeniyle müterafik kusur durumunun tartışılması gerektiğini, 
müvekkilinin sigortalısının kusuru oranında bedensel zararlarda 250.000 
TL ile sınırlı sorumlu olduğunu beyanla davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, 
davacının talep ettiği 225.000,00-TL sürekli iş görememezlik ve daimi 
iş görememezlik tazminatın, ....058,00-TL faturaya bağlanmayan zorunlu 
tedavi gideri ile bakıcı giderinden oluşan zararların davalı ... şirketinden 
poliçe limiti dahilinde temerrüt tarihi olan 31/03/2014 dava tarihinden 
başlayacak değişen oranlarda avans faiziyle birlikte ... şirketinden poliçe 
limiti dahilinde alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, da-
valı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

...-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçe-
sinde, dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya 
aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen 
sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

...-Dava trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle işgö-
remezlik tazminatı, bakıcı ve tedavi gideri istemine ilişkindir.

Mahkemece hükme esas alınan Adli Tıp uzmanı bilirkişiden aldırı-
lan bilirkişi raporunda davacıda sağ ön kol çift kırığı meydana geldiği, 
kırıkların psödoartroz (kırık kaynamama sorunu) ve hareket kısıtlılığı 
komplikasyonlarıyla iyileştiği, kaza tarihinde yürürlükte olan Çalışma 
ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne göre 
%44 sürekli malul olduğu ancak psödoartrozun tedavi edilebilir bir arıza 
olup şahsın yaşamının herhangi bir döneminde arızası düzeltilirse kalı-
cı sakatlık yönünden tekrar değerlendirme yapılmasının uygun olduğu, 
... ay geçici işgöremeyeceği ve bu dönemde başkasının bakımına ihtiyaç 
duyacağı belirtilmiştir. Maluliyete ilişkin bilirkişi raporu kendi içerisinde 
çelişkili olup hüküm kurmaya elverişli değildir. Bu durumda mahkemece 
davacının muayene için sevki sağlanarak, kaza tarihinde yürürlükte bulu-
nan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşleri 
Yönetmeliği’ne uygun şekilde maluliyet oranının kesin ve net bir şekilde 
tespiti için Adli Tıp Kurumu .... İhtisas Dairesi’nden rapor alınarak so-
nucuna göre hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi 
doğru görülmemiştir.
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...-Kabule göre de;

a)Hatır taşımaları bir menfaat karşılığı olmadığı cihetle, bu gibi taşı-
malarda 818 sayılı BK’nin 43.(6098 sayılı TBK’nin 51.) maddesi uyarınca 
tazminattan uygun bir indirim yapılması, gerek öğretide gerekse ... İçti-
hatlarında benimsenmiş ve yerleşmiş bulunmaktadır.

Hakim tazminattan mutlaka indirim yapmak zorunda değilse de, bu-
nun dahi gerekçesini kararında tartışması ve nedenlerini göstermesi ge-
rekir.

Somut olayda, davacının yolcu olarak bulunduğu ve davalıya zorunlu 
trafik sigortalı kamyonun dava dışı sürücüsü hazırlık beyanında, kam-
yonla ... merkeze giderken davacının gece yolda kendisine ‘dur’ işareti 
yaptığını, aracı yolda kaldığından kendisini ...’ya kadar götürmesini rica 
ettiğini, saatin geç olması nedeniyle mağdur olmaması için davacıyı aracı-
na aldığını beyan etmiştir. Davalı taraf cevap dilekçesinde davacının hatır 
için taşındığını savunmuştur. Hüküm gerekçesinde bu konuda herhangi 
bir değerlendirme yapılmamıştır. O halde mahkemece, bu savunma üze-
rinde durularak, taşımanın hatır için olup olmadığı, tarafların yakınlığı, 
varsa hatır için taşımanın kimin arzusu ve ne amaçla yapıldığı gibi olayın 
özel şartları göz önüne alınarak araştırma ve inceleme yapılması gerekti-
ğinin gözetilmemesi doğru görülmemiştir.

b)Mahkemece davacının elde ettiği gelirin belirlenmesi için yapılan 
araştırma yeterli değildir. Davacı ... ... ... İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin tek 
ortağı ve ... yıl süreli yetkili müdürüdür. ... Müdürlüğü ve ... Ticaret Oda-
sı’nca verilen müzekkere cevabına göre gelir tespiti yapılamamış, hükme 
esas alınan hukukçu bilirkişiden aldırılan hesap bilirkişi raporunda ise 
davacının şirket ortağı ve müdürü olduğu, bedeni ve fikri çalışmasının 
kazancın elde edilmesinde etkili olduğu, mesleği ve yaptığı iş gereği yıl içe-
risinde sürekli aynı iş hacmini yakalayamayacağı, kazancının işin niteliği, 
davacının yaşı, ülkenin ekonomik ve sosyal şartlarına göre yasal net asga-
ri ücretin ...,... katı olduğu varsayımıyla hesaplama yapılmıştır. Eksik in-
celeme ile hüküm kurulamaz. Bu durumda mahkemece ilgili şirketin tüm 
işyeri kayıtları ile vergi kayıtları ilgili kurumlardan getirtilerek, davacının 
davaya konu trafik kazasından önce kişisel özellikleri nedeniyle şirkete 
bedensel katkısının ne oranda olduğu belirlenerek, Adli Tıp Kurumu .... 
İhtisas Dairesi’nden aldırılacak rapora göre tespit edilecek işgöremezlik 
döneminde aynı işin görülmesi için davacının yerine başka birisinin aylık 
ne kadar ücretle çalıştırılabileceği hususlarında alanında uzman bilirki-
şiden rapor aldırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik 
inceleme ile karar verilmesi doğru görülmemiştir.

...-Bozma neden ve şekline göre davalı vekilinin bakıcı gideriyle ilgili 
temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına karar vermek 
gerekmiştir.
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SONUÇ

Yukarıda (...) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin 
sair temyiz itirazlarının reddine, (...) nolu bent ve ... nolu bendin (a) ve 
(b) fıkralarında açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının 
kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (...) numaralı bentte açıklanan ne-
denlerle bozma neden ve şekline göre davalı vekilinin bakıcı gideriyle ilgili 
temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan 
harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine .../03/2017 gü-
nünde oybirliğiyle karar verildi.

MALULİYET TAZMİNATI • BOZMA SONRASI HESAP YÖNTEMİ
 •

BOZMA KAPSAMI DIŞINDA KALAN HUSULAR

Özet: Mahkemece bozma sonrası ve hükme esas 
alınan ek raporda bilirkişi tarafından bozma ön-
cesi verilen 24.10.2011 tarihli rapordaki tazmi-
nat miktarı esas alınarak hesaplama yapılmıştır. 
Oysa rapor tarihine en yakın tarihteki veriler esas 
alınarak davacıların gerçek zararın yeniden he-
saplanması gerekirken eksik bilirkişi raporu ile 
karar verilmesi doğru değildir. Bozma öncesi ve-
rilen kararda davacılar lehine hükmedilen maddi 
tazminatın ticari faiziyle birlikte tahsiline karar 
verilmiş olması ve bu husus bozma kapsamı dı-
şında kalmakla kesinleşmiş olduğundan, bozma 
sonrası verilen kararda davacılar lehine hükme-
dilen maddi tazminata yasal faiz hükmedilmesi 
doğru değildir. 
Y.17. HD. E.2015/1767 K.2015/11113 T. 22/10/2015

Davacılar vekili, davalıların sürücüsü, işleteni ve trafik sigorta şirketi 
oldukları aracın, 28.11.2008 tarihinde müvekkillerinin miras bırakanı 
K.S.’ye çarpması sonucunda desteğin yaşamını yitirdiğini belirterek, öle-
nin eşi için 20.000,00 TL manevi, ölenin çocukları için 5.000,00’er TL 
manevi tazminat ile birlikte toplam 5.000,00 TL maddi tazminatın kaza 
tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalılardan tahsiline 
karar verilmesini istemiştir. Davacılar vekili tarafından 14.12.2011 tarih-
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li ıslah dilekçesi verilmiş ve maddi tazminat istemi, yargılama sırasında 
düzenlenen bilirkişi raporu doğrultusunda artırılarak toplam 33.699,41 
TL’ye yükseltilmiştir.

Davalılar ise, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuş-
lardır.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; “… davanın 
kısmen kabulü ile ölenin eşi olan davacı B.. S.. için 33.220,00 TL maddi 
ve 10.000,00 TL manevi tazminatın, ölenin çocukları olan diğer dava-
cılar için 5.000,00’er TL manevi tazminatın ve davacı Uğur için 479,25 
TL maddi tazminatın davalılardan tahsiline…” karar verilmiştir. Karar, 
davalı ..... Sigorta A.Ş vekili ve davalı H.. Ş.. vekili tarafından temyiz edil-
miş, Dairemizin 6.6.2013 gün ve 2012/12114- 2013/8520 sayılı kararı ile 
hüküm onanmıştır. Davalı sigorta şirketi vekilinin karar düzeltme istemi 
üzerine, Dairemizin 10.12.2013 gün ve 2013/15294 Esas, 2013/17436 
Karar sayılı ilamı ile “davaya konu trafik kazasının iş kazası niteliğin-
de olup olmadığı irdelenerek, 5510 sayılı Kanunun 21/4. maddesindeki 
düzenlemenin de dikkate alındığı ek rapor alınarak bir karar verilmesi 
gerektiği” belirtilerek karar bozulmuştur.

Mahkemece, bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda, kazanın iş 
kazası olduğu kabul edilerek davanın kısmen kabulüne, davacı Bahar için 
16.610,08 TL, davacı U.. S.. için 239,62 TL maddi tazminatın davalı....a 
Sigorta A.Ş.(...... A.Ş.)’den ihbar tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte 
tahsiline, karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili ve davalı sigorta şirketi 
vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, 
delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacılar vekili 
ile davalı sigorta şirketinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair 
temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Bozma sonrası SGK’nın 24.06.2014 tarihli yazısıyla, destek Kemal 
Sarıteke’nin 28.11.2008 tarihinde geçirdiği trafik kazasının, işveren ta-
rafından yürütülmekte olan iş sırasında meydana geldiğinden 5510 Sa-
yılı Yasa gereğince iş kazası sayıldığı ve iş kazası sonucu hak sahiplerine 
44.495,80 TL peşin sermaye değeri bağlandığı anlaşılmıştır.

Mahkemece bozma sonrası ve hükme esas alınan ek raporda bilirkişi 
tarafından bozma öncesi verilen 24.10.2011 tarihli rapordaki tazminat 
miktarı esas alınarak hesaplama yapılmıştır. Oysa rapor tarihine en ya-
kın tarihteki veriler esas alınarak davacıların gerçek zararın yeniden he-
saplanması gerekirken eksik bilirkişi raporu ile karar verilmesi doğru 
değildir.
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3-Bozma öncesi verilen kararda davacılar lehine hükmedilen maddi 
tazminatın ticari faiziyle birlikte tahsiline karar verilmiş olması ve bu hu-
sus bozma kapsamı dışında kalmakla kesinleşmiş olduğundan, bozma 
sonrası verilen kararda davacılar lehine hükmedilen maddi tazminata ya-
sal faiz hükmedilmesi de doğru değildir.

4-Davaya konu kazanın iş kazası olduğu belirlendiğine göre bilirkişi 
tarafından rapor tarihine en yakın veriler esas alınarak bulunacak gerçek 
zarardan, 5510 Sayılı Yasanın 21. maddesindeki “iş kazası, meslek has-
talığı ve hastalık, üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse, 
sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken öde-
meler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin 
yarısı, zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları ça-
lıştıranlara rücû edilir.” düzenlemesi gereğince değerlendirme yapılarak, 
davacılar lehine hükmedilecek maddi tazminat miktarının belirlenmesi 
gerekirken, eksik inceleme ve hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde karar 
verilmesi doğru değildir.

SONUÇ

Yukarıda 1 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin 
ve davalı sigorta şirketi vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2 ve 3 
numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin ve 4 numaralı 
bentte açıklanan nedenlerle davalı sigorta vekilinin temyiz itirazlarının ka-
bulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde tem-
yiz eden davacılar ve davalı sigorta şirketine geri verilmesine 22.10.2015 
gününde oybirliğiyle karar verildi. 

HALEFİYET • UYGULANACAK HUKUK 

Özet: Davacı Sigorta şirketi, bu davayı sigorta-
lısının halefi olarak açtığına göre, görevli mah-
kemenin tayininde sigortalı ile davalı arasındaki 
ilişkinin hukuki mahiyeti nazara alınmalıdır.
Y. 17. HD E: 2015/4937 K: 2017/11228 T:04/12/2017 

Davacı vekili, davacı tarafından sigortalanan konutta, davalı ... yöne-
ticiliğinin sorumluluğunda olan ortak alandaki su borusunun patlaması 
nedeniyle hasar oluştuğunu, sigortalılarına 3.250,00 TL. hasar bedelini 
ödeyip haklarına halef olduklarını, ödenen bedelin kat maliklerini temsil 
yetkisi nedeniyle davalıdan rücuen tahsili için başlatılan ... takibine da-
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valının itiraz ettiğini, itirazın haksız olduğunu belirterek davalının takibe 
itirazının iptalini talep etmiştir. 

Davalı vekili, davada Asliye Ticaret Mahkemesi’nin görevli olduğunu, 
davanın dayanağı olan takipte ... Kooperatifi’nin de taraf olduğunu ve o 
borçlu için takibin kesinleştiğini, davalının zarardan herhangi bir sorum-
luluğu bulunmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur. 

Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere 
göre; davacıya sigortalı konutta oluştuğu iddia olunan hasarın, sitenin 
ortak alanındaki sulama borusunun patlamasından kaynaklandığı, ortak 
alandan kaynaklanan hasarlardan kat maliklerinin yönetim planına göre 
sorumlu olduğu ve site yönetimine husumet düşmeyeceği gerekçesiyle, 
davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmiş; hüküm, da-
vacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dava, konut ... poliçesi gereği sigortalısına ödeme yapan davacının 
ödediği bedelin, zarardan sorumlu olduğu ileri sürülen davalıdan rücuen 
tahsili amacıyla başlatılan ... takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkin-
dir.

Davacı ... şirketi, bu davayı sigortalısının halefi olarak açtığına göre, 
görevli mahkemenin tayininde sigortalı ile davalı arasındaki ilişkinin 
hukuki mahiyeti nazara alınır. ... İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun 
22.03.1944 tarihli 37 Esas ve 9 Karar sayılı kararında bu husus “sigorta-
cının sorumlu kişi aleyhine açacağı dava, ... poliçesinden doğan bir dava 
değildir. Bu nedenle, halefiyet davası bir ticari dava sayılamaz. Bu dava, 
aynen sigortalı kimsenin sorumlu kişiye karşı açmış olduğu bir dava gibi-
dir. Sigortalının muhtelif mahkemelerde dava açma hakkı varsa aynı hak, 
sigortacının halefiyet hakkına dayanan rücu davası için de söz konusu-
dur” şeklinde vurgulanmaktadır.

Dava, kat irtifakı kurulmuş olan 4 numaralı parseldeki ana taşınmaza 
ait ortak su borusunun patlamasıyla taşan suların, davacı sigortalısına ait 
konutta sebep olduğu iddia olunan hasar nedeniyle, ... tarafından ödenen 
bedelin, davalıdan rücuen tahsili istemine ilişkindir. 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19. maddesinde, her kat mali-
kinin anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği 
zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumlu olduğu hüküm al-
tına alınmıştır. Aynı Kanun’un Ek 1. maddesinde ise kat mülkiyetinden 
kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın değerine bakılmaksızın Sulh Hukuk 
Mahkemesi’nde çözümleneceği öngörülmüştür.

Görev kuralları, kamu düzenine ilişkin olup yargılamanın her aşama-
sında mahkemece re’sen gözetilmesi gereken hususlardandır. Bu durum-
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da mahkemece; kat irtifakı kurulmuş olan ana taşınmaza ait ortak alan-
dan kaynaklandığı ileri sürülen zararın rücuen tahsiline ilişkin davada 
Sulh Hukuk Mahkemesi’nin görevli olduğu, davanın doğru hasıma açılıp 
açılmadığı konusundaki değerlendirmenin de görevli mahkemece yapıl-
ması gerektiği gözetilerek, HMK’nun 114/1-c maddesine göre, görevsizlik 
nedeniyle HMK’nun 115/2. maddesi gereğince dava şartı yokluğundan da-
vanın usulden reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu biçimde 
hüküm tesisi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir. 

2-Bozma neden ve şekline göre, davacı vekilinin sair temyiz itirazları-
nın incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.

SONUÇ 

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz 
itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA; (2) nolu bentte açıkla-
nan nedenlerle, davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine 
şimdilik yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden 
davacıya geri verilmesine 04/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

DESTEKTEN YOKSUNLUK • YETİŞTİRME GİDERİ 
• 

TAZMİNATTA İNDİRİM SIRASI 

Özet: Önce kusur indirimi yapılıp daha sonra ye-
tiştirme giderinin tazminattan indirilmesi ve da-
vacı anne baba için payların hatalı (düşük) he-
saplanarak karar verilmesi doğru görülmemiştir. 
Annenin çalıştığı kanıtlanamazsa payından yetiş-
tirme gideri düşülemez.
Y. 17. HD E: 2016/2159 K: 2018/11983 T:11/12/2018  

Davacılar vekili, 21.10.2011 tarihinde davalıların sürücüsü ve trafik 
sigortacısı olduğu aracın sebep olduğu trafik kazasında davacılar Kadir ve 
Gülhan’ın çocuğu, diğer davacıların kardeşi yaya ...’ye çarparak ölümüne 
neden olduğunu, kazanın meydana gelmesinde davalı sürücünün kusur-
lu olduğunu beyanla, şimdilik davacı ... için 1.000,00 TL, davacı ... için 
1.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının davalılardan faiziyle 
birlikte müştereken ve müteselsilen tahsiline, davacı ... ve Gülhan için 
30.000,00’er TL ve diğer davacılar için 10.000,00’er TL manevi tazmi-
natın davalı sürücüden tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
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Davalı ... vekili, davanın reddini savunmuştur.

Davalı ... vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece; iddia, savunma, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi 
raporuna göre; davacılar ... ve ... ‘nin davalılardan maddi tazminat is-
teklerine yönelik taleplerinin her iki davalı yönünden ayrı ayrı reddine, 
davacıların, davalı ...Ş.’ye yönelik manevi tazminat taleplerinin şartları 
oluşmadığından ayrı ayrı reddine, davacılar ... ve  için sosyal ve ekono-
mik durumları ve zenginleşmelerine sebebiyet vermeyecek şekilde olay 
kapsamı dikkate alınarak ayrı ayrı taktir olunan 3.000,00 TL manevi taz-
minatın davalı ...’tan ayrı ayrı tahsili ile adı geçen davacılara verilmesine, 
davacılar ... ve ... için sosyal ve ekonomik durumları ve zenginleşmelerine 
sebebiyet vermeyecek şekilde olay kapsamı dikkate alınarak ayrı ayrı tak-
tir olunan 1.000,00 TL manevi tazminatın davalı ...’tan ayrı ayrı tahsili ile 
adı geçen davacılara verilmesine, davacılar ... ve ...’nin olay tarihindeki 
yaşları dikkate alındığında manevi tazminat taleplerinin ayrı ayrı reddine 
karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçe-
sinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa 
uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur ora-
nının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına ve dava-
cılar Kadir, Gülhan, ... ve Ramazan için manevi tazminatların takdirinde 
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 47. maddesindeki (6098 sayılı TBK m. 56) 
özel haller dikkate alınarak hak ve nasafet kuralları çerçevesinde hüküm 
kurulmuş olmasına göre, davacı ...’ın hükümde Gökhan olarak gösteril-
mesi yerinde düzeltilebilir hata olmasına göre, davacılar vekilinin yerinde 
görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazmi-
natı istemine ilişkindir.

Dairemiz uygulamalarına göre; desteğin evleninceye kadar gelirinin 
yarısını kendi ihtiyaçları yarısını da anne ve babası için ayıracağı varsayı-
larak bu dönemde desteğe iki anne ve babaya birer pay vermek suretiyle 
desteğin tüm gelirine oranlandığında evlenmeden önceki dönem içinde 
anne ve babanın her birine %25 pay verilmesi gerektiği, desteğin ileride 
evlenmesi ile birlikte desteğe iki eşe iki anne ve babaya birer pay verile-
rek, yine desteğin tüm gelirinin oranlanarak anne ve babaya %16 şar pay 
ayrılması, desteğin bir çocuğunun olması durumunda iki pay desteğe, iki 
pay eşe bir pay çocuğa ve birer pay anne ve babaya ayrılmak suretiyle des-
teğin tüm gelirine oranlandığında anne ve baba için %14’er pay verilmesi 
daha sonra ikinci çocuğun doğacağı varsayılarak bu kez desteğe iki, eşe 
iki, çocukların her birine birer ve anne ve babaya birer pay verilerek des-
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teğin tüm gelirine oranlanarak anne ve babaya 12,5’er pay verilmesinin 
uygun olacağı belirlenmiş olup destek tazminatlarının varsayımsal hesa-
bının yapılması gerekmektedir.

TMK’nun 185. madde hükmü gereğince, anne-baba birlikte çocukla-
rın bakımından sorumludur, aynı yasanın 327.maddesinde ise “çocuğun 
bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve baba tarafından 
karşılanır” denilmektedir.

Her baba ve annenin çocuğunu belli bir yaşa kadar büyütmek, yetiştir-
mek ödevi olup çocuğun ölümü nedeni ile artık yapılması gerekmeyecek 
yetiştirme giderlerinin belirlenecek destekten yoksun kalma tazminatın-
dan düşülmesi gerekmektedir. Kaza tarihinde 6 yaşında olan desteğin 
ölümü sebebi ile annenin çalışıyor olması halinde hem anne hem de baba 
yönünden hesaplanacak tazminattan, asgari ücretin %5’i oranında, anne-
nin çalışmayıp aile ekonomisine katkısının bulunmadığının tespiti halin-
de sadece baba yönünden hesaplanacak tazminattan asgari ücretin %5’i 
oranında yetiştirme giderinin indirilmesi gereklidir. 

Somut olayda; destek 6 yaşında vefat etmiştir. Hükme esas alınan ak-
tüer raporunda, davacı anne ve babanın destek zararı hesabında anne 
ve babadan %5’er yetiştirme gideri kusura göre hesaplanan tazminattan 
indirilmiştir. Pay dağıtımında da; desteğin bekar dönemi için %12,5’ar 
pay, evli ve çocuksuz olduğu dönem için %5’er, daha sonra (çocuklarının 
olacağı dönemler için) ise %4 ve %2’şer anne ve babaya pay ayrılacağı 
belirlenmiş ve bu doğrultuda hesap yapılmıştır. Hükme esas alınan he-
sap raporu; dairemiz yerleşik uygulamalarına uygun değildir. Mahkemece 
yukarıda açıklanan ilkelere göre; sosyal ekonomik durum araştırmasına 
göre davacı ev hanımı olan annenin destek zararı hesabında yetiştirme 
gideri düşülmemesi gerekirken tazminattan indirim yapılması, davacı 
babanın da %5 yetiştirme gideri belirlenen zarardan düşüldükten son-
ra davalının kusur oranına göre sorumlu olacağı tazminatın belirlenmesi 
gerekirken önce kusur indirimi yapılıp daha sonra yetiştirme giderinin 
tazminattan indirilmesi ve davacı anne baba için yukarıda açıklanan il-
kelere göre payların hatalı (düşük) hesaplanarak karar verilmesi doğru 
görülmemiştir.

3-Davacı ... ve Seher, murisin kardeşleri olup olay tarihinde 2 ve 8 
yaşındadırlar. Mahkemece, davacıların yaşı nedeniyle manevi tazminat ta-
lep edemeyeceği gerekçesiyle davacılar yönünden manevi tazminat talebi 
reddedilmişse de bu karar usul ve yasaya aykırıdır. Davacıların küçük 
yaşta olması, kardeşlerini yitirmenin anlamını kavrayamayacak durumda 
olması dahi tazminat isteminde bulunmasına mani değildir. Çünkü, acı 
ve üzüntünün ölüm anında ya da sonradan duyulması önemli değildir. 
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Bu itibarla davacılar Seher ve Sevgi yararına 818 Borçlar Kanunu’nun 47. 
(6098 sayılı TBK m. 

56) maddesindeki özel haller dikkate alınarak hak ve nesafet kuralları 
çerçevesinde manevi tazminat takdir edilmesi gerekirken yanılgılı değer-
lendirme ile yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin 
sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) ve (3) numaralı bentlerde açıkla-
nan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün 
BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara 
geri verilmesine 11/12/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi. 



YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ

ÇEKE DAYALI TAKİP

ÖZET: Dava, davalı alacaklı tarafından davacı 
borçlu aleyhine başlatılan çeke dayalı takipten 
dolayı borçlu olmadığının tespiti istemli bir dava-
dır. Davalı tarafından davacının keşidecisi oldu-
ğu çeke dayalı bir takip yapılmış olduğuna göre 
davalının işbu davada taraf ehliyeti (pasif husu-
met ehliyeti) vardır. 
Y. 19. HD. E.2017/901 K.2018/6646 T. 17/12/2018

Davacı, dava dışı lehdar şirkete 85.500,00 TL bedelli ve 27/09/2014 
tarihli çek verdiğini, lehdarın çekinkaybolduğu iddiasıyla açtığı davada 
ödemeden men kararı aldırdığını, ödeme gününde çek bedelininbanka 
hesaplarında hazır edildiğini, buna rağmen davalının ihtiyati haciz kararı 
ile haciz işlemi yaptığını,haciz bedeli ile masrafının aynı gün ödendiğini, 
davalının çek tazminatı, ihtiyati haciz masrafı, ihtiyatihaciz vekâlet ücre-
ti, takip masrafı, icra vekâlet ücreti, tahsil harcı ve masraf talep ettiğini 
iddia ederekdavalıya borçlu olmadığının tesbitine karar verilmesini talep 
ve dava etmiştir. 

Davacı, 07/05/2015tarihli dilekçesi ile haciz tehdidi ve mahkemenin 
tedbir kararı vermemesi nedeniyle icra takibindekibakiye borcun öden-
diğini iddia ederek davanın istirdat davasına dönüştüğünü iddia ederek 
ödenenbedelin iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı, davanın lehtara yöneltilmesi gerektiğini, ödemeden men kara-
rının icra takibi yapılmasına engelolmayacağını, davacının ihtiyati hacze 
yaptığı itirazın reddedildiğini savunarak davanın reddiniistemiştir. Mah-
kemece, davalının sebepsiz zenginleşmesi durumu olmadığı, davalının 
pasif husumet ehliyetininbulunmadığı, husumetin lehtara yöneltilmesi ge-
rekçesiyle usulden reddine karar verilmiş, hükümdavacı vekilince temyiz 
edilmiştir.  

Dava, davalı alacaklı tarafından davacı borçlu aleyhine başlatılan çeke 
dayalı takipten dolayı borçluolmadığının tesbiti istemli bir davadır. Da-
valı tarafından davacının keşidecisi olduğu çeke dayalı birtakip yapılmış 
olduğuna göre davalının işbu davada taraf ehliyeti (pasif husumet ehliyeti) 
vardır. 
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Mahkemece davanın esası hakkında karar vermek gerekirken davalı-
nın pasif dava ehliyeti olmadığındandavanın reddine karar verilmesi doğ-
ru olmamış hükmün bozulması gerekmiştir.  

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın 
istek halinde temyiz edendavacıya iadesine, 17/12/2018 gününde oybirli-
ğiyle karar verildi.



YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ

YARGITAY İNCELEMESİ • DOSYA İÇERİĞİ

ÖZET: Dosyada davaya konu olan belgelerin bu-
lunmaması eksiklik olup, elektronik ortamla yeti-
nilerek inceleme yapılmamalıdır.
Dosyanın bir dizi listesine bağlanıp muntazam 
bir şekilde Yargıtay’a gönderilmesi gerekir.
Y. 20 HD. E.2017/8207 K.2019/934 T. 12.02.2019

Adalet Bakanlığığı Bilgi işlem Dairesi Başkanlığının 30.12.2013 tarih 
9919 sayılı yazıları ile temyiz incelemesi için dosyaların: fiziki olarak de-
ğil, dosyadaki bütün belgelerin yerel mahkemece taranarak sisteme ak-
tarılacağı ve bu şekilde dosyanın elektronik ortamda Yargıtay'a gönde-
rileceği, temyiz incelemesini de elektronik ortamda yapılması gerektiği 
bildirilmiştir.

Elektronik ortamda Dairemize gönderilen temyize konu yukarıda esas 
numarası yazılı dava dosyasının UYAP ortamında yapılan temyiz incele-
mesinde:

Mimari projeye aykırılıkların eski hale getirilmesi davasının yapılan 
yargılamasında mahkemece davanın kabulüne karar verdiği hüküm tem-
yizi üzerine dosyanın fiziki olarak temyiz incelemesinin yapılması için 
Yargıtay’a gönderildiği, yapılan temyiz incelemesi sonunda kapatılan 18. 
Hukuk Dairesinin 31.05.2016 tarih ve 2015/11632 E- 2016/8785 K. sayılı 
ilamı ile hükmün bozulmasına karar verildiği, mahkemece bozma ilamı-
na karşı direnme kararı verildi, dava dosyası içindeki bütün bilgi ve bel-
gelerin anlaşılmaktadır.

Sağlıklı bir temyiz yapılabilmesi dosyadaki bütün belgelerin mahke-
mece taranarak UYAP ekranına aktarılması suretiyle mümkündür.Tem-
yize konu dosyada bulunan bir kısım evrakın elektronik ortamda bulun-
maması ve türüne uygun okunaklı şekilde taranmaması halinde temyiz 
incelemesinin yapılması mümkün değildir.

İncelenmesi gereken

Bozma ilamına konu edilen dava konusu anataşınmaza ait tüm bağım-
sız bölümleri gösterir tapu kayıtları ve yönetim planının, anataşınmaza 
ait mimari proje ile varsa tadilat projelerinin taranmadığı ve elektronik 
ortamda gönderilen dosya içerisinde bulunmadığı gibi mahkeme tarafın-
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dan direnme kararına esas alınan ve bozma ilamından sonra tapu mü-
dürlüğünden getirildiği belirtilen anataşınmaza ait tüm bağımsız bölüm-
leri gösterir tapu kayıtlarının da elektronik doya içerisinde bulunmadığı 
anlaşılmıştır.

Ayrıca dosyanın incelenmeye elverişli bir düzen ve sistematik içinde ol-
madığı, bazı belgelerin UYAP ortamındaki adı ile içeriğinin farklı olduğu, 
dosyada taranması gereken evrakın niteliği de dikkate alındığında dos-
yanın bu haliyle elektronik ortamda incelenmesinin sağlıklı bir şekilde 
yapılamayacağı anlaşılmaktadır.

Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin doya içerisine alınması,

Ayrıca dava dosyasının, 

6100 sayılı Kanunun 302/.... maddesi ve Bölge Adliye, ve Adlî Yargı İlk 
Derece Mahkemeleri ile  Cumhuriyet Baisavcılıkları  İdarî ve Yazı İşleri 
Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 203. maddesi uyarınca 
tarih ve işlem sırasına göre düzenlenip, dizi listesine bağlandıktan sonra 
gönderilmesi gerekmektedir.

Sonuç
Yukarıda değinilen eksikliklerin giderilmesi için dosyanın YEREL 

MAHKEMEYE GÖNDERILMESINE 12.02.2019 günü oybirliğiyle karar 
verildi.



YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ

ÖLÜM AYLIĞI • BAĞ-KUR SİGORTALISI 
• 

EMEKLİ SANDIĞI

ÖZET: Eşinin ölümü sebebiyle Emekli Sandığı Ya-
sası uyarınca ölüm aylığı alan kız evlat Bağ-Kurlu 
olan anne veya babasının ölümü nedeniyle ölüm 
aylığı alabilecektir.
Y.21 HD. E.2017/1323 K.2018/7289 T.15.09.2015

A)Davacı İstemi :

Davacı vekili, davacının 5434 sayılı Kanun kapsamında iştirakçi olan 
eşinden dul, daha sonra Bağ-Kur sigortalısı olan babasından dolayı yetim 
(ölüm) aylığı almakta iken, Kurumun 2013/26 sayılı Genelgeyi gerekçe 
göstererek Bağ-Kur ölüm aylığını keserek yersiz ödeme nedeniyle iade ta-
lep ettiğini,Kurum işleminin iptali ile davacının Kurum’a borcu bulunma-
dığının tespitini, Bağ-Kur ölüm aylığının kesildiği tarihten itibaren yeni-
den bağlanması gerektiğinin tespitini talep etmiştir.

B)Davalı Cevabı : 

Davalı Kurum vekili,Kurum işlemlerinin yerinde olduğunu belirterek 
davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

C)İlk Derece Mahkemesi Gerekçesi ve kararı :

Mahkemenin; Baba ... ve eş ...’in ölüm tarihlerinde yürürlükte olan 
1479 sayılı yasanın 2229 sayılı yasa ile değişik 45/c madde bendindeki 
“..malul durumda bulunan çocukları ile geçimlerini sağlayacak başka bir 
geliri olmamak kaydıyla yaşları ne olursa olsun evlenmemiş kız çocukla-
rından her birine % 25 aylık verilir.”şeklindeki hükmün 04/10/2000 günü 
Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 619 sayılı KHK. ile bentteki 
“ geçimini sağlayacak başka geliri olmamak” koşulu “bu kanun ile diğer 
sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmamak bu kanunlar kapsa-
mındaki çalışmalarından dolayı gelir ve aylık almamak” olarak değiştiril-
miş, aynı kanunun 46/2 maddesi ile “ancak evliliğin son bulmasıyla da ko-
casından aylık almaya hak kazanan kız çocuklarına da bu aylıkların fazla 
olanı ödenir” cümlesi eklenmiştir. 619 Sayılı KHK.nin Anayasa mahkeme-
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since iptali üzerine 02/08/2003 tarihinde yürürlüğe konulan 4956 sayılı 
yasa ile değişik 1479 sayılı yasanın 45/c maddesi ile “yaşları ne olursa ol-
sun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan 
ve bu yasa ile diğer sosyal güvenlik yasaları kapsamında çalışmayan, bu 
yasalar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir ve aylık almayan kız 
çocuklarının her birine %25 aylık verilir” düzenlemesi getirtilmiş ve 46/2 
maddesinde “ancak evliliğin son bulmasıyla da kocasından aylık almaya 
hak kazanan kız çocuklarına da bu aylıkların fazla olanı ödenir” cümlesi 
yeniden eklenmiştir. Böylece sigortalının evli olmayan, boşanan, dul ka-
lan kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için “ geçimini sağlayacak 
başka bir geliri olmamak “şartı “ bu kanun ile diğer sosyal güvenlik ka-
nunları kapsamında çalışmamak bu kanunlar kapsamındaki çalışmala-
rından dolayı gelir ve aylık almamak” olarak değiştirilmiştir. 02/05/2005 
tarihli ve 5386 sayılı yasanın 2.maddesi ile 506 sayılı yasaya eklenen geçi-
ci 91.maddesinin 1 ve 2.fıkralarına göre 06/08/2003 tarihinden önce hak 
sahibi kız çocuklarına bağlanan gelir ve aylıkların, bunların evlenmeleri, 
sosyal sigortaya, emekli sandıklarına tabi çalışmaları veya kendi çalış-
malarından dolayı buralardan gelir veya aylık alma halleri hariç olmak 
üzere geri almaması gerekmekte olduğu kabul edilmiştir. Davacının ba-
basının ve eşinin 06/08/2003 tarihinden önce öldüğü anlaşılmakla 1479 
sayılı kanunun 4956 sayılı yasa ile değişik 45.maddesine göre davacının 
02/08/2003 tarihi itibari ile getirilen koşullar gözönüne alınarak baba-
sından dolayı bağkur kanunu kapsamında yetim aylığına hak kazanacağı 
gerekçesine dayandığı anlaşılmıştır.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir 

İstinaf başvurusu :

Davalı Kurum vekili; Kurum işlemlerinin yerinde olduğunu, 5510 sa-
yılı Kanun’un 54/a-5 bendine göre aylıklardan fazlasının ödenmesi gerek-
tiğini, davacının iki aylığı birden alamayacağını savunarak kararın kaldı-
rılması ile davanın reddine karar verilmesini gerekçesiyle istinaf yoluna 
başvurmuştur.

D)Bölge Adliye Mahkemesi Kararı ve Gerekçesi :

Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusu ; 02.09.1971 gün ve 
1479 sayılı Kanun’un eş ve çocuklar ile ana ve babaya tahsis yapılmasına 
dair 45/2 maddesinin (c) bendinde yer alan “18 yaşını (veya orta öğrenim 
yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını) 
doldurmamış yahut yaşları ne olursa olsun çalışamıyacak durumda ma-
lul bulunan çocukları ile geçimini sağlıyacak başka bir geliri olmamak 
kaydı ile yaşları ne olursa olsun evlenmemiş kız çocuklarının her birine % 
25 i,” oranında ölüm aylığı bağlanması yönündeki düzenleme, 04.10.2000 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 24.8.2000 gün ve 
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619 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişikliğe uğrayarak (c) ben-
dinde yer alan “geçimini sağlayacak başka bir geliri olmamak” koşulu 
“bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmama, bu 
kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almama” 
olarak değiştirilmiş ve 1479 sayılı Kanun’un 

“Ölüm aylığının kesilmesi” başlıklı 46’ıncı maddesinin 2’nci fıkrasına 
“Ancak evliliğin son bulması ile kocasından da aylık almaya hak kazanan 
kız çocuklarına bu aylıklardan fazla olanı ödenir.” cümlesi eklenmiştir.

Anayasa Mahkemesinin 08.11.2000 gün ve 24224 sayılı Resmi Gazete-
de yayımlanarak, yayımı tarihinden 9 ay sonra 08.08.2001 günü yürürlü-
ğe giren 26.10.2000 gün ve 2000/61 - 2000/34 sayılı kararı ile 619 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname tümden iptal edilmiştir.

Kanun koyucu, iptal kararı sonrasında 02.08.2003 tarihinde yürürlü-
ğe giren 4956 sayılı Kanun ile 1479 sayılı Kanun’un ölüm aylığına ilişkin 
hükümlerinde 619 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile benzer düzen-
lemeye gitmiştir. 4956 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesi ile değişik 1479 
sayılı Kanun’un 45/2 maddesinin (c) bendine göre “Onsekiz yaşını, orta 
öğrenim yapması halinde yirmi yaşını, yüksek öğrenim yapması halin-
de yirmibeş yaşını doldurmayan ve (18 yaşını doldurmayanlar hariç) bu 
Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmayan, bu 
kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan 
veya yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda malûl olan çocuk-
larla, yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan 
boşanan veya dul kalan ve bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunla-
rı kapsamında çalışmayan, bu kanunlar kapsamındaki çalışmalarından  
dolayı  gelir  veya aylık  almayan  kız  çocuklarının  her  birine % 25’i,” 
oranında ölüm aylığı bağlanır.

02.08.2003 tarihi öncesindeki dönemde kız çocuklarının ölüm aylığına 
hak kazanması için aranan “geçimini sağlayacak başka bir geliri olmamak 
koşulu”, 4956 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonrasında “çalışmama 
ve çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almama” olarak değiştirilmiş 
ve 1479 sayılı Kanunun 46’ncı maddesinin 2’nci fıkrasına eklenen cümle 
ile “evliliğin son bulması ile kocasından da aylık almaya hak kazanan kız 
çocuklarına” bu aylıklardan fazla olanının ödeneceği açıklanmıştır.

Davacının, babasının vefat ettiği 22.01.1987 tarihinde 5434 sayılı Ka-
nun kapsamında ölüm aylığı aldığı, o tarihte yürürlükte bulunan 2926 
sayılı Kanun’un 27/c bendine göre diğer sosyal güvenlik kuruluşlarından 
aylık veya gelir almasının ölüm aylığına engel olduğu, 02.08.2003 tarihin-
den sonra ise 4956 sayılı Kanun ile değişik 1479 sayılı Kanun’un 46/2 ve 
5510 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin 1/a-5 numaralı bendine göre 
“eşinden bağlanan ölüm aylığının babadan bağlanan ölüm aylığından fazla 
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olduğu” gerekçesiyle ölüm aylığına hak kazanmasının mümkün bulun-
madığı, gerekçesiyle ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak yeniden 
hüküm kurulmuştur. 

E)Temyiz :

Davacı temyiz nedenleri :

Davacı vekili, Bu konuda emsal kararlar vardır davacı mağdur edil-
miştir, davacı hem eşinden hemde babasından dolayı aylık alabilir gerek-
çesiyle Bölge adliye Mahkemesi kararının bozulmasını talep etmiştir 

F) Delillerin Değerlendirilmesi ve Gerekçe : 

Dosya içindeki kayıt ve belgelerden; davacının eşi ...’ın 11.01.1977 
tarihinde ölümü üzerine davacıya 01.12.1996 tarihinden itibaren 5434 
sayılı Kanun’un 45’inci maddesi kapsamında dul aylığı bağlandığı, da-
vacının 2926 sayılı tarım Bağ Kur sigortalısı olan babası Seyit Mehmet 
Bir’in 22.01.1987 tarihinde ölümü ve 24.07.2006 tarihli başvurusu üze-
rine 1.8.2006 tarihinden itibaren 1479 sayılı Kanun’un 45 ve devamı 
maddelerine göre ölüm aylığı bağlandığı, Kurumun 13.10.2014 gün ve 
13.826.835/1101 sayılı borç bildirim belgesi ile davacının geliri asgari 
ücretin üzerinde olduğundan 2013/26 sayılı Genelge gereğince babasın-
dan bağlanan Bağ-Kur aylığının iptal edilerek 18.767,10 TL yersiz ödeme 
çıkartıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık, davacının eşinin ölümü nedeniyle 5434 sayılı Emekli San-
dığı Yasası uyarınca aldığı ölüm aylığı yanında, 2926 sayılı Yasaya tabi 
olan anne veya babasının ölümü nedeniyle ayrıca ölüm aylığı alıp alama-
yacağı noktasında toplanmaktadır.

Davanın yasal dayanağını oluşturan yasal mevzuata gelinçe; 

4956 sayılı Yasa, 08.08.2001 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş ve bu 
kez 1479 sayılı Yasanın 45/c maddesi “yaşları ne olursa olsun evli olma-
yan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve bu Yasa ile 
diğer sosyal güvenlik Yasaları kapsamında çalışmayan, bu yasalar kapsa-
mındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan kız çocuklarının 
her birine %25’i,” oranında aylık bağlanır şeklinde değiştirilmiştir. 

Aynı Yasa ile 1479 sayılı Yasanın 46/2 maddesine, “Ancak, evliliğin son 
bulması ile kocasından da aylık almaya hak kazanan kız çocuklarına bu 
aylıklardan fazla olan ödenir.” hükmü getirilmiştir.

4956 sayılı Yasa ile 1479 sayılı Yasaya eklenen Ek madde 3’e göre 
2926 sayılı Yasa kapsamında olanlar bakımından 1479 sayılı Yasa hü-
kümleri uygulanacaktır. 

Kurumun bu yasal değişiklikler sırasında kız çocukları bakımından 
uygulamasına gelince; davalı Kurum, 4956 sayılı Yasa ile 08.08.2003 ta-
rihinde yapılan değişiklikten sonra, 45/2. madde hükmünde yer alan “ bu 
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Yasa ile diğer sosyal güvenlik Yasaları kapsamında çalışmayan, bu yasalar 
kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan kız çocuk-
larının her birine “ aylık bağlanır” hükmünü dikkate alarak, 08.08. 2003 
tarihinden sonra hak sahipleri yararına getirilen yasal düzenleme uyarın-
ca bu tarihten önce ölen Bağ-Kur sigortalılarının kız çocuklarına da ölüm 
aylığı bağlamıştır. Kurum, farklı sigortalılık kanunlarına göre bağlanan 
aylıklar söz konusu olduğundan 1479 sayılı Yasanın 46/2 maddesini hiç-
bir zaman uygulamamıştır. Zira, 1479 Yasanın 46/2. maddesi aynı yasa 
kapsamında hem ana veya baba ile kocadan hak edilen aylıklardan fazla 
olanın bağlanacağını ifade etmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu 2011/58 sayılı genelgesinin 90. sayfasında 
yer alan örnek:3 te, “5434 sayılı Yasaya göre eşten ve 1479 sayılı Yasaya 
göre babadan 5510 sayılı Yasanın 4/1-a maddesinden aynı anda ölüm ay-
lığı alınabileceğini, Aynı genelgenin 99. sayfasında, “eşten 506, anneden 
5434, ve babadan 1479 sayılı yasalar kapsamında her üç aylığın tam ola-
rak bağlanabileceğini örnek göstermiştir.

Davalı Kurum, yeni bir yasal düzenleme olmadığı halde 2013/ 26 sayılı 
Genelgesiyle farklı uygulamaya başlamış, 1479 sayılı Yasa ile ilgili ola-
rak, 01.10.1972-03.10.2000 ve 08.08.2001-01.08.2003 dönemleri içe-
risinde ölen sigortalılar yönünden, sigortalının geçimini sağlayacak bir 
geliri bulunmama koşulu varsa aylık bağlanacağını kabul etmiştir. Genel-
ge, 04.10.2000-07.08.2001 ve 08.08.2003-01.10.2008 döneminde ölen 
sigortalılar bakımından da, “1479 sayılı Kanun ve diğer sosyal güvenlik 
kanunları kapsamında çalışmayan, bu kanunlar kapsamında kendi çalış-
malarından dolayı gelir ve aylık almayan” kız çocuklarına aylık bağlana-
cağını düzenlemiştir.

Davalı Kurum, 04.10.2000-01.08.2001 ve 07.08.2003-01.10.2008 dö-
neminde ölen Bağ-Kur sigortalılarının kız çocuklarına aylık bağlamış ve 
daha önce bağlanan aylıklara, ölen eşlerinden dolayı 5434 veya 506 sayılı 
Yasalardan bağlanan ölüm aylığının engel olmadığını kabul etmiştir. Kız 
çocuklarına dönemlerde ölen ana veya babalarından dolayı 1479 sayılı 
Yasa kapsımında bağlanan aylıklar için iptal işlemi yapılmamıştır.

Davalı Kurum, diğer aylıklara dokunmazken, 01.10.1972-03.10.2000 
ve 08.08.2001-01.08.2003 döneminde ölen sigortalıların hak sahibi kız 
çocuklarına sonraki lehe olan yasal düzenlemeler gereğince bağladığı 
ölüm aylıklarını, diğer sosyal güvenlik kanunlarına göre eşlerinden bağ-
lanan ölüm aylıklarını gelir testine tabi tutmuştur. Kurum, geçimini sağ-
layacak gelirleri bulunduğu gerekçesiyle bağlanan aylıkları iptal etmiş ve 
ödenen aylıklar nedeniyle borç tahakkuk ettirmiştir.

Son olarak, SGK Emeklilik İşlemleri Genel Müdürlüğü 22.09.2016 gün 
ve 333-03003-E-5040387 tarihle “Genel Yazı” ile, 01.10.1972-03.10.2000 
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ve 08.08.2001- 01.08.2003 dönemlerinde ölenlerin kız çocuklarına gelir 
testi yapılmadan, kendi sigortalılıkları veya kendi sigortalılıkları nedeniy-
le bağlanan gelir ve aylık almamaları halinde ölüm aylıklarının bağlanma-
sına Yönetim Kurulunca karar verildiğini bildirmiştir.

Gerçekten, davalı Kurum bu son işlemi ile kız çocuklarına bağladığı 
aylıkları, 1479 sayılı Yasaya aykırı olarak kestiğini veya bağlamadığını ka-
bul etmiştir. Ancak SGK kestiği aylıkları yönetim Kurulu Kararı uyarınca 
2016 Ekim ayından itibaren yeniden bağlamasına karşın, daha önce öde-
diği aylıkları borç kaydetmiş ve tahsil ettiği aylıkları da iade etmemiştir.

Davanın reddine karar veren mahkemeler, Yargıtay 10. Hukuk Dai-
resi Kararlarına dayalı olarak 1479 sayılı Yasanın 4956 sayılı Yasa ile 
değişik 46/2 maddesine göre hem kocadan hem ana veya babadan aylığı 
hak kazanılması durumunda fazla ödeneceği gerekçesine dayanmaktadır. 
Bu değerlendirme, Sosyal güvenlik hukukunun genel yapısının gözden 
kaçırmaktadır. 5510 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden önce, Sosyal 
Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı ayrı ayrı tüzel kişi-
liğe sahip ayrı ayrı yasalara göre sosyal güvence sağlayan Kurumlardır. 
Her bir Yasa kendi sigortalıları açısından hüküm ifade eder. Açıkça atıf 
yapılmadıkça diğer yasa hükümleri dikkate alınamaz. Zira 45/3. madde-
deki “1479 sayılı Kanun ve diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında 
çalışmayan, bu kanunlar kapsamında çalışmalarından dolayı gelir ve ay-
lık almayan” kız çocuklarına aylık bağlanacağı ifadesi bu niteliktedir. Bu 
ifade dahi kız çocuklarının, diğer sosyal güvenlik kurumlarından kendi 
çalışmaları dışında (kocalarından- çocuklarından) aylık almalarını 1479 
sayılı Yasaya tabi ana veya babadan ölüm aylığı bağlanmasına engel ola-
rak kabul etmemektir. Özetle, 1479 sayılı Yasanın 46/2. maddesi hükmü 
sadece 1479 sayılı Yasaya göre hem kocadan hem ana veya babadan ölüm 
aylığına hak kazanılması halinde uygulanabilir. Öteyandan, 5510 sayılı 
Yasanın geçici 1. maddesine göre, ölüm aylıklarının bağlanmasında vs..
yürürlükten kalkan 1479, 506, 2926, 2925 sayılı Yasa hükümleri uygula-
nacağından, 5510 sayılı Yasanın 54. maddesinin de somut uyuşmazlıkta 
uygulama yeri yoktur.

Sigortalılık hakkı veya sigortalılıktan kaynaklanan yaşlılık aylığı hakkı 
veya ölüm aylığı hakkı, asla tamamen hakdüşürücü süreye tabi olmadı-
ğı gibi zamanaşımına da uğramaz. 1479 sayılı Yasanın 43. maddesine 
göre ölüm aylıklarının beş yıl geçtikten sonra talep edilmesi halinde ta-
lep tarihinden itibaren ölüm aylığının bağlanması gerekmektedir. T.C. 
Anayasasının 10. maddesine göre “Herkes ...kanun önünde eşittir. Devlet 
organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik 
ilkesine uygun hareket etmek zorundadırlar” 1479 sayılı Yasanın 4956 
sayılı Yasa ile değişik 45/c maddesinde yer alan, “ yaşları ne olursa olsun 
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evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve 
bu Yasa ile diğer sosyal güvenlik Yasaları kapsamında çalışmayan, bu 
yasalar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan kız 
çocuklarının her birine %25’i,” oranında aylık bağlanır” hükmü yasanın 
yürürlük tarihinden ölen sigortalıların kız çocukları için de uygulanmalı-
dır. Çeşitli yasal değişiklikler nedeniyle hak sahipleri açısından ölüm ta-
rihlerine göre dört ayrı dönemin ikisi yönünden aylık bağlanması diğer iki 
dönem yönünden aylık bağlanmaması gerektiği yönündeki yorum açıkça 
T.C. Anayasasında yer alan eşitlik kuralına aykırı olduğu gibi genel hukuk 
ilkelerine de aykırıdır.

Kurumun, yukarıda sözü edilen genel yazı ile hak sahiplerine sonraki 
bir tarihte aylık bağlaması uyuşmazlığı sona erdirmemektedir.

Öte yandan, malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortasına ilişkin bazı geçiş 
hükümlerini düzenleyen 5510 sayılı Yasanın geçici 1. maddesinin 2. ben-
dine göre, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı, 
17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı, bu Kanunla mülga 17/10/1983 tarihli 
ve 2926 sayılı kanunlara göre bağlanan veya hak kazanan; aylık, gelir ve 
diğer ödenekler ile 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci madde-
sine göre ödenmekte olan ek ödemenin verilmesine devam edilir. Bu gelir 
ve aylıkların durum değişikliği nedeniyle artırılması, azaltılması, kesilme-
si veya yeniden bağlanmasında, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili 
kanun hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmiştir. 

O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edil-
meli ve hüküm bozulmalıdır.

Davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi 
gerekirken, istinaf başvurusunun kabulüne karar verilmesi usul ve yasa-
ya aykırı olduğundan temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının, 
yukarıda yazılı sebepten dolayı ORTADAN KALDIRILMASI gerekmiştir. 

H) SONUÇ :

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının, yukarıda yazılı se-
beplerden dolayı BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacıya 
iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesi-
ne, 11.10.2018 gününde oy birliğiyle karar verildi. 

Somut olayda, haksız bir fiile dayalı olarak bir zararın meydana geldi-
ği açıktır. Sadece maluliyet oranı ve kusur durumu çekişmelidir. Haksız 
fiilden kaynaklanan tazminat davalarında tazmin yükümlülüğü olay tarihi 
itibariyle muaccel hale gelir. Bu durumda geçici hukuki koruma yolla-
rından biri olan ihtiyati hacizde yakın ispat koşulu gerçekleşmiş olup, 
mahkemece davacının ihtiyati haciz isteminin hangi alacaklara ve taşın-
maz veya taşınmazlara ilişkin olduğu somut olarak açıklatıldıktan sonra, 



488 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 93 • Sayı: 3 • Yıl: 2019

davacının tazminat talebi ile orantılı ve davalı şirketin ticari hayatını etki-
lemeyecek biçimde “tedbirde ölçülülük” ilkesine uygun bir ihtiyati hacize 
karar verilmesi gerekirken, bu ilkelere uygun düşmeyecek biçimde karar 
verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davalılardan .....  İşletmeleri Ltd. Şti. vekilinin bu yönleri 
amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır. 

SONUÇ

 Yukarıda açıklanan nedenlerle,

1-Mahkemenin 05.03.2015 tarihli ek kararının kaldırılarak işin esası-
na girilmesine,

2-Yerel mahkeme kararının BOZULMASINA,temyiz harcının istek ha-
linde davalılalardan ....... İşletmeleri Ltd. İadesine, 15.09.2015gününde 
oybirliğiyle karar verildi. 

İŞ KAZASI • İHTİYATİ HACİZ

ÖZET: Haksız fiilden (iş kazasından) doğan taz-
minat davalarnda tazmin yükümlülüğü olay tari-
hinde muaccel hale gelir.
Sadece maluliyet oranı ve kusur oranı belirlene-
cektir.
O halde; olayın şartlarına göre uygun bir miktar 
üzerinden ihtiyati haciz istenebilir.
Y. 21. HD E.017/13675 K.2015/16651 T.15.09.2015

1.Temyize konu karar, yerel mahkemenin 15.12.2014 tarihli niteliği 
itibariyle ihtiyati haciz kararıdır.

6100 sayılı HMK’nın 389. maddesine göre uyuşmazlık konusu hakkın-
da ihtiyati tedbir kararı verilmesi mümkün olup somut olayda mahke-
mece “... davalı şirketlerin menkul ve gayrimenkul malları ile 3213 sayılı 
yasanın 40 ve 41. Maddeleri çerçevesinde doğmuş hak edişlerin tamamı 
ile doğacak hak edişlerin %75’i ile sınırlı olmak kaydıyla ihtiyati haciz 
mahiyetinde ihtiyati tedbir talebinin kabulüne, doğacak hakedişlerinin 
492.750,00-TL ile sınırlı olmak kaydıyla davalı şirketlerin TKİ Genel Mü-
dürlüğü bünyesindeki hak ediş ve alacaklarına ihtiyati haciz mahiyetinde 
ihtiyati tedbir konulmasına, 492,750,00-TL’nin ...... Bankası Şubesine 
dava dosyası üzerinden açılacak üçer aylık vadeli hesaba depo edilme-
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sine,...” karar verilmiş olup; yazılı karar niteliği itibariyle ihtiyati haciz 
kararıdır.

İhtiyati haciz kararına karşı davalıların itirazı üzerine mahkemece 
11/02/2015 tarihli duruşmada verilen karar ile; “...İhtiyati tedbir kararla-
rına karşı davalı tarafın vaki itirzalarının KISMEN KABULÜNE, 

Dava nedeniyle davalıların teminat mektuplarına konulmuş olan ihti-
yati haciz niteliğinde ihtiyati tedbir kararlarının kaldırılmasına, 

Teminat mektupları dışında dava değeri ile sınırlı olmak üzere davalı-
ların menkul ve gayrimenkul malları üzerindeki ihtiyati tedbir kararının 
aynen devamına,

3. şahıslar (Şirketler, kurumlar, özel kişiler) nezdinde dava tarihi iti-
bariyle davalıların doğmuş ve doğacak hak edişleri üzerindeki ihtiyati ted-
bir kararlarının dava değerinin %50 si ile sınırlı olmak üzere devamına, 

Fazlaya dair istemin reddine,..” karar verilmiş, itiraz talebinin ince-
lenmesine lişikin mezkur kararın davalı ...... Kömür İşletmeleri vekilince 
temyiz edilmesi üzerine, mahkemece 05.03.2015 tarihli ek karar ile Yar-
gıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu‘nun 21/02/2014 tarih 
2013/1 E. 2014/1 K. sayılı ilamıyla ihtiyati tedbir talebiyle ilgili olarak 
temyiz yoluna gidilemeyeceği gerekçesiyle temyiz isteminin reddine karar 
verilmiştir.

Mahkemece, 15.12.2014 tarihli “niteliği itibariyle ihtiyati haciz” kara-
rına yanlış anlam verilmek suretiyle ihtiyati tedbir olarak nitelendirilmesi 
sonucunda temyiz isteminin reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı 
olup mahkemenin 05.03.2015 tarihli ek kararının kaldırılarak işin esası-
na girilmesi gerekir.

2. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici 
nedenlere göre davalı ...... Kömür İşletmeleri Ltd. Şti. aşağıdaki bendin 
kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddine, 

3. Davacıların murisinin davalılardan......Kömür İşletmeleri Ltd. Şti. 
ile ...... Madencilik Enerji Nak. İnş. San. Tic. Ltd.Şti’ne ait maden işlet-
mesinde 28.10.2014 tarihinde meydana gelen iş kazası sonucu vefat ettiği 
anlaşılmaktadır.

İİK’nun 257/1 maddesinde rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş 
bir para borcu nedeniyle ihtiyati haciz istenebileceği açıklanmış iken 2. 
bentte vadesi gelmemiş borçtan dolayı hangi hallerde ihtiyati haciz istene-
bileceği açıklanmıştır.

Somut olayda, haksız bir fiile dayalı olarak bir zararın meydana geldi-
ği açıktır. Sadece maluliyet oranı ve kusur durumu çekişmelidir. Haksız 
fiilden kaynaklanan tazminat davalarında tazmin yükümlülüğü olay tarihi 
itibariyle muaccel hale gelir. Bu durumda geçici hukuki koruma yolla-
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rından biri olan ihtiyati hacizde yakın ispat koşulu gerçekleşmiş olup, 
mahkemece davacının ihtiyati haciz isteminin hangi alacaklara ve taşın-
maz veya taşınmazlara ilişkin olduğu somut olarak açıklatıldıktan sonra, 
davacının tazminat talebi ile orantılı ve davalı şirketin ticari hayatını etki-
lemeyecek biçimde “tedbirde ölçülülük” ilkesine uygun bir ihtiyati hacize 
karar verilmesi gerekirken, bu ilkelere uygun düşmeyecek biçimde karar 
verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davalılardan .....Kömür İşletmeleri Ltd. Şti. vekilinin bu yön-
leri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır. 

SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle,

1-Mahkemenin 05.03.2015 tarihli ek kararının kaldırılarak işin esası-
na girilmesine,

2-Yerel mahkeme kararının BOZULMASINA,temyiz harcının istek ha-
linde davalılalardan ......  Kömür İşletmeleri Ltd. İadesine, 15.09.2015gü-
nünde oybirliğiyle karar verildi. 

İŞ KAZASI • SOSYAL GÜVENLİK KURUMUI

ÖZET: İş kazası veya meslek hastalığından dolayı 
işverenden tedavi gideri istenemez.
İşçinin bu konuda başvuracağı merci sosyal gü-
venlik kurumudur.*
Y. 21. HD E.2017/4901 K.2018/9157 T.11.12.2018

Temyize konu kararda her ne kadar 223,10 TL tedavi gideri ile 930,00 
TL yol giderine hükmedilmiş ise de; Bilindiği üzere sarf tarihinde yürür-
lükte bulunan 5510 sayılı ............ Yasası; iş kazası nedeniyle işverenin 
......lısına karşı, işe......ca el koyuncaya kadar sağlık yardımlarını yapma 
ve vizite kağıdı düzenleme dışında bir yükümlülüğünü hükme bağlama-
mıştır. Aksine, iş kazasının oluşumundan itibaren her türlü sağlık yar-
dımları ile......un sorumlu olduğunu kabul etmiştir. Sözü edilen Yasanın 
iş kazası ve meslek hastalığı ...... kolunun getiriliş amaç ve nedeni; ......
lıların belirtilen türde bir zararla karşılaşmaları halinde, onları doğrudan 
koruma altına alma ve kendilerine yardım yapacak Kuruluşu belirlemek-
tir. 

*  Dergimizin 2018/3. sayısının 479-480 sayfalarında yayımlanan Yargıtay 21. Hukuk Da-
iresi kararına bakınız.
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Bu duruma göre, bir iş kazası nedeniyle, ......lının başvuracağı mercii 
kendisini bu yönden güvenceye alan,...... ve onların sağlık kuruluşlarıdır. 
İşveren, bu tür zararlandırıcı olayların meydana gelmesi durumlarında; 
artık ......lısına karşı muhatap olmaktan çıkar,...... doğrudan devreye gi-
rer. Esasen işveren de belirtilen ...... kolu nedeniyle Yasanın belirlediği 
orandan prim ödemek ve ayrıca koşulları varsa,......un yaptığı harcama-
ları......a geri vermekle sorumlu tutulmuştur. Bu nedenle, gerek ......lı ve 
gerekse işveren, iş kazası ve meslek hastalığı ...... kolundan birbirlerine 
karşı değil, doğrudan......a karşı sorumludurlar. 

Belirtilen nedenlerle, davalı işverenlerin tedavi ve yol giderlerinden so-
rumlu tutulması, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

......... Mahkemesince verilen kararlar için kesinlik sınırının karar tari-
hi itibariyle 41.530,00 TL olduğu,

Davacının dava ve ıslah dilekçesinde 27.057,85 TL maddi tazminatın, 
446,20 TL tedavi gideri ile 930,00 TL yol masrafı ile 100.000,00 TL ma-
nevi tazminatın davalıdan tahsilinin talep edildiği,

Yerel Mahkemece verilen 15/11/2016 tarihli kararda 20.160,85 TL 
maddi, 223,10 TL tedavi gideri ile 930,00 TL yol masrafı, 6.000,00 TL 
Manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verildiği, davacı ve davalı ve-
kilinin istinaf başvusuru üzerine,

......... Mahkemesince verilen 18/07/2017 tarihli kararda 6100 sayılı 
HMK’nun 353/1-b-2. Maddesi gereğince davacı vekilinin istinaf başvuru-
sunun kabul edilerek, 24.187,51 TL maddi, 223,10 TL tedavi gideri ile 
930,00 TL yol masrafı ile 6.000,00 TL Manevi tazminata karar verildiği 
ve bu kararın davacı ve davalı vekillerince temyize getirildiği dikkate alın-
dığında, hükmedilen maddi, manevi tazminat ile tedavi ve yol gideri mik-
tarının temyiz sınırının altında kaldığının anlaşılması karşısında, temyiz 
kabiliyeti olmayıp, temyiz itirazlarının H.M.K.’nun 362/1-a maddesi uya-
rınca KESİNLİKTEN REDDİNE karar vermek gerekmiştir.

2- Davacı vekilinin manevi tazminata yönelik temyiz itirazlarının in-
celenmesinde ise, dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsen-
miş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayanağı maddi delillere ve 
özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine, ......... 
Mahkemesi kararında bir isabetsizlik bulunmadığından, davacı vekili-
nin dayanadığı temyiz kapsam ve nedenlerine göre yerinde bulunmayan 
bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün 
ONANMASINA, dosyanın ilk derece Mahkemesine gönderilmesine,aşağı-
da yazılı temyiz harcının temyiz eden davacıya yükletilmesine 11/12/2018 
gününde oybirliğiyle karar verildi. 
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ÜCRET İSPATI

ÖZET: Salt tanık beyanları ile davacının ücretinin 
asgari ücretin üzerinde olduğunun kabulü müm-
kün değildir.
Y.21. HD E.2017/4267 K.2018/8931 T.03.12.2018.

A)Davacı istemi 

Davacı 07/07/2013-10/08/2013 tarihleri arasında davalı şirket bünye-
sinde ...... olarak aylık net 1.700,00 TL ücretle çalıştığının tespitine karar 
verilmesini talep etmiştir.

B)Davalı Cevabı

Davalı şirket vekili, bahsedilen şirketler arasından ......... olmadığını,-
bu işyerlerini devralmadığını, adreslerin ve ortakların farklı olduğunu,da-
vanın reddini savunmuştur.

Feri müdahil Kurum davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. 

C) İlk Derece Mahkemesi Kararı ve Gerekçesi;

İlk derece mahkemesince, yazılı belgenin varlığı halinde tanık anlatım-
larına itibar edilemeyeceği, davacının dava konusu dönemde davalı işye-
rinde çalıştığını yazılı belge ile kanıtlayamamış olması ve ayrıca komşu 
işyeri tanıklarının davacıyı hiç görmedikleri ve tanımadıkları yönündeki 
beyanları ile bir kısım ...... tanıklarının işyerinde davacının hiç çalışmadı-
ğı yönündeki beyanlarından davacının çıkışının verildiği 06.07.2013 tari-
hinden sonra davalı işyerinde sigortalı çalışmasının bulunmadığı gerekçe-
siyle davanın reddine karar verilmiştir.

...... Başvurusu :

Davacı vekili,çalışmanın tanık beyanları ile kanıtlandığını, mahkeme 
gerekçesinin yerinde olmadığını belirterek yerel mahkeme kararının kal-
dırılmasını ve davanın kabulünü talep etmiştir.

D)Bölge ......si Kararı ve Gerekçesi :

Bölge ......since, ‘İşçilik alacaklarına dair dava dosyasında dinlenen ta-
nıklar ile eldeki dava dosyasında dinlenen ...... tanıklarının beyanlarına 
göre davacının 08.07.2013-10.08.2013 tarihleri arasında davalı işyerinde 
çalışması sabittir. ...... Nak. San.ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait işyerinde 2013 
......ının 7.ayında çalışan ve 06.07.2013 günü çalışması sona eren davacı 
dışındaki 5 işçinin tamamının 08.07.2013 gününden itibaren davalı işye-
rinde çalışmaya başladığı, davacının da bu kişilerle birlikte 08.07.2013 
gününden itibaren davalı işyerinde çalışmaya başladığına dair ...... tanı-
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ğının bulunduğu, davacının 17.08.2013 tarihinde başka bir işyerinde ça-
lışmaya başladığı, bu tarihe kadar 1,5 ay boyunca davacı işyerinde çalış-
tığını doğrulayan ...... tanığının bulunduğu anlaşılmakla davacının talebi 
de gözetilerek talebin kısmen kabulü ile 08.07.2013-10/08/2013 tarihleri 
arasında davalı şirkete ait işyerinde çalıştığı kabul edilmiştir.

Sigorta primine esas kazancın (...) tespitine gelince; 01.06.2016 tarihli 
kolluk tutanağına ,emsal ücret araştırmasına ve ...... tanıklarının beyan-
larına göre davacının iddia ettiği 1.700,00 TL maaşın 2013 2.dönemde 
net asgari ücret olan 803,68 TL’nin yaklaşık iki katı olduğu, ...... usta-
sı olan davacının asgari ücretin iki katı ile çalışmasının hayatın olağan 
akışına uygundur’ gerekçesi ile davacı vekilinin ...... isteminin kabulüne, 
...... 4. İş Mahkemesinin kararının kaldırılmasına yerine, davanın kısmen 
kabulü ile davacının davalı şirkete ait 1150354.042 sicil sa......ı işyerinde 
08.07.2013-10.08.2013 tarihleri arasında 1.700,00 TL net ücretle hizmet 
sözleşmesine dayalı olarak çalıştığının tespitine, fazla istemin reddine ka-
rar verilmiştir.

E)Temyiz ;

...... Kurumu vekili ,davacının davalı işyerinde hiç çalışmadığını beyan 
eden tanıkların da mevcut olduğu,çelişkili tanık beyanlarına göre karar 
verildiğini belirtmiştir.

Davalı işveren,tanık beyanları değerlendirildiğinde,davacının ...... şir-
ketinde çalıştığı,......’in davalı ...... Türk’e devrinin olmadığı,sadece ......’in 
bir kısım makinelerinin davalı şirket tarafından satın alındığını bunun 
devir anlamına gelmediğini beyan etmiştir.

F)Delillerin Değerlendirilmesi ve Gerekçe ;

Dosyadaki kayıt ve belgelerden,davacının davalı işyerinden Kuruma 
bildirilen çalışması bulunmadığı,davalı ile arasında ......... bulunduğu tes-
pit edilen ......nak.San ve Tic.Ltd.Şti işyerinden 01.04.2013-06.07.2013 
tarihleri arasında çalışmalarının asgari ücret üzerinden bildirildiği,dava-
cının torna ve travers tezgahı ustası olarak çalıştığını beyan ettiği,ücret 
......larının dosyada bulunmadığı,emsal ücret araştırmasına göre, ...... Ti-
caret Odasınca 2016 ......ı itibariyle 7 ...... kıdemli işçinin aylık 1500-1800 
TL maaş alabileceği,...... Sanayi Odasınca vasfı bulunmuyor ise asgari üc-
ret alabileceği,emniyetçe benzer işyerlerinde yapılan araştırmada 7 ......lık 
torna ustasının 2013 temmuz-ağustos itibariyle alabileceği iki aylık top-
lam maaş miktarının 3100-3400 olduğunun belirtildiği anlaşılmaktadır. 

Somut olayda, Bölge ......si’nin davacının 08.07.2013-10.08.2013 ta-
rihleri arasında davalı işyerinde hizmet sözleşmesine dayalı olarak çalış-
tığının tespitine ilişkin kararı doğru bulunmuştur. Sigorta primine esas 
kazanç tespiti bakımından ise, asgari ücret üzerindeki çalışma iddiaları-
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nın yazılı belgelerle ispatlanacağı hususu gözardı edilerek sonuca gidilme-
si yerinde olmamıştır. Salt tanık beyanları ile davacının ücretinin asgari 
ücretin üzerinde olduğunun kabulü mümkün değildir. Davacının dava 
dışı işyerlerinden Kuruma yapılan bildirimleri de asgari ücret üzerinden 
olup,aksini gösteren somut, yazılı delil bulunmadan, davalı işyerinde as-
gari ücretin üzerinde bir ücretle çalıştığının tespitine karar verilmesi usul 
ve yasaya aykırı olup bozma sebebidir.

O halde, temyiz olunan Bölge ......sinin kararının, yukarıda yazılı se-
bepten dolayı BOZULMASI gerekmiştir.

SONUÇ

Temyiz olunan Bölge ......si kararının, yukarıda yazılı sebeplerden 
dolayı 6100 sa......ı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASI-
NA), dosyanın Bölge ......sine gönderilmesine, temyiz harcının istek ha-
linde davalı ...... Türk Hırd.Nal.İnş.Mal.Paz.Nak.Tic.Ltd Şti’ye iadesine, 
03.12.2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İŞ KAZASI • MALULİYET ORANI
 •

 MÜTESELSİL SORUMLULUK

Özet: Açılan davanın müteselsil sorumluluk hü-
kümlerine dayalı olması nedeniyle, tazminattan 
sorumlu tutulan davalıların tazminattan müştere-
ken ve müteselsilen sorumlu tutulmaları gerekir. 
Davalıların kendi kusur oranlarına göre ayrı ayrı 
sorumluluklarına karar verilemez. Dava dilek-
çesinde talep edilen maddi ve manevi tazminat 
istemleri yönünden olay tarihinden itibaren faiz 
işletilmesi gerekir.
 Y 21. H D E: 2016/20543 K: 2018/6879 T.: 01.10.2018

1- Dava, sigortalının 26.12.2007 tarihli iş kazası sonucu sürekli iş gö-
remezliği nedeniyle maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine 
ilişkindir.

Mahkemece davacı lehine 18.750,00 TL maddi tazminatın davalı 
…’dan, 3.750 TL maddi tazminatın …’den tahsiline, yine davacı lehine 
18.750,00 TL manevi tazminatın davalı …’dan, 3.750,00 TL manevi taz-
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minatın ise …’den tahsiline, Davalı … Ltd. Şti.’ne açılan davanın reddine, 
Davacının tedavi masrafı ve geçici tam iş göremezlik zararı tazminatı ta-
leplerinin reddine, karar verilmiştir.

Dosyadaki kayıt ve belgelerin incelenmesinden; davacının davalı …’e 
ait Alimler Arıtma firmasında kaynakçı olarak çalıştığı, olay günü daha 
önce … Mermer Ltd.Şti. (kazadan sonra devir yoluyla birleştiği anlaşılan 
… Mermer San Tic. A.Ş.) tarafından …’e verilen sipariş üzerine hazırla-
nan su tankının montajı işinde çalışırken, montaj için temin edilen …’a 
ait vincin bomunun kırılması neticesinde askıdaki tankın davacının elinin 
üzerine düşmesi neticesinde iş kazasının gerçekleştiği anlaşılmıştır.

İş kazalarında olay, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik İlkeleri çerçevesinde 
değerlendirilmeye tabi tutulmalıdır. İşverenin iş kazası sonucu meydana 
gelen zarar nedeniyle hukuki sorumluluğu yasa ve içtihatlarla belirlenmiş 
olan ayrık haller dışında ilke olarak iş aktinden doğan işçiyi gözetme ( 
koruma ) borcuna aykırılıktan kaynaklanan kusura dayalı sorumluluk-
tur. İnsan yaşamının kutsallığı çerçevesinde işverenin işçilerin sağlığını 
ve güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak ve bu husustaki şartları 
sağlamak ve araçları noksansız bulundurmakla yükümlü olduğu İş Kanu-
nu’nun 77. maddesinin açık buyruğudur.

İş kazasından doğan tazminat davalarının özelliği gereği, İş Kanu-
nu’nun 77. maddesinin öngördüğü koşulları göz önünde tutarak ve özel-
likle işverenin niteliğine göre, işyerinde uygulanması gereken İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün ilgili maddelerini incel… suretiyle, işverenin 
işyerinde alması gerekli önlemlerin neler olduğu, hangi önlemleri aldığı, 
hangi önlemleri almadığı, alınan önlemlere işçinin uyup uymadığı gibi hu-
suslar ayrıntılı bir biçimde incelenmek suretiyle kusurun aidiyeti ve oranı 
hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek biçimde belirlenmelidir. 
(Hukuk Genel Kurulunun 16.06.2004 gün ve 2004/21-365 E.-369 K.sayılı 
kararı da aynı yöndedir )

Öte yandan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 74. maddesine göre 
hukuk hakimi zarar verenin kusuru olup olmadığına karar vermek için 
ceza hukukunun sorumluluğa dair hükümleri ile bağlı olmadığı gibi, ceza 
hâkimi tarafından verilen beraat kararıyla da bağlı değildir. Aynı şekilde, 
ceza hâkiminin kusurun değerlendirilmesine ve zararın belirlenmesine 
ilişkin kararı da hukuk hâkimini bağlamaz. Mülga 818 sayılı Borçlar Ka-
nunu’nun 53. maddesi de bu düzenlemeyi içermektedir.

Mahkemece sorumluluğun dağıtılmasında dikkat edilmesi gereken bir 
diğer husus ise işveren vekilliği müessesidir. Günümüzde işletmelerinin 
ve iş kapasitelerinin genişlemeleri, işverenin tek başına ve bizzat işi yönet-
mesini, iş yasalarından ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yeri-
ne getirmesini olanaksız kılmaktadır. Özellikle sermaye şirketi olan tüzel 
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kişi işverenin, zaman zaman toplanarak yönetime dair kararlar alan or-
ganlarının, sürekli olarak işleri doğrudan doğruya idare etmesi mümkün 
değildir. Bu durumda, şirket yönetimine yardımcı olacak gerçek kişilerin 
işveren vekili olarak iş yerlerinde çalıştırılması zorunluluğu ortaya çık-
maktadır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesinin 4. bendine göre; işveren adı-
na hareket eden ve işin, iş yerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan 
kimselere, işveren vekili denir. İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı 
işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur. Aynı mad-
denin 5. bendine göre de İş Kanununda işveren için öngörülen her çeşit 
sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 12. maddesinin 2. fıkrasına 
göre işveren adına ve hesabına, işin veya görülen hizmetin bütününün yö-
netim görevini yapan kimse, işveren vekilidir. Bu kanunda geçen işveren 
deyimi, işveren vekilini de kapsar. İşveren vekili, bu kanunda belirtilen 
yükümlülüklerinden dolayı işveren ile birlikte müştereken ve müteselsi-
len sorumludur. Gerek İş kanunu Gerekse 5510 sayılı Kanun hükümleri-
ne göre; bir kimsenin işveren vekili sıfatını kazanabilmesi için; işyerinde 
işveren adına hareket etmesi ve işin ve işyerinin yönetiminde görev alması 
gerekir.

İş Kanunun, işveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı muamele ve yük-
lemlerinden doğrudan doğruya işverenin sorumluluğunu kabul eden il-
gili maddesi, işveren ile işveren vekili arasında doğrudan doğruya temsil 
ilişkisi bulunduğunu gösterir. Şu halde işveren vekili işveren adına ve 
hesabına hareket eden ve yaptığı hukuki işlemler ile onu alacaklı ve borç-
lu kılan kimsedir. Bu anlamda işveren vekili teknik yönden bir işveren 
temsilcisidir.

Somut olayda, zararlandırıcı olayla ilgili Ceza Mahkemesinde yapılan 
yargılamada sanık olarak yargılanan davalı …nin işveren vekili olduğu 
anlaşılan ÖÇ’nin 13/04/2010 tarihli celsedeki savunmasında vincin kendi 
şirketlerince ayarlandığına işaret etmiş olmasına karşın, vincin davalı … 
tarafından ayarlandığı kabul edilerek hazırlanan yetersiz kusur raporu 
esas alınarak karar verilmesi hatalı olmuştur.

O halde mahkemece yapılacak iş, davaya konu iş kazası ile ilgili Ceza 
Dava dosyasını dosya arasına getirtmek, beraat kararının hukuk hakimi-
ni bağlamadığı, ancak ceza yargılamasındaki maddi vakıaların hukuk ha-
kimini bağlayacağı gözetilmek suretiyle tarafların iş güvenliği konusunda 
sorumluluklarının ve davalı … Ltd.Şti. ( … Mermer San Tic. A.Ş.)’nin iş-
veren vekilinin kusurundan şirketin de sorumlu olduğu gözetilerek, özel-
likle bu şirketin kusuru ile asıl işveren olup olmadığının tespiti açısından 
dosyanın alanında uzman iş güvenliği uzmanlarından oluşturulacak üç 
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kişilik bilirkişi heyetine incelettirilerek, tarafların kusur ve sorumlulukla-
rını belirl… suretiyle, sonuca gidilmesi gerekirken, yetersiz bilirkişi rapo-
runa itibar edilerek karar verimesi doğru olmamıştır.

2- Davaya konu olayda maluliyetin tespiti konusunda da taraflar ara-
sında uyuşmazlık bulunduğu anlaşılmaktadır. Maluliyetin tespiti açısın-
dan davanın yasal dayanağı iş kazası tarihinde yürürlükte bulunan 506 
sayılı Kanunun 11.maddesi ve kazadan sonra yürülüğe giren 5510 sayılı 
Kanunun 95. maddesidir.

5510 sayılı Kanunun 95.maddesine göre “Bu Kanun gereğince, yurt 
dışında tedavi için yapılacak sevklere, çalışma gücü kaybı, geçici iş göre-
mezlik ödeneklerinin verilmesine ilişkin raporlar ile iş kazası ve meslek 
hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü veya çalışma gücü kaybına esas 
teşkil edecek sağlık kurulu raporlarının usûl ve esaslarını, bu raporları 
vermeye yetkili sağlık hizmeti sunucularının sahip olması gereken kriter-
leri belirlemeye, usûlüne uygun olmayan sağlık kurulu raporu ve dayanağı 
tıbbî belgeleri düzenleyen sağlık hizmet sunucusuna iade edecek belir-
lenen bilgileri içerecek şekilde yeniden düzenlenmesini istemeye Kurum 
yetkilidir. Usûlüne uygun sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgeler 
ile gerekli diğer belgelerin incelenmesiyle; yurt dışında tedavi için yapıla-
cak sevklere, vazife malullük derecesini, iş kazası veya meslek hastalığı 
sonucu tespit edilen meslekte kazanma gücünün kaybına veya meslekte 
kazanma gücünün kaybı derecelerine ilişkin usûlüne uygun düzenlenmiş 
sağlık kurulu raporları ve diğer belgelere istinaden Kurumca verilen ka-
rara ilgililerin itirazı halinde, durum Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuru-
lunca karara bağlanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı 
ile Kurumun birlikte çıkaracağı yönetmelikle düzenlenir.

Bu yasal düzenleme gereğince düzenlenen Çalışma Gücü ve Meslekte 
Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşleri Yönetmeliğinin Geçici 1. madde-
sinde; bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çalışma gücü kay-
bı, iş kazası, meslek hastalığı, vazife malullüğü, harp malullüğü sonucu 
meslekte kazanma gücü kaybı ile erken yaşlanma durumlarının tespiti ta-
lebinde bulunan sigortalılar ve hak sahipleri için, yürürlükten kaldırılan 
ilgili sosyal güvenlik mevzuatının 5510 sayılı Kanuna aykırı olmayan hü-
kümlerinin uygulanacağı, 5. maddesinde sigortalı ve hak sahiplerinin ça-
lışma gücü oranlarının a) Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri, 
b) Devlet Üniversitesi, c) Türk Silahli Kuvvetlerine bağlı asker hastaneleri, 
ç) sigortalıların ikamet ettikleri illerde (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen 
hastanelerin bulunmaması durumunda Sağlık Bakanlığı tam teşekküllü 
hastanelerin yetkili olduğu, bildirilmiş, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetme-
liğinin 56. maddesinde ise Kurum Sağlık Kurulunca verilen karara karşı 
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yapılan itirazların Yüksek Sağlık Kulunca inceleneceği bildirilmiştir.

Kural olarak Yüksek Sağlık Kurulunca verilen karar Sosyal Güvenlik 
Kurumunu bağlayıcı nitelikte ise de; diğer ilgililer yönünden bir bağlayıcı-
lığı olmadığından Yüksek Sağlık Kurulu Kararına itiraz edilmesi halinde 
inceleme Adli Tıp Kurumu aracılığıyla yaptırılmalıdır. Yargıtay İçtihadı 
Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 28.06.1976 günlü, 1976/6-4 sayılı 
Kararı da bu yöndedir

Adli Tıp 3. İhtisas Kurulundan alınacak rapor ile Yüksek Sağlık Ku-
rulu Kararı arasında sürekli iş göremezlik oranına yönelik görüş ayrılığı 
bulunduğu takdirde çelişkinin giderilmesi için dosyanın Adli Tıp 2. Üst 
Kuruluna gönderilerek çıkacak sonuca göre karar verilmesi gerekir.

Somut olayda, davacının sürekli iş göremezlik oranının SGK tarafın-
dan %15 olarak tespit edilmişken; … Adli Tıp Şube Müdürlüğünden alı-
nan raporda maluliyet oranın %28 olarak belirlendiği anlaşılmaktadır.

O halde mahkemece yapılacak iş; sürekli iş göremezlik oranına iliş-
kin çelişkinin yukarıda açıklanan usüle göre Yüksek Sağlık Kurulundan 
ve gerektiği halde Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu ile giderek Adli Tıp 2. Üst 
Kuruldan alınacak raporlarla kesinleştirilmesi gerekirken; iş bu davada 
geçerliliği olmayan … Adli Tıp Şube Müdürlüğünce verilen rapora itibarla 
karar verilmesi hatalı olmuştur.

3- Birden çok kimsenin birlikte neden oldukları zarardan sorumluluk-
larını düzenleyen 6098 sayılı TBK’nun 61. maddesi uyarınca (818 sayılı 
B.K.’nun 50 ve 51. Maddesi) ve aynı Yasanın 163. (818 sayılı B.K.’nun 
142.) maddesi hükmüne dayanarak davacı, zararının tümünü müteselsil 
sorumlulardan biri aleyhine açacağı bir dava ile isteyebileceği gibi, sorum-
luların hepsi aleyhine açacağı bir dava ile de talep edebilir. Ancak, aynı 
Yasanın 163. (BK 141) maddesi gereğince teselsül, ister yasadan, ister 
sözleşmeden doğmuş olsun, bu kuraldan yararlanma hakkı sadece zarara 
uğrayanın, daha geniş bir deyim ile alacaklınındır.

Öte yandan, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 165.maddesi (818 
sayılı BK’nun 144. maddesi) hükmüne göre, Kanun veya sözleşme ile aksi 
belirlenmedikçe, borçlulardan biri kendi davranışıyla diğer borçluların 
durumunu ağırlaştıramaz. 166. maddesi(818 sayılı BK’nun 145. madde-
si) hükmüne göre, sorumlulardan birinin zararı ödemesi halinde, diğerle-
ri bu oranda borçtan kurtulurlar. Ancak, müteselsil borçluların borçtan 
tamamen veya kısmen kurtulabilmeleri, alacaklının bilfiil tatmin edilmiş 
olması halinde söz konusudur.

Somut olayda, davacının açtığı davanın müteselsil sorumluluk hüküm-
lerine dayalı olması nedeniyle, tazminattan sorumlu tutulan davalıların 
tazminattan müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmaları gerekirken; 
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her bir davalının istenilen tazminat miktarından kendi kusur oranlarına 
göre ayrı ayrı sorumluluklarına karar verilmesi ve kabule göre de dava-
cının tazminat alacağının yapılan hesaba göre istemden fazla çıkmasına 
karşın maddi tazminat isteminin bir kısmının reddedilmesi de hatalı ol-
muştur.

4- İş kazası nedeniyle tazminat alacağı haksız fiile dayalı olup, faiz baş-
langıcı tazminatı doğuran zararlandırıcı olay tarihidir.

Somut olayda, dava konusu iş kazasının 26.12.2007 tarihinde mey-
dana geldiği, dava dilekçesinde talep edilen maddi ve manevi tazminat 
istemleri yönünden olay tarihinden itibaren faiz işletilmesi talep edilmiş 
iken; mahkemece olay tarihinden faize hükmedilmemesi de hatalı olmuş-
tur.

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin yazılı şekilde 
karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde, davacı ve davalı … vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz 
itirazları kabul edilmeli ve tarafların sair temyiz itirazlarının bu aşamada 
incelenmeksizin hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ
 Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle, tarafların sair temyiz itiraz-

larının şimdilik incelenmeksizin anılan kararın BOZULMASINA, temyiz 
harcının istek halinde davacı ile davalılardan …’a iadesine 01.10.2018 
gününde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

FAZLA ÇALIŞMA • İŞ SÖZLEŞMESİ

ÖZET:  Aylık maktu ücrete fazla mesailerin de 
dahil olduğunu belirleyen sözleşme sayfasında 
işçinin imzası olmadığından sözleşme hükmü iş-
çiyi bağlamaz. *
Y.22. HD E. 2015/27842 K. 2015/29273 T.20.10.2015.

Davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı hususu taraflar arasında 
uyuşmazlık konusudur.

Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlü-
dür. Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine 
giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları, delil niteliğindedir. An-
cak, fazla çalışmanın bu tür yazılı belgelerle ispatlanamaması durumun-
da tarafların dinletmiş oldukları tanık beyanları ile sonuca gidilmesi ge-
rekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada 
göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre 
de fazla çalışma olup olmadığı araştırılmalıdır.

Fazla çalışmaların aylık ücret içinde ödendiğinin öngörülmesi ve buna 
uygun ödeme yapılması hâlinde, yıllık ikiyüzyetmiş saatlik fazla çalışma 
süresinin ispatlanan fazla çalışmalardan indirilmesi gerekir.

Dosya kapsamından davacının, davalı bankada 15.08.2007-08.02.2012 
tarihleri arasında çalıştığı, fazla mesai ücretinin hükme esas kabul edilen 
bilirkişi raporunda, yıllık ikiyüzyetmiş saate kadar olan fazla çalışmaların 
ücrete dahil olduğunun kabul edilerek hesaplama yapıldığı anlaşılmıştır.

Taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinde her ne kadar yıllık iki-
yüzyetmiş saate kadar olan fazla çalışmaların ücrete dahil olduğu düzen-
lenmiş ise de, iş sözleşmesinde bu düzenlemenin yer aldığı sayfada davacı 
imzası yoktur. Bu sebeple, iş sözleşmesinin bu hükmü işçiyi bağlamaz. 
Mahkemece yanılgılı değerlendirme ile yıllık iki yüz yetmiş saate kadar 
olan fazla çalışmaların ücrete dahil olduğunun kabul edilerek yapılan he-
saplamaya itibarla hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

3-İşverenin dava tarihinden önce temerrüde düşürülmesi durumunda, 

* Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 23.11.2015 T. 2014821581 E.2015/33215 sayılı kararı 
da aynı doğrultudadır. 
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istekle bağlı olarak temerrüt tarihinden itibaren faiz yürütülmelidir.

Somut olayda davacının gönderdiği ihtarname ile fazla mesai alacak-
larının ödenmesi için üç gün süre vererek davalı işvereni dava tarihinden 
önce temerrüde düşürdüğü anlaşılmaktadır. Mahkemece talep doğrultu-
sunda fazla mesai ücret alacağının tamamına temerrüt tarihinden itiba-
ren faiz yürütülmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.

4-Ayrıca somut olayda davacı, davasını ıslah ederek talep miktarını 
bilirkişi raporuna göre artırmış fakat ıslah edilen kısımlara ilişkin olarak 
faiz talebinde bulunmamıştır. Islaha konu usul işlemi dava dilekçesi olup, 
davacının dava dilekçesindeki diğer unsurların aynen devam ettiği yönün-
de iradesinin mevcut olduğu, bunun ayrıca ve özel olarak belirtilmesinin 
gerekmediği kabul edilmelidir.

Bu sebeple kıdem tazminatının tamamına sözleşmenin feshi tarihin-
den itibaren faiz yürütülmesi gerekirken hatalı değerlendirme ile yazılı 
şekilde karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup bu hususta bozmayı 
gerektirmiştir.

SONUÇ
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, 

peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 20.10.2015 
gününde oybirliğiyle karar verildi.

FAZLA ÇALIŞMA •İŞ SÖZLEŞMESİ

ÖZET: Aylık maktu ücrete fazla çalışmaların da 
dahil olduğu hükmünü içeren sözleşmede ücre-
tin miktarı belirtilmediğinden sözleşmedeki hü-
küm geçersizdir.
Y.22. HD. E.2015/18339 K.2017/23176 T.26.10.2017

Davacı vekili, müvekkilinin davalı işyerinde 09.02.2008-31.07.2012 
tarihleri arasında çalıştığını ancak fazla çalışma ücretlerinin ödenmediği-
ni beyanla fazla mesai ücretlerinin davalıdan tahsiline karar verilmesini 
talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının tüm alacaklarının ödendiğini beyanla davanın 
reddini savunmuştur.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
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Temyiz:

Karar süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Gerekçe:

1-Davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı hususu taraflar arasın-
da uyuşmazlık konusudur.

Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine 
giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. An-
cak, fazla çalışmanın bu tür yazılı belgelerle ispatlanamaması durumun-
da tarafların dinletmiş oldukları şahit beyanları ile sonuca gidilmesi ge-
rekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada 
göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre 
de fazla çalışma olup olmadığı araştırılmalıdır.

Fazla çalışmanın yazılı delil ya da şahitle ispatı imkan dahilindedir.

Dosya kapsamından, fazla mesainin ispatı konusunda, işyerindeki ça-
lışma düzenini gösterir işyeri kayıtlarının bulunmadığı, davacının fazla 
mesaisinin tanık beyanlarına göre tespit edildiği, taraf tanık anlatımları 
ve dosya kapsamı dikkate alındığında davacının davalı işyerinde motorlu 
kurye olarak haftanın altı günü günlük olarak ... saat çalıştığı, yapılan 
hesaplamada günlük bir saat ara dinlenmesinin düşülmesi ile haftada 3 
saat fazla mesai çalışması bulunduğu tespit edilmiş, Mahkemece iş söz-
leşmesinde fazla mesai ücretlerinin aylık ücrete dahil olduğu düzenlemesi 
bulunması ve yılda 270 saati aşan çalışma bulunmadığı gerekçesi ile fazla 
mesai ücret alacağı isteminin reddine karar verilmiştir.

Taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinde her ne kadar maktu 
ücretin içinde fazla çalışma ücretinin bulunduğu belirtilmiş ise de, söz-
leşmede işçinin aylık ücretinin miktar olarak yazmadığı anlaşılmaktadır. 
Bu halde, yıllık 270 saat fazla mesai ücretinin ücretle birlikte ödendiği 
hükmünün geçerli olmadığı ve olayda uygulanamayacağı gözetilmeksizin 
talebin kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesi hatalı olup, 
bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç:
Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, 

peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 26/10/2017 ta-
rihinde oybirliği ile karar verildi.



YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ

GÖREVLİ MAHKEME

ÖZET: Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde 
genel mahkemeler görevlidir.
Y.23. HD. E.2017/1789 K.2017/1947 T.23.06.2017

Davacı vekili, müvekkilin davalıların murisi ile yaptığı Arsa Payı Kar-
şılığı İnşaat Sözleşmesi ve Satış Vaadi Sözleşmesi gereği yaptığı imalat 
karşılığı hak ettiği bağımsız bölümün müvekkiline verilmediğini ve hatta 
3. şahsa sattığını ileri sürerek, dava konusu taşınmazdaki bağımsız bö-
lümün teslimine ya da 20.000,00 TL bedelinin veya taşınmazın ifa gü-
nündeki değerinin, olay gününden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 
davalılardan tahsiline, karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 

Mahkemece iddia ve dosya kapsamına göre; taraflar arasındaki uyuş-
mazlığın eser sözleşmesinden kaynaklandığı, 6502 sayılı Tüketicinin Ko-
runması Hakkında Kanununa göre davanın tüketici işlemini kapsadığı ve 
aynı Kanunun 73/1. maddesine göre, tüketici işlemleri ile tüketiciye yöne-
lik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici 
mahkemelerinin görevli olduğu belirtilerek, HMK'nın 114/1-C, HMK'nın 
115/1-2. maddesine göre dava şartı yokluğu nedeniyle davanın usulden 
reddine, mahkemenin görevsizliğine, görevli mahkemenin ... Tüketici 
Mahkemesi olduğuna karar verilmiştir.

Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir.

Dava; davacı ile arsa sahibi davalı muris arasındaki arsa payı karşılığı 
inşaat sözleşmesine dayalı olarak açılmıştır.

28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Kanun'un 3. maddesi 
(L) bendinde "gerçek veya tüzel kişilerle tüketiciler arasında kurulan eser 
sözleşmelerini tüketici işlemi kapsamına almıştır. Kanunun 73/1. mad-
desi ise tüketici işlemlerinden doğan davalarda tüketici mahkemelerinin 
görevli olduğu belirlenmiştir.

6502 sayılı Kanun'un 3. maddesi gerekçesinde eser sözleşmelerinin 
kanun kapsamına alınmasına herhangi bir açıklama getirilmemiştir. 
Ancak kanunun sistematiği nazara alındığında kanunda zikredilen eser 
sözleşmelerinden kastın; ticari ve mesleki olmayan amaçlarla, salt kişi-
sel ihtiyaçları için kullanma ve tüketme amacıyla gerçek ve tüzel kişi ile 
tüketici arasında yapılan eser sözleşmeleri olduğu anlaşılmaktadır. Arsa 
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payı karşılığı inşaat sözleşmeleri 818 sayılı BK'nın 155 vd. maddelerinde 
düzenlenen eser sözleşmelerinin kendine özgü bir türüdür. Bu sözleşme-
lerin bir tarafı arsa sahibi diğer tarafı yüklenicidir. Bu tür sözleşmelerde 
arsa sahibinin tüketici kanununda 3/k maddesindeki tüketici tanımına 
uymadığı anlaşılmaktadır. 

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde arsa sahibi açısından güdü-
len amaç kullanmak için konut edinmek değil arsasını değerlendirmektir. 
Bu nedenle arsa sahibinin arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalar-
ken güttüğü saikin 6502 sayılı Yasada tanımlanan tüketicinin saikinden 
farklı olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Arsa payı karşılığı inşaat sözleş-
melerine konu işin üst düzey teknolojiyi gerektirmesi, sözleşme kapsa-
mında taşınmaz satış vaadi ve inşaat sözleşmelerinin de bulunduğu na-
zara alındığında 6502 sayılı kanunda kanun koyucunun salt kullanma ve 
tüketme amacına yönelik mutfak, dolap yaptırmak araç tamiri yapmak 
gibi dar kapsamlı eser sözleşmelerini kastettiği, arsa karşılığı inşaat söz-
leşmelerinin ise bu kapsamda olmadığının kabulü gerekir.

Bu durumda eldeki davada uyuşmazlık 6502 sayılı Kanuna göre Tü-
ketici Mahkemelerinde değil genel hükümlere göre çözümlenmesi gere-
kirken, yanılgılı gerekçe ile göreve ilişkin dava şartı yokluğu nedeniyle 
davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle, mahkeme kararının BOZULMASINA, 

peşin alınan harcın istek halinde iadesine, karar düzeltme yolu kapalı 
olmak üzere, 23.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KOOPERATİF HUKUKU • USUL KURALI

ÖZET: Kooperatif tarafından yöneticilere karşı 
açılan bir sorumluluk davasının görülebilmesi, 
TTK’nın 341’nci maddesi gereğince, genel kuru-
lun bu yönde karar alması ve davanın denetçiler 
tarafından açılmasına bağlıdır. Fakat anılan yön-
teme uyulmaması davanın hemen reddini gerek-
tirmemelidir. Zira, açıklanan hususlar dava şartı 
olmayıp sonradan tamamlanabilen usuli eksiklik-
tir? Bu durumda, mahkemece, davacı tarafa 6100 
sayılı HMK’nun 52, 53, 54’ncü madde (HUMK.nun 
39’ncu ve 40’ncı madde) hükümleri uyarınca süre 
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verilerek, davalı hakkında sorumluluk davası 
açılmasına ya da açılan bu davaya muvafakat ve-
rilmesine ilişkin bir genel kurul kararı ibrazına ve 
davanın gelindiği aşamada görevde olan denet-
çilerin davayı ‘açan vekile vekaletname verme-
sine olanak tanınmak, verilen süre içerisinde bu 
eksiklikler yerine getirilemez ise davanın, açık-
lanan usul yönünden reddedilmesi gerekecektir
Y.23 HD. E.2011/4848 K.2012/2974 T.19.04.2012

Davacı vekili, davalı ..... müvekkil kooperatifin, 23.01.1994-02.05.2003 
tarihleri arasında yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttüğünü, ko-
operatif binalarının, inşa edildiği parsellerin davalı ..... kardeşleri olan 
davalılar ........ satın alındığını, taşınmazlar karşılığında davalı ........  
278.000,00 TL, .......  20.000,00 TL, her iki davalıya ise 32.250,00 TL 
fazla ödeme yapıldığını, davalı ...... görevini kötüye kullanarak haksız öde-
meleri yaptığını ileri sürerek, 278.000,00 TL’nin davalı ......, 20.000,00 
TL’..... , 32.250,00 TL’nin her iki davalıdan ve ayrıca tüm meblağın müte-
selsilen davalı ......  dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle tahsi-
line karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili, davalı ..... yönünden davanın husumetten reddinin ge-
rektiğini, davacı tarafın sunduğı/makbuzlardakı imzaların müvekkillerine 
ait olmadığını, sahte olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dos-
ya kapsamına göre, Kartal 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2004/83 esas 
sayılı dosyasında yapılan yargılama sırasında, davacının, 405.250,00 
TL ödeme yaptığının davalılarca kabul edildiği, arsaların dava tarihin-
deki değerinin 2.199.750,00 TL olduğu, davalılara yapılan ödemenin 
dava tarihindeki güncel karşılığının  2.768.750,00 TL’ye ulaştığı, arada-
ki 569.007,00 TL’nin fazladan ödendiği, davalı ...... ödeme yapılmadığı 
gerekçesiyle, 294.125,00 TL’nin ......, 36.125,00 ......tan dava tarihinden 
itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline, davalı ...... hakkında 
davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

1) Dava, taşınmaz alımından dolayı kooperatifin uğradığı zararın taz-
mini istemine ilişkindir. Kooperatif yönetim kurulu eski üyesi olan davalı 
...... hakkında açılan dava sorumluluk esaslarına dayalı olup, Koopera-
tifler Kanunu’nun 62’nci maddesi ve yine aynı Kanu’nun 98’nci maddesi 
yollaması ile TTK’nun 336’nci maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyeleri 
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yasa ve anasözleşmenin kendilerine yüklediği görevleri kasden veya ihmal 
ile yerine getirmedikleri takdirde oluşacak zararlardan kooperatife karşı 
da sorumludurlar. Kooperatif tarafından yöneticilere karşı açılan bir so-
rumluluk davasının görülebilmesi, TTK’nın 341’nci maddesi gereğince, 
genel kurulun bu yönde karar alması ve davanın denetçiler tarafından 
açılmasına bağlıdır. Fakat anılan yönteme uyulmaması davanın hemen 
reddini gerektirmemelidir. Zira, açıklanan hususlar dava şartı olmayıp 
sonradan tamamlanabilen usulü eksikliktir? Bu durumda, mahkemece, 
davacı tarafa 6100 sayılı HMK’nun 52, 53, 54’ncü madde (HUMK.nun 
39’ncu ve 40’ncı madde) hükümleri uyarınca süre verilerek, davalı hali-
kında sorumluluk davası açılmasına ya da açılan bu davaya muvafakat 
verilmesine ilişkin bir genel kurul kararı ibrazına ve davanın gelindiği 
aşamada görevde olan denetçilerin davayı ‘açan vekile vekaletname ver-
mesine olanak tanınmak, verilen süre içerisinde bu eksiklikler yerine geti-
rilemez ise davanın, açıklanan usul yönünden reddedilmesi gerekecektir. 
Mahkemece davalılardan.... bakımından bu usuli eksikliklerin üzerinde 
durulmaması doğru olmamıştır.

2) Bozma neden ve şekline göre, davacı vekilinin diğer, davalılar vekili-
nin tüm temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ
Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin 

temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacı yararına BOZULMASINA, 
(2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin diğer, davalılar 
vekilinin tüm temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, 
peşin alman harçların istek halinde temyiz edenlere iadesine, 900,00 TL 
duruşma vekalet ücretinin karşılıklı alınarak birbirlerine ödenmesine, 
kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık 
olmak üzere 19.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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YARGITAY CEZA DAİRESİ KARARLARI

UZLAŞTIRMA

ÖZET: Uzlaştırma ceza hukukunda uygulanması 
zorunlu bir kurumdur.
Y.19. CD. E.2016/1777 K.2018/11918 T.15.11.2018

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süre-
si, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp 
düşünüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belge-
ler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; başkaca nedenler yerinde 
görülmemiştir.

Ancak;

Uzlaşma teklifinde bulunulduğu tarihte uzlaşma hükümlerinin uygu-
lanmasına yasal olanak bulunmadığı halde, kollukta düzenlenen matbu 
form üzerinde katılan vekili ile sanık uzlaşmayı kabul etmediklerine dair 
seçeneği imzalamışlarsa da, bir hakkın doğmadan önce kullanılması söz 
konusu olamayacağından, uzlaşma teklifinin hukuken geçerli olmadığı 
anlaşılmakla, 02.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürür-
lüğe giren 6763 sayılı Kanun’un 34. maddesiyle Ceza Muhakemesi Ka-
nunu’nun 253. maddesinde değişiklik yapılarak madde içeriğinden “et-
kin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlar ile” ibaresinin çıkarılması 
nedeniyle özel bir etkin pişmanlık hükmü olan (suç ve karar tarihinde 
yürürlükte bulunan) 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 61/7. 
maddesinin aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 61/A maddesinde dü-
zenlenen satışa arz etme veya satma suçu yönünden de uzlaştırma kuru-
munun uygulanmasına engel teşkil etmemesi, uzlaştırmanın soruşturma 
ve kovuşturmalarda mutlaka öncelikle uygulanması zorunlu bir maddi 
ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku kurumu olması karşısında, 
sanık hakkında 6763 sayılı Kanun’un 34. maddesiyle değişik CMK’nun 
253. ve 254. maddelerinin uygulanması zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş ve sanığın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde 
görüldüğünden, HÜKMÜN 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince 
uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca BO-
ZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdü-
rülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 
15.11.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.





İDARİ YARGI KARARLARI





DANIŞTAY KARARLARI

TAZMİNAT DAVASI 

ÖZET: Öte yandan, İdari yargı yerlerinde zarar he-
sabı yapılırken ülkemize özgü verilerek kullanıla-
rak hazırlanmış bir hayat tablosu bulunmaması 
nedeniyle 1931 PMF Hayat Tablosu kullanılmakta 
ise de; PMF 1931 hayat tablosunun Fransız nüfus 
verileri/istatistikleri kullanılarak 1931 yılında ha-
zırlanmış bir tablo olduğu anlaşılmaktadır. Oysa 
ki; Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Hacette-
pe Üniversitesi Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri 
Bölümü, BNB Danışmanlık, Marmara Üniversi-
tesi ve Başkent Üniversitesi'nin çalışmalarıyla 
“TRH2010 adı verilen “Ulusal Mortalite Tablosu 
hazırlanmıştır. Bu bağlamda; gerçek zarar hesabı 
özü itibariyle varsayımlara dayalı bir hesap oldu-
ğundan, gerçeğe en yakın verilerin kullanılması 
esastır. Bu durumda, ülkemize özgü ve güncel 
verileri içeren TRH 2010 tablosunun, tazminat 
hesabına esas bakiye ömrün belirlenmesinde 
nazara alınması zorunluluk arz etmiştir.
Danıştay 15. Daire E.2015/6915 K.2017/1900 K. 
T.20.4.2017 

İstemlerin Özeti        : İstanbul 7. İdare Mahkemesi'nin 27/05/2015 
tarih ve E:2012/1697; K:2015/1081 sayılı kararının taraflarca hukuka uy-
gun olmadığı ileri sürülerek aleyhlerine olan kısımlarının temyizen incele-
nerek bozulması istenilmektedir.

Savunmaların Özeti           : ......tarafından Mahkeme kararının hukuka 
uygun olduğu, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur. Davacılar 
tarafından savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi Düşüncesi  : Mahkeme kararının efor tazminatı, bakıcı 
giderleri ve faize ilişkin kısım yönünden bozulması, diğer kısımlarının 
onanması gerektiği düşünülmektedir.

 Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce; dosyanın tekemmül ettiği 
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görülerek yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar ve-
rilmeksizin, dosyadaki bilgi ve belgeler incelendikten ve tetkik hakiminin 
açıklamaları dinlenildikten sonra işin esasına geçilerek gereği görüşüldü:

Dava; davacılardan H... Ş...'nun cezai sorumluluğunun belirlenmesi 
için sulh ceza mahkemesi kararı ile yatırıldığı ............. Hastanesi'nde psi-
kiyatrik tedavisi devam ederken, 28.05.2011 tarihinde aynı müşahade 
odasına konulduğu G.. D.... isimli hastanın saldırısına uğraması sonucu 
iki gözünde de tamamen görme kaybına bağlı %100 maluliyeti oluşması-
na; idarenin ağır hizmet kusurunun sebebiyet verdiğinden bahisle, Hakan 
Şahinoğlu için 575.000 TL maddi, 150.000 TL manevi, erkek kardeşi 
için 25.000 TL manevi, yine babası için 25.000 TL manevi olmak üzere 
775.000 TL maddi ve manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleye-
cek yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılmıştır. 

İstanbul 7. İdare Mahkemesince; H.. Ş....'nun bıçakla kasten yaralama 
suçu nedeniyle, ceza sorumluluğunun belirlenmesi amacıyla ... Sulh Ceza 
Mahkemesi'nin 07.05.2011 tarih ve 2011/.... sayılı D.İş gözlem kararı ile 
.... Hastanesi'nde atipik psikoz tanısı ile tedavisine başlandığı, iki yatak-
lı 33. serviste yalnız yatırılmak suretiyle tedavisine devam edildiği, aynı 
servise 26.05.2011 tarihinde tehlikeliliği bulunan Şizofreni tanılı L... G... 
isimli hastanın yatırılması üzerine bu durumu dolayısıyla tek yataklı ya-
kın gözlem odasına alınmasına karar verildiği, mevcut üç adet yakın göz-
lem odasının da dolu olması nedeniyle bu üç serviste tedavi gören hasta-
ların durumlarının değerlendirilmesi sonucu Şizofreni tanılı G... D...'nın 
durumundaki iyileşme göz önüne alınarak H...Ş....'nun bulunduğu 33. 
servise alındığı, 28.05.2011 günü G... isimli hastanın davacıya saldırma-
sı sonucu H.. Ş....u'nun iki gözünde de tamamen görme kaybı meydana 
gelmesi üzerine, idarenin hizmet kusuru nedeniyle bu zarara sebebiyet 
verdiğinden bahisle H... Ş... için daimi iş gücü kaybı nedeniyle 200.000 
TL, bakıma muhtaç hale gelmesi dolayısıyla bakım giderleri nedeniyle 
350.000 TL ve yapay göz nakli için gereken 25.000 TL olmak üzere top-
lam 575.000 TL maddi tazminatın ve kendisi için 150.000 TL manevi 
tazminatın, erkek kardeşi S.. Ş...u için 25.000 TL manevi, yine babası 
için 25.000 TL manevi tazminatın yasal faiziyle ödenmesi istemiyle dava-
nın açıldığı, başkaları için tehlike arz eden hastaların tedavileri süresince 
ilgili kurumun gereken önlemleri alması gerektiği, ortaya çıkan zarar ile 
idarenin kusurlu eylemi arasında illiyet bağının olduğu, Hakan Şahinoğlu 
hakkında .... Hastanesi'nce Kronik Şizofreni tanısıyla rapor düzenlendiği, 
Hakan Şahinoğlu'nun ....Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 21.07.2011 gün ve 
E:2011/.., K:2011/... sayılı kararı ile vesayet altına alınmış bulunduğu, 
......Hastanesi'nce davacının %18 Sol ve Sağ Sensörinöral işitme kaybı ve 
tedavi ile düzelmeyen tip şizofreni (%80) tanılı toplam %84 engelli oldu-
ğuna dair rapor düzenlendiği, ....2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 13.09.2012 
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gün ve E:2012/... K:2012/... sayılı ilamı ile akıl hastalarına özgü güvenlik 
tedbiri uygulanması amacıyla .... Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi'ne yatırılmasına karar verildiği, H... Ş....'nun maluli-
yet oranının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor tanzim edilme-
sinin istenilmesi üzerine Kurumca düzenlenen 13.08.2014 tarih ve 10459 
sayılı raporda; %100 oranında meslekte kazanma gücü kaybı olduğunun 
belirtildiği, Hakan Şahinoğlu'nun olay tarihi olan 28.05.2011 tarihinden 
önce Kronik Şizofreni hastası olduğuna ilişkin doktor raporu olması ve 
2. Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla hakkında hastanede gözetim altında 
tutulmak şeklinde güvenlik tedbiri uygulanıyor olması nedeniyle her ne 
kadar hakkında %100 oranında iş gücü kaybı olduğuna ilişkin rapor dü-
zenlenmiş olsa da görme kaybından önce kişide Atipik Psikoz denilen akıl 
hastalığının mevcut olduğu ve bu hastalığın kronik seyirli olduğu, tedavi 
ile çalışma olanağı bulunmadığı yolunda teşhis ve rapor bulunduğu, H.. 
Ş...u'nun olay tarihinden önce çalıştığına ve geliri olduğuna dair bilgi belge 
de olmadığı anlaşıldığından, şahsın iş gücü kaybı nedeniyle uğranıldığı 
ileri sürülen zararın oluşmayacak olması nedeniyle davacı tarafından su-
nulan hesap bilirkişi raporunda hesaplanan 200.000 TL tutarındaki efor 
tazminatına yönelik maddi tazminat talebi yerinde görülmemiş, yapay 
göz tedavisi için istenilen 25.000 TL tutarındaki maddi tazminat istemi 
bakımından dava tarihi itibariyle böyle bir tedavi sürecinin başlamamış 
olduğu ve bu zararın belgelendirilemediği görülerek henüz tam ve kesin 
olarak ortaya çıkmayan zararın tazmini niteliğindeki bu talebinde yerinde 
görülmediği, davacı tarafından düzenletilen ve bir örneği dosyada mevcut 
olan efor kaybı ve bakıcı giderine ilişkin 12.06.2012 tarihli raporun yalnız 
bakıcı giderlerine yönelik kısmı açısından ise dava tarihi olan 26.09.2012 
tarihinden önce bakım gideri yapıldığını gösterir bilgi belge sunulmadığın-
dan bu tarihten itibaren bakiye otuz yıllık ömrünce bakım giderleri için 
belirlenen toplam 323.207,92 TL maddi tazminat isteminin kabulüne, 
Hakan Şahinoğlu'nun idarenin hizmet kusuru nedeniyle görme yetisini 
kaybetmiş olması dolayısıyla duydukları elem ve üzüntü nedeniyle babası 
için 15.000 TL, erkek kardeşi Serkan Şahinoğlu için 15.000 TL, kendisi 
için ise olayın gerçekleşme biçimi de dikkate alınarak 100.000 TL olmak 
üzere toplam 130.000 TL manevi tazminata hükmedilmesine, davacının 
ıslah dilekçesinin karar tarihinden sonra verildiğinden, Mahkemece hük-
medilen maddi ve manevi tazminat miktarı ilk dava dilekçesindeki talebin 
de altında belirlendiğinden ıslah dilekçesiyle ilgili olarak bir hüküm tesis 
edilmemesine, dava konusu maddi tazminat talebinin 323.207,97 TL'lik 
kısmının ve manevi tazminat talebinin 130.000,00 TL'lik kısmının kabu-
lüne ve bu tutarın davalı idarece davacılara ödenmesine, davanın kısmen 
kabul, kısmen reddi yönünde karar verilmiştir.
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Taraflarca, kararın hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek anılan İdare 
Mahkemesi kararının aleyhlerine olan kısımlarının temyizen incelenerek 
bozulması istenilmektedir.

Temyize konu mahkeme kararının manevi tazminat talebinin kısmen 
kabul, kısmen reddine ilişkin kısımlarında 2577 sayılı Kanunun 49. mad-
desinde belirtilen bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından taraf-
ların anılan kısımlara yönelik temyiz istemleri yerinde görülmemiştir. 

Maddi tazminat talebinin bakıcı giderleri ve efor tazminatına ve hük-
medilen tazminata talep edilmesine rağmen faiz yürütülmemesine ilişkin 
kısım yönünden incelenmesine gelince;

Dosyanın incelenmesinden; davacının yakının psikiyatrik tedavisi de-
vam ederken davalı idarenin hastahanesinde tek kişilik gözlem odaların-
da tedavi olması gerekirken yer olmaması nedeniyle aynı gözlem odasında 
kalmak zorunda kalınan başka bir hasta tarafından saldırıya uğraması 
neticesinde iki gözünü kaybettiği, başkaları için tehlike arz eden hastala-
rın tedavileri süresince ilgili kurumun gereken önlemleri alması gerektiği 
yeterli donanımı sağlamayan idarenin tek kişilik gözlem odasında kal-
ması gereken iki hastayı yer olmaması nedeniyle aynı gözlem odasında 
tedavisine devam etmesine karar verildiği bu minvalde ortaya çıkan zarar 
ile idarenin kusurlu eylemi arasında illiyet bağının olduğu, bu durumun 
hizmet kusuru oluşturduğunun açık olduğu, davacının yakının maluliyet 
oranın belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alındığı, bu raporda 
iki göz kaybının %100 maluliyet oluşturduğunun belirlendiği görülmüş-
tür. Davalı idare tarafından davacı yakınının akut şizofreni teşhisiyle olay 
tarihinden önce tedavi gördüğü ve raporlarının olduğu iddiası mevcuttur. 
Mahkemece alınan raporda davacı yakınındaki önceden var olan bu duru-
mun maluliyete değerlendirilirken incelenmeden göz kaybı üzerinden ma-
luliyet belirlenmiştir. Yeniden alınacak bilirkişi raporuyla bu durumun 
irdelenerek maluliyetin yeniden belirlenmesi gerekmektedir.

Öte yandan idarenin hizmet kusuru sonucunda davacı yakınında olu-
şan maddi zararın tespiti için bilirkişi incelemesi yaptırılmamış olup, da-
vacının dosyaya sunduğu Avukat Y... tarafından hazırlanan 12.06.2012 
tarihli rapor hükme esas alınmış yeni bir rapor alınmamış olup, olay ta-
rihi olan 28.05.2011 tarihinden itibaren PMF yaşam tablosu baz alınarak 
efor tazminatı ve bakıcı giderleri hesaplandığı, Mahkeme tarafından efor 
tazminatına ilişkin olarak davacı hakkında %100 oranında iş gücü kaybı 
olduğuna ilişkin rapor düzenlenmiş olsa da görme kaybından önce kişi-
de Atipik Psikoz denilen akıl hastalığının mevcut olduğu ve bu hastalı-
ğın kronik seyirli olduğu, tedavi ile çalışma olanağı bulunmadığı yolunda 
teşhis ve rapor bulunduğu, Hakan Şahinoğlu'nun olay tarihinden önce 
çalıştığına ve geliri olduğuna dair bilgi belge de olmadığı anlaşıldığından, 
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şahsın iş gücü kaybı nedeniyle uğranıldığı ileri sürülen zararın oluşmaya-
cak olması nedeniyle davacı tarafından sunulan hesap bilirkişi raporun-
da hesaplanan 200.000 TL tutarındaki efor tazminatına yönelik maddi 
tazminat talebi yerinde görülmeyip reddedilmiş, olay tarihinden itibaren 
hesaplanan bakıcı giderine toptan hükmedilmiştir.

İdarenin hatalı tıbbi uygulamaları neticesinde ağır engelli konuma ge-
len ve başkasının desteği olmaksızın günlük yaşam aktivitelerini yerine 
getiremeyecek olanların bakımının üstlenilmesi nedeniyle açılan davalar-
da, muhtemel yaşam süresi dikkate alınarak yapılan hesaplamalara da-
yalı olarak belirlenen toplu tazminat miktarları idarelerce ilgililere öden-
mektedir. Tazminatın toplu olarak ödenmekle birlikte bakıma muhtaç 
kişinin hesaplanan muhtemel yaşam süresinden daha erken bir tarihte 
vefatı halinde, idare aleyhine bir sebepsiz zenginleşme ortaya çıkabilmek-
te ve ödenen tazminatlar geri istenebilmektedir. 

Bu neviden bir soruna mahal verilmemesi açısından, bakıcı giderine 
ilişkin maddi tazminat kaleminin hesaplanmasının aşağıda belirtilen il-
kelere göre yapılması: 

1- Bakımı üstlenilen ağır engelli hastanın hayatta olduğunun belgelen-
dirildiği sürece bakıcı giderlerinin ödenmesine karar verilmesi, 

2- Ödemenin her takvim yılı başında yıllık peşin olarak yapılması, 

3- Bakımı üstlenilen ağır engelli hastanın bakıcı giderine ilişkin maddi 
tazminat tutarının, aylık brüt asgari ücret üzerinden hesaplanması, 

4- Anılan bu kriter üzerinden yapılacak hesaplamada, olay tarihinden 
davanın açıldığı tarihe kadar olan kısmın ayrıca hesaplanması ve bu za-
man aralığına tekabül eden tazminat tutarının yasal faiziyle birlikte taz-
minat olarak ödenmesine hükmedilmesi, bu kısım açısından nisbi vekalet 
ücretine hükmedilmesi, 

5- Dava süresince ve daha sonraki yıllar için yapılacak bakıcı gideri 
tazminat hesaplamasının, ilgili yıldaki brüt asgari ücret üzerinden ve ağır 
engelli kişinin yaşadığı belgelendirilmek kaydıyla her takvim yılının başın-
da peşin olarak yapılmasına, bu kısım açısından maktu vekalet ücretine 
hükmedilmesi gerekmektedir. 

Öte yandan, İdari yargı yerlerinde zarar hesabı yapılırken ülkemize 
özgü verilerek kullanılarak hazırlanmış bir hayat tablosu bulunmaması 
nedeniyle 1931 PMF Hayat Tablosu kullanılmakta ise de; PMF 1931 hayat 
tablosunun Fransız nüfus verileri/istatistikleri kullanılarak 1931 yılında 
hazırlanmış bir tablo olduğu anlaşılmaktadır.

Oysa ki; Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Hacettepe Üniversitesi Fen 
Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü, BNB Danışmanlık, Marmara Üni-
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versitesi ve Başkent Üniversitesi'nin çalışmalarıyla “TRH2010 adı verilen 
“Ulusal Mortalite Tablosu hazırlanmıştır. 

Bu bağlamda; gerçek zarar hesabı özü itibariyle varsayımlara dayalı 
bir hesap olduğundan, gerçeğe en yakın verilerin kullanılması esastır. Bu 
durumda, ülkemize özgü ve güncel verileri içeren TRH 2010 tablosunun, 
tazminat hesabına esas bakiye ömrün belirlenmesinde nazara alınması 
zorunluluk arz etmiştir.

İdare Mahkemesince yukarıda belirtilen kriterler dikkate alınarak ba-
kıcı giderine ilişkin tazminatın yeniden dönemsel olarak bilirkişiye he-
saplatılarak karara bağlanması ve yaşam sürelerinin PMF tablosu yerine 
TRH tablosu baz alınarak hesaplanması, öte yandan yeniden alınacak he-
sap bilirkişi raporunda davacının Yargıtay içtihatları da göz önünde bu-
lundurularak efor tazminatına hak kazanıp kazanamayacağı hususunun 
da irdelenmesi gerektiği, ayrıca kabul edilen tazminat miktarına faiz talep 
edilmesine rağmen bu talebin karşılanmadığı yeniden verilecek kararda 
faiz talebinin de karşılanması gerektiği, bu yönlerden eksik olan Mahke-
me kararında hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, İstanbul 7. İdare Mahkemesi'nin 27/05/2015 ta-
rih ve E:2012/1697; K:2015/1081 sayılı kararının davalı idare ve davacı-
nın temyiz istemlerinin kısmen kabulü ile maddi tazminat kalemlerinden 
bakıcı giderleri, efor tazminatına ve hüküm altına alına tazminat miktarı 
üzerinden faize hükmedilmemesine ilişkin kısımlarının BOZULMASINA, 
bozulan kısımlar yönünden yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın 
adı geçen mahkemeye gönderilmesine, davacı ve davalının temyiz istem-
lerinin kısmen reddi ile Mahkeme kararının diğer kısımlarının ONANMA-
SINA, 2577 sayılı Kanunun 18.06.2014 gün ve 6545 sayılı Kanunla ekle-
nen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca 
bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar 
düzeltme yolu açık olmak üzere, 20/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar 
verildi.



YARARLI BİLGİLER

NOT: Veriler bilgi amaçlı olup olası yanlışlıklardan kaynaklı 
sorumluluk kabul edilmez.
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YARGITAY'A GÖRE KiRA ARTIŞLARINDA UYGULANACAK ORANLAR

AYLAR 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ocak 5.22 9.59 5.50 4.96 15,66 28,70

Şubat 6.11 8.79 5.61 5.87 15,50 17,93

Mart 6.95 8.03 5.64 6.89 15,35 18,70

Nisan 7.89 7.36 5.47 8.01 15,36 19,39

Mayıs 8.66 6.98 5.19 9.02 15,80 19,91

Haziran 9.03 6.74 4.91 9.98 16,57

Temmuz 9.26 6.43 4.77 10.94 17,41

Ağustos 9.55 6.14 4,51 12.05 18,78

Eylül 9.84 5.92 4.07 13.26 21.36

Ekim 10.11 5.58 3.83 14.47 23.73

Kasım 10.32 5.33 3.93 15,38 25.52

Aralık 10.25 5.28 4.30 15,82 27.01
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Yıllara Göre Üfe / Tüfe Endekslerinde 
 Bir Önceki Aya Göre Artış Oranı

AYLAR
ÜFE TÜFE

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Ocak 0.33 0.55 3,98 0,99 0,45 1.10 1.82 2,46 1,02 1,06

Şubat 1.20 -0.20 1,26 2,68 0,09 0.71  - 0.02 0,81 0,73 0,16

Mart 1.05 0.40 1,04 1.54 1,58 1.19  - 0.04 1,02 0.99 1.03

Nisan 1.43  0.52 0,76 2.60 2,98 1.63 0.78 1,31 1.87 1,69

Mayıs 1.11 1.48 0,52 3,79 2,67 0.56 0.58 0,45 1,62 0,95

Haziran 0.25 0.41 0,07 3,03 -0.51 0.47 -0,27 2,61

Temmuz -0.32 0.21 0,72 1,77 0.09 1.16 0,15 0,55

Ağustos 0.98 0.08 0,85 6,60 0.40 -0,29 0,52 2,30

Eylül 1.53 0.29 0,24 10,88 0.89 0.18 0,65 6,30

Ekim -0.20 0.84 1,71 0,91 1.55 1.44 2,08 2,67

Kasım -1.42 2.00 2,02 -2,53 0.67 0.52 1,49 -1,44

Aralık -0.33 2.98 1,37 -2,22 0.21 1.64 0,69 -0,40
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Yıllara Göre Üfe / Tüfe Endekslerinde  
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre Artış Oranı

AYLAR
ÜFE TÜFE

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Ocak 0.33 0.55 3,98 0,99 0,45 1.10 1.82 2,46 1,02 1,06

Şubat 1.53 0.34 5,29 3,69 0,55 1.82 1.80 3,29 1,76 1,23

Mart 2.60 0.75 6,38 5,29 2.14 3.03 1.75 4,34 2.77 2.27

Nisan 4.06 1.27 7,19 8,03 5,18 4.71 2.55 5,71 4.69 4,00

Mayıs 5.22 2.77 7,74 12,12 20,99 5.30 3.15 6,18 6,39 4,99

Haziran 5.49 3.19 7,82 15,52 4.76 3.63 5,89 9,17

Temmuz 5.15 3.41 8,60 17,56 4.85 4.84 6,05 9,77

Ağustos 6.19 3.49 9,52 25,32 5.27 4,53 6,60 12,29

Eylül 7.81 3.79 9,78 38,96 6.21 4.72 7,29 19,37

Ekim 7.59 4.66 11,66 40,22 7.86 6.23 9,52 22,56

Kasım 6.06 6.76 13,91 36,68 8.58 6.78 11,16 20,79

Aralık 5.71 9.94 15,47 33,64 8.81 8.53 11,92 20,30
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Yıllara Göre Üfe/Tüfe Endekslerinde Bir Önceki Yılın  
Aynı Ayına Göre Artış Hızı

AYLAR
ÜFE TÜFE

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Ocak 3.28 5.94 13,69 12,14 32,93 7.24 9.58 9,22 10,35 20,35

Şubat 3.10 4.47 15,36 13,71 29,59 7.55 8.78 10,13 10,26 19,67

Mart 3.41 3.80 16,09 14,28 29,64 7.61 7.46 11,29 10.23 19,71

Nisan 4.80 2.87 16,37 16,37 30,12 7.91 6.57 11,87 10.85 19,50

Mayıs 6.52 3.25 15,26 20,16 28,71 8.09 6.58 11,72 12,15 18,71

Haziran 6.73 3.41 14,87 23,71 7.20 7.64 10,90 15,39

Temmuz 5.62 3.96 15,45 25,00 6.81 8.79 9,79 15,85

Ağustos 6.21 3,03 16,34 32,13 7.14 8,05 10,68 17,90

Eylül 6.92 1.78 16,28 46,15 7.95 7.28 11,20 24,52

Ekim 5.74 2.84 17,28 45,01 7.58 7.16 11,90 25,24

Kasım 5.25 6.41 17,30 38,54 8.10 7.00 12,98 24,62

Aralık 5.71 9.94 15,47 33,64 8.81 8.53 11,92 20,30
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Yıllara Göre Üfe/Tüfe Endekslerinde  
12 Aylık Ortalamalara Göre Artış Hızı

AYLAR
ÜFE ÜFE

2105 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Ocak 9.59 5.50 4,96 15,66 28,70 8.80 7.87 7,76 11,23 17,16

Şubat 8.79 5.61 5,87 15,50 29,97 8.77 7.97 7,88 11,23 17,93

Mart 8.03 5.64 6,89 15,35 31,17 8.70 7.96 8,21 11.14 18,70

Nisan 7.36 5.47 8,01 15,36 32,24 8.57 7.84 8,66 11.06 19,39

Mayıs 6.98 5.19 9,02 15,80 32,85 8.45 7.71 9,09 11,10 19,91

Haziran 6.74 4.91 9,98 16,57 8.28 7.74 9,36 11,49
Tem-

muz
6.43 4.77 10,94 17,41 8.07 7.91 9,44 12,00

Ağustos 6.14 4,51 12,05 18,78 7.88 7,98 9,66 12,61

Eylül 5.92 4.07 13,26 21,36 7.80 7.92 9,98 13,75

Ekim 5.58 3.83 14,47 23,73 7.69 7.89 10,37 14,90

Kasım 5.33 3.93 15,38 25,52 7.61 7.79 10,87 15,63

Aralık 5.28 4.30 15,82 27,01 7.67 7.78 11,14 16,33





YİTİRDİKLERİMİZ
NAKİLLER / AYRILMALAR
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Baromuzun 10011 sicil sayısında kayıtlı

Av. Taner BİROL

03/05/2019 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1940 yılında Tokat’ta doğmuş, 1973 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 

stajını Baromuzda yaptıktan sonra 1975 yılında 
Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 2771 sicil sayısında kayıtlı

Av. Zeliha MAVİTAN

27/04/2019 tarihinde vefat etmiştir.

Merhume 1921 yılında İstanbul’da doğmuş, 1950 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 

1951 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 18381 sicil sayısında kayıtlı

Av. Bilal ÇAKIR

24/04/2019 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1967 yılında Konya’da doğmuş, 1991 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş,  

1993 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 14884 sicil sayısında kayıtlı

Av. Belgin AYAZ

23/04/2019 tarihinde vefat etmiştir.

Merhume 1964 yılında Trabzon’da doğmuş, 1986 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 

olmuş, stajını Baromuzda yaparak 1987 yılında Baromuz 
levhasına kaydolmuştur.

Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 37077 sicil sayısında kayıtlı

Av. Ezgi KARAKUŞ

19/04/2019 tarihinde vefat etmiştir.

Merhume 1985 yılında Edirne’de doğmuş, 2007 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 

stajını Baromuzda yaptıktan sonra 2009 yılında 
Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 26973 sicil sayısında kayıtlı

Av. Ferudun BAHA SELÇUK

15/04/2019 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1974 yılında Almanya Hannover’da doğmuş, 
1998 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi’nden mezun olmuş, stajını İzmir Barosu’nda 
yaparak 1999 İzmir Barosu levhasına kaydolmuştur.2002 

yılında İzmir Barosu’dan naklen Baromuz levhasına 
kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 22007 sicil sayısında kayıtlı

Av. Mehmet Sait KARABAKAN

13/04/2019 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1972 yılında Erzurum Karayazı’da doğmuş, 1996 
yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 
olmuş, stajını Baromuzda yaparak 1998 yılında Baromuz 

levhasına kaydolmuştur. 

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 9678 sicil sayısında kayıtlı

Av. Emin ULUDAĞ

13/04/2109 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1949 yılında Bursa’da doğmuş, 1973 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 

olmuş, stajını Baromuzda yaparak 1975yılında Baromuz 
levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 10265 sicil sayısında kayıtlı

Av. Raif ÖÇCAL ERTEM

03/05/2019 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1945 yılında Bolu’da doğmuş, 1975 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 

stajını Baromuzda yaptıktan sonra 1976 yılında 
Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 7996 sicil sayısında kayıtlı

Av. Selahattin HEKİMOĞLU

08/04/2019 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1943 yılında Muş’da doğmuş, 1971 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 

1973 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 26247 sicil sayısında kayıtlı

Av. Melahat KARAMANOĞLU

06/04/2019 tarihinde vefat etmiştir.

Merhume 1958 yılında Erzurum İspir’de doğmuş, 2000 
yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 

olmuş, 2002 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 

meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 17097 sicil sayısında kayıtlı

Av. Ali İSTANBULLU

04/042019 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1964 yılında İzmir’de doğmuş, 1989 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 

olmuş, stajını Baromuzda yaparak 1991 yılında Baromuz 
levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 17147 sicil sayısında kayıtlı

Av. Fatma BAŞAR

03/05/2019 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1942 yılında Samsun’da doğmuş, 1989 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 

stajını Baromuzda yaptıktan sonra 1991 yılında 
Baromuz levhasına kaydolmuştur.

2002-2004, 2004-2006 Çocuk Hakları Merkezi Genel 
Sekreteri

2006-2008, 2008-2010 Çocuk Hakları Merkezi Başkanı 
olarak görev yapmıştır

Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 15719 sicil sayısında kayıtlı

Av. Faruk DÖNMEZ

30/03/2019 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1963 yılında İstanbul’da doğmuş, 1987 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 

1989 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.

MerhumaTanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 53971 sicil sayısında kayıtlı

Av. Fikret ULUÇ

23/03/2019 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1937 yılında Ankara’da doğmuş, 1960 yılında
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 

2002 yılında hakimlikten emekli olup 2016 yılında 
Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 14014 sicil sayısında kayıtlı

Av. Murat SADİOĞLU

16/03/2019 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1940 yılında Mardin’de doğmuş, 1968 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 

stajını Mardin Barosu’nda yaparak 1969 yılında 
Mardin Barosu’na kaydolmuştur. 1985 yılında Mardin 
Barosu’dan naklen Baromuz levhasına kadolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 10237 sicil sayısında kayıtlı

Av. Bulduk ATEŞ

16/03/2019 tarihinde vefat etmiştir.

Merhume 1952 yılında Yüzükbaşı Polatlı’da doğmuş, 1975 
yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 

olmuş, 1976 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 10215 sicil sayısında kayıtlı

Av. Eser SİDAL

08/03/2019 tarihinde vefat etmiştir.

Merhume 1944 yılında Gaziantep’de doğmuş, 1975 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 

1976 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 14998 sicil sayısında kayıtlı

Av. Arslan ÖNGELEN

05/03/2019 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1964 yılında Çorum’da doğmuş, 1986 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 

olmuş, stajını Baromuzda yaparak 1988 yılında Baromuz 
levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 6750 sicil sayısında kayıtlı

Av. Hanife GÜLSEREN GÜNEY

04/03/2019 tarihinde vefat etmiştir.

Merhume 1944 yılında Bartın’da doğmuş, 1969 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaptıktan sonra 1971 yılında Baromuz 

levhasına kaydolmuştur.

2012-2014, 2014-2016, 2016-2018 tarihleri arasında TBB 
Delegeliği görevlerinde bulunmuştur. 2011-2012 Şile Bölge 

Temsilciliği yapmıştır

Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 

meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 18627 sicil sayısında kayıtlı

Av. Gülfem TEKİN
03/03/2019 tarihinde vefat etmiştir.

Merhume 1942 yılında Malatya’da doğmuş, 1976 yılında 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Bolu Barosu’nda yaparak, 1978 yılında Malatya Ba-
rosuna kaydolmuştur.1993 yılında Malatya Barosu’ndan 

naklen Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.



533Yitirdiklerimiz / Nakiller / Ayrılmalar

Sıra No Sicil No Adı Soyadı Nakil Baro Hareket Tarihi

NAKİLLER

1 10211 TURAN ARAÇ YALOVA BAROSU 02/05/2019

2 10942 HASAN GİRİT BURSA BAROSU 07/03/2019

3 19317 ŞENAY ŞİNİKCİ Y. MUĞLA BAROSU 21/03/2019

4 25590 KAPTAN KILIÇ İZMİR BAROSU 02/05/2019

5 27860 ÖZKAN ÖZMEN KONYA BAROSU 14/04/2019

6 28276 GÖZDE ÇANKAYA MUĞLA BAROSU 18/04/2019

7 29645 MEHMET T. SAYGILI DÜZCE BAROSU 07/03/2019

8 30145 NURHAK KAR HATAY BAROSU 14/04/2019

9 30455 AYBİKE DİLEK KARDAK AYDIN BAROSU 28/04/2019

10 32578 DUYGU ÇETİNBAŞ SÖNER İZMİR BAROSU 28/03/2019

11 33225 SERKAN ALPASLAN AMASYA BAROSU 28/03/2019

12 34059 PINAR YILDIZ İZMİR BAROSU 28/03/2019

13 39392 AKANSEL COŞKUN İZMİR BAROSU 02/05/2019

14 40269 ÇAĞLA HACIALİOĞLU İZMİR BAROSU 28/04/2019

15 40481 OSMAN AKDOĞDU ÇANKIRI BAROSU 14/04/2019

16 40945 AYÇA BAYBURAN MUĞLA BAROSU 07/03/2019

17 41210 GÖKÇE AKYOL ERYILMAZ AYDIN BAROSU 28/04/2019

18 41667 ALİ CAN KOLAY MUĞLA BAROSU 18/04/2019

19 41717 HÜSEYİN YILDIZ KOCAELİ BAROSU 21/03/2019

20 43132 GONCAGÜL CENGİZ İZMİR BAROSU 02/05/2019

21 43988 MEHMET Y. DAĞ AYDIN BAROSU 21/03/2019

22 45023 RABİA SEZER NEVŞEHİR BAROSU 25/04/2019

23 45389 CEMAL ALP TABAK SAMSUN BAROSU 25/04/2019

24 45819 RUHAN SÜNBÜLOĞLU MUĞLA BAROSU 07/03/2019

25 45850 SADIK CAN GELBAL TOKAT BAROSU 28/04/2019

26 46121 DENİZ VURAL ADANA BAROSU 28/03/2019

27 46267 MUSTAFA AKGÜN Ş.URFA BAROSU 28/03/2019

28 46350 KENAN TEMEL SAKARYA BAROSU 28/03/2019

29 46358 ZEKİYE EZGİ KILINÇ MUĞLA BAROSU 21/03/2019

30 46882 DUYGU İNEGÖLLÜ İZMİR BAROSU 07/03/2019

31 47012 İDİL ÇALIK ADANA BAROSU 28/04/2019

32 47298 ENGİN ÇOBAN EDİRNE BAROSU 14/04/2019

33 47643 EBRU BAYRAK TEKİRDAĞ BAROSU 02/05/2019

34 49356 MERVE KARTAL İZMİR BAROSU 04/04/2019

35 49704 TUĞÇE YÖRÜK İNCE ÇANAKKALE BAROSU 14/04/2019

36 49771 LEYLA GEYLANİ ADANA BAROSU 28/04/2019



534 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 93 • Sayı: 3 • Yıl: 2019

Sıra No Sicil No Adı Soyadı Nakil Baro Hareket Tarihi

NAKİLLER

37 50069 CENGİZ YILMAZ MALATYA BAROSU 28/03/2019

38 50357 FAHRİYE ECE ARSLANKAYA KOCAELİ BAROSU 14/04/2019

39 50890 EBRU CEBECİ KOCAELİ BAROSU 04/04/2019

40 50959 İSMAİL ÇOŞKUN SİVAS BAROSU 07/03/2019

41 52288 PELİN KALKAN İZMİR BAROSU 28/04/2019

42 52415 ÖZGE SALTIK TOKAT BAROSU 21/03/2019

43 53031 SAKİNE ILGIN MÜFTÜOĞLU ANKARA BAROSU 04/04/2019

44 53073 HAMZA ERKUŞ ANKARA BAROSU 07/03/2019

45 53327 İBRAHİM KALKAN SAKARYA BAROSU 28/03/2019

46 53462 SELİN KAYA TUNCA ANTALYA BAROSU 28/03/2019

47 54050 ÇİĞDEM SANAN BURSA BAROSU 02/05/2019

48 54874 ZEYNEP T. İLDEŞKAN İZMİR BAROSU 28/04/2019

49 55061 NURULLAH M. DEMİR KOCAELİ BAROSU 11/04/2019

50 55144 ŞİVE SEPİCİ İZMİR BAROSU 28/03/2019

51 55469 AHMET MANDACI ÇANAKKALE BAROSU 11/04/2019

52 55674 MELİH V. GÜLER KOCAELİ BAROSU 07/03/2019

53 56822 SAİME GÜN AYDIN BAROSU 28/03/2019

54 57224 METİN KORKMAZ ANTALYA BAROSU 02/05/2019

55 57950 AHMET YURDDAN GÜMÜŞHANE BAROSU 28/03/2019

56 58653 ELİF TAN GÖRGÜLÜ ORDU BAROSU 28/04/2019

57 58847 BAHAR İNCİ Ş.URFA BAROSU 21/03/2019

58 59301 AYŞE NAZ KIRCA ANKARA BAROSU 18/04/2019

59 59383 SEVDE ÖZPINAR KAYA KOCAELİ BAROSU 04/04/2019

60 59447 SÜMEYRA M. AVCI ANTALYA BAROSU 11/04/2019

61 59547 YILDIRIM YERLİKAYA BOLU BAROSU 07/03/2019

62 59799 ESİN KAHRAMAN DÜZCE BAROSU 07/03/2019

63 59978 SAADET KÖK ANTALYA BAROSU 07/03/2019

64 59994 BURÇİN BAŞKAYA İZMİR BAROSU 25/04/2019

65 60057 HÜSEYİN A. ŞEN DENİZLİ BAROSU 14/04/2019

66 60134 SERKAN AKMAN ANKARA BAROSU 04/04/2019

67 60193 MURATHAN TEKİN SAKARYA BAROSU 25/04/2019

68 60449 FATİH KURUCU ORDU BAROSU 07/03/2019

69 60506 HÜLYA FİLİZ İZMİR BAROSU 18/04/2019

70 60654 PINAR CEBECİ KASTAMONU BAROSU 07/03/2019

71 60697 ELİF ÖZGE KILINÇ TEKİRDAĞ BAROSU 02/05/2019

72 60718 NİLÜFER SARIMEŞELİ BURSA BAROSU 28/04/2019
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NAKİLLER

73 61072 MEHMET EGE YOLCU BURSA BAROSU 02/05/2019

74 61101 ZEYNEP M. KUTLU DENİZLİ BAROSU 28/04/2019

75 61230 HASAN CELİL GÜNENÇ G.ANTEP BAROSU 11/04/2019

76 61430 FATİH TÜRKER TRABZON BAROSU 28/04/2019

77 61734 HİLAL DUYMUŞ EDİRNE BAROSU 07/03/2019

78 61879 ÖZAL TAYFUR AĞRI BAROSU 28/03/2019

79 61940 SAFİYE DUYGU TEKİRDAĞ BAROSU 18/04/2019

80 62149 BADE ÖKTEM ANKARA BAROSU 07/03/2019

81 62188 İRFAN ÖZDEMİR SİNOP BAROSU 04/04/2019

82 62282 OSMAN CAN ÖZTÜRK İZMİR BAROSU 28/03/2019

83 62343 REYHAN IŞIK KASTAMONU BAROSU 07/03/2019

84 62374 AHMET KADİR ALPARSLAN ANTALYA BAROSU 02/05/2019

85 62692 ABDÜLHALUK GÜL G.NTEP BAROSU 21/03/2019

86 62878 MUHAMMET A. GÜREL BALIKESİR BAROSU 28/04/2019

87 63184 VELİ ELMAS İZMİR BAROSU 28/04/2019

88 63344 BÜŞRA ÖZER BURSA BAROSU 02/05/2019

89 63353 ESİL KÜBRA ÇAKIR BALIKESİR BAROSU 28/04/2019

90 63968 ELİF KAY KIRKLARELİ BAROSU 04/04/2019

91 63973 OZAN ALKILIÇ ZONGULDAK BAROSU 07/03/2019

92 64128 UĞUR KUTLU BİTLİS BAROSU 28/04/2019

93 64232 MURAT YALÇIN BURSA BAROSU 28/03/2019

94 64343 GÜLFEM ÇAMANGAOĞLU ANKARA BAROSU 25/04/2019

95 64418 BURAK SANCAR BURSA BAROSU 28/03/2019

96 64473 MUHSİN HAVARE HATAY BAROSU 18/04/2019

97 64503 MUHAMMED POLAT ELAZIĞ BAROSU 18/04/2019

98 64679 MUHAMMED ŞENGÜL BİTLİS BAROSU 18/04/2019

99 64726 SENA GÜZELDAĞ AYDIN BAROSU 25/04/2019

100 64733 EREN IŞIK ADANA BAROSU 04/04/2019

101 64741 RAHMAN B. ŞANAL HATAY BAROSU 28/03/2019

102 64965 MEVLÜT A. KABAYEL ORDU BAROSU 25/04/2019
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AYRILMALAR

1 4112 ÜMİT BAYÜLGEN 28/03/2019

2 5475 İHSAN DOĞUDAN BAYÜLGEN 28/03/2019

3 10961 SALİH ZEKİ İSKENDER 14/04/2019

4 17656 EMİNE DOĞAN 14/04/2019

5 17843 MUNİSE ÇOPUR 21/02/2019

6 21231 ÇİSE AYŞE CANPOLAT 28/02/2019

7 36801 ŞEHNAZ AYBAR 25/04/2019

8 38715 NADİDE DİLAN GÜZEL 04/04/2019

9 42083 NAZ TÜFEKÇİYAŞAR 21/02/2019

10 45082 AHMET MERT SUVARİ 21/02/2019

11 45439 MÜRŞİT ŞİŞMAN 11/04/2019

12 48477 BEYZA SEREN ARZUMAN 07/03/2019

13 50297 NUSRET SEMİH ÇETİNKAYA 28/02/2019

14 53661 ALKIMÇAĞ YILDIZ 14/04/2019

15 54303 AYLA UÇAN 11/04/2019

16 55668 ŞENER CANPOLAT 28/02/2019

17 57955 YILMAZ ATAMER 25/04/2019

18 59037 NİDA HASOĞLU 21/03/2019

19 59593 ŞÜKRİYE İLAYDA İBİŞ 04/04/2019

20 62939 ÖZGÜR ÖVGÜ ÖZEN 04/04/2019
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